Protokoll fra møte i Markedsutvalget for reinkjøtt
Fredag 16. oktober 2020, kl 0945 til ca kl 11.30 - videomøte.
Til stedet

Forfall
Fra Landbruksdirektoratet

Møteagenda
Sak
Sak

61
62

20
20

OEK – høstrapportering
Filminnspilling – honorar

John Anders Lifjell (NRL)
Arnstein Stensaas (PRL)
Morten Floor (LMD)
Grete Sjurgard (NRL)
Johan Martin Eira (NRL)
-Camilla Berntzen, Tone Seppola
Mari Vengnes (referent)

Sak nr.

Markedsutvalget for

61/20

reinkjøtt

Behandling:

Tittel:

LDir saksnr:

16.10.2020

OEK - høstrapportering

17/59370

Møtebehandling:

Ragnhild Kolvereid fra Matprat presenterte kommende høstkampanje, planer for jul,
funn i holdningsundersøkelsen fra 2020, aktiviteter i 2021 og budsjettforslag for 2021.
Stor økning i trafikk på Matprat sine nettsider under covid-19 perioden generelt
(31%), og på reinsidene spesielt (37%).
Kampanje for rein er i år uke 43-45. Råvarefokus er steik, biff, filet og skav.
Målgruppen er 25-65 år. Økt oppmerksomhet knyttet til kunnskapsformidling om
tilberedning av basic-retter. «Hvordan lykkes med reinkjøtt» er gjennomgangstonen,
jfr signaler fra posisjoneringsanalysen.
For jul planlegges det med begrenset aktivitet som en del av Matprats julekampanje,
uke 47-53.
Ragnhild presenterte interessante funn fra Matprats holdningsundersøkelse. Reinkjøtt
har en faktisk markedsandel på 1,2%, mens den mentale markedsandelen ligger på
hele 6%. Dette funnet stemmer godt med funnene i posisjoneringsanalysen selv om
vinklingen i de to undersøkelsene har vært ulik.
I 2021 legges det opp til tilsvarende kampanjer som i 2020. Hovedkampanjene vil
være rundt samefolkets dag og på høsten. I tillegg vil det være mindre kampanjer i
forbindelse med påske og jul. Ragnhild la fram et budsjettforslag for 2021 på 4,0 mill.
kroner.
Det ble også fremmet forslag om å produsere 4 storytellartikler.

Vedtak:

Presentasjonen av årets aktiviteter tas til etterretning. Budsjett og planer for 2021
realitetsbehandles i møte den 5. november. I møtet 5. november tas det også stilling til
finansiering av 4 stortytellartikler.

Vedlegg/dokumenter:

OEKs presentasjon sendes ut med protokollen.

Sak nr.

Markedsutvalget for

62/20

reinkjøtt

Behandling:

Tittel:

LDir saksnr:

16.10.2020

Filminnspilling - honorar

17/59370

Møtebehandling:

Saken gjelder honorar til de to reindriftsfamiliene som deltar i filminnspillingene «En
bit av Norge». Produksjonsselskapet forespeilte utvalget at familiene ville bli
kompensert. Produksjonsselskapet står ikke ved dette.
Familiene som tar imot produksjonsselskapet har mye ekstra-arbeid både i forkant av
og under innspillingene. Det er i den travleste tida for reindrifta.
Johan Martin Eira deltok ikke under utvalgets behandling av denne saken.

Vedtak:

Det avsetter inntil kr 150 000 inkl. mva. til honorar til familiene, fordelt likt på de to
familiene. Leder får fullmakt til å vurdere omfanget av merarbeidet og avtale en
kompensasjon innenfor rammen.
Leder får fullmakt til å forhandle med Tellus Works om kompensasjon for den
ekstrautgiften Markedsutvalget har for å kompensere reindriftsfamiliene for
merarbeid.

Vedlegg/dokumenter:

---

