
 

 
 
 
 
 
 
Protokoll fra møte i Markedsutvalget for reinkjøtt 
Tirsdag 2. mars 2021, kl 09.00 til 13.10 - Starleaf-møte. 
 
 

Til stedet  John Anders Lifjell (NRL) 
Arnstein Stensaas (PRL)  
Morten Floor (LMD)  
Grete Sjurgard (NRL)  
Johan Martin Eira (NRL) 
 
Ragnhild Kolvereid (OEK) – sak 15 

Forfall -- 
Fra Landbruksdirektoratet Liv Berit Hætta 

Tone Seppola 
Mari Vengnes (referent) 

 
 
Møteagenda 
 

Sak 13 21 Godkjenning av møteinnkalling og dagorden 
Sak 14 21 Godkjenning av protokoll fra møtet 21. januar 
Sak 15 21 OEK/Matprat – evaluering av høsten 
Sak 16 21 Slakte- og lagertall, markedsoppdatering 
Sak 17 21 Reindriftsforhandlingene - orientering 
Sak 18 21 Møte med statsråden 3. mars om Matnasjonen Norge 
Sak  19 21 Promo- /inspirasjonstur – forslag fra leder 
Sak 20 21 Reinkjøttkonferanse  
Sak 21 21 Andre aktiviteter – NRLs årsmøte, Matstreif mm 
Sak 22 21 Møteplan  
Sak  23 21 Eventuelt 

 
 
 
Sak 15/21 ble behandlet først, deretter i rekkefølgen som framgår av møteagendaen.  
 
  



 

 

 
 

Sak nr. 
13/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
02.03.2021 

Tittel: 
Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: --  

 
Vedtak:  Godkjent.  

 
Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 
 
 

Sak nr. 
14/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
 02.03.2021 

Tittel: 
Godkjenning av protokoll fra møtet 21. januar   

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: -- 

 
Vedtak:  Godkjent 

 
Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 
 
 
Sak nr. 
15/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
02.03.2021 

Tittel: 
OEK/Matprat – evaluering av høsten  

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: Ragnhild Kolvereid presenterte resultatene for trafikk og omdømme av kampanjer 2. 

halvår og resultater fra samefolkets dag, og noen tanker og ideer for 2021 videre. Det 
er 30 prosent økning i trafikken på matprat generelt i 2020 og 67 prosent på 
oppskrifter og materiale om rein og reinkjøtt.  
 
Det er utført diverse målinger med hensyn til ulike SoMe kanaler og aldersgrupper og 
atferd, som klikkprosent og scrollprosent. Av det har man lært er a man i stor grad kan 
brukes samme budskapt til alle årsklasser. Det er imidlertid ikke det samme 
materialet som skaper klikk som nødvendigvis har den største 
gjennomlesningsprosenten (scrollprosenten).  



 

 

Videre gjort man seg den erfaring at sesongbasert innhold er hensiktsmessig i nativ 
materiale.   
 
Det var produsert mye nytt materiale til samefolkets dag, etter «back-to-basic» 
tilnørmingen. Det har vært 43 prosent økning i trafikken på sider om rein 
sammenlignet med fjoråret. Erfaring er at man sjelden ser de lengste filmene helt ut. 
PlayAd har vist seg å være en kostnadseffektiv annonseform i Facebook.  
Forsøk med Pinterest viser lavere treffprosent, men større andel gjennomseing.  
Ikke minst er erfaringen at det er søk i Google som i størst grad skaper trafikk inn til 
Matprat.  
 
Ragnhild presenterte kort noen ideer for påsken, høsten og julen, i tråd med tidligere 
gitte føringer.  
 

Vedtak:  Tatt til orientering.  
Markedsutvalget tar en runde med bedriftene og NRL på bruk av begrepet finnbiff og 
melder tilbake til OEK/Matprat.  
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
 
 
 

Sak nr. 
16/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
02.03.2021 

Tittel: 
Slakte- og lagertall 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: Slaktetall t.o.m. 24 februar: 49 459 dyr, snittvekt 23 kg, 75 prosent kalv. Det ligger an 

til en vinterslakt på 10 000 dyr, mot 6 000 i fjor. Man ligger ann til en nedgang i 
størrelsesorden 16-17 000 dyr denne slaktesesongen, sammenlignet med forrige 
sesong. 
 
Lagertallene tilsier at det har vært lavere salg i år enn i fjor de første månedene av 
året. Lagertallene for reinskav/finnbiff som tilsier at det kan bli mangel på råvaren før 
neste slaktesesong. For rein som sådann, kan det bli omtrent tomt på lager før ny 
sesong.  
 

Vedtak:  Til orientering. 
Sekretariatet setter opp en oversikt over inngående lagerbeholdning, tilførsel og 
utgående beholdning noen år tilbake og fram til i dag. Oversikten sendes utvalgets 
medlemmer.  
 

Vedlegg/dokumenter: --- 
 



 

 

 
 

Sak nr. 
17/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
02.03.2021 

Tittel: 
Reindriftsforhandlingene - orientering 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling:  Morten Floor orienterte. Reindriftsforhandlingene ble avsluttet 17. februar. Det ble en 

avtale med en ramme på kr 164,5 mill kr, en økning på 15 mill. kroner fra i fjor.  
 
Det er avsatt kr 5 mill. til markedstiltak.  
 
Det vurderes som en god avtale både for næring og en avtale som politisk ledelse kan 
profilere seg på. 
 
Underforbruk, overheng og fristilte midler som følge av lavere behov for 
direktetilskudd (lavere slaktetall) har gjort det mulig å få til tiltak det tidligere ikke har 
vært mulig å få til. Av nye tiltak kan det nevnes at det ble avsatt midler til 3 stillinger 
for rådgiving i arealsaker. NRL får ansvar for disse stillingene. Videre ble det gitt nye 
midlert for tilrettelegging for aktører som er utestengt fra beiter i Sverige, midler til 
beredskapt og det ble avsatt ytterligere frie midler til RUF med tanke på bruk til 
infrastruktur. 
 

Vedtak:  Til orientering 
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
 
 

Sak nr. 
18/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
02.03.2021 

Tittel: 
Møte med statsråden 3. mars om Matnasjonen Norge 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: Leder orienterte om reindriftens involvering i prosessene forut for utarbeidelse av 

strategidokumentet «Matnasjonen Norge», framlag 12. februar. Tilbakemeldinger fra 
bransjen er at det er lite spor av reindriften i doskumentet, som matprodusent og som 
reiselivsaktør. Det ble sendt brev 16. februar til statsråden hvor man ba om møte. 
Departmentet har innkalt til møte 3. mars kl 9.  
 

Vedtak:  Leder og sekretariat deltar i møte.  
 

Vedlegg/dokumenter: Saksframlegg inkludert brev til statsråden og strategidokumentet «Matnasjonen 
Norge» sendt ut med møteinnkalling. 



 

 

Sak nr. 
19/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
02.03.2021 

Tittel: 
Promo-/inspirasjonstur – forslag fra leder 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: 
 

Christoffer Fallet, som har vært med MU på Matstreif og Smak 2020, har fått plass på 
kokkelandslaget junior. Leder la fram et forslag om å ta med Christoffer, årets 
reinsdyrkokkelærling Brita Stensgård og opptil tre ungdommer fra restaurantverdene 
på en promo-/inspirasjonstur til Finnmark. Foreløpige forslag til aktiviteter er å besøk 
Sami Siida, leie et kjøkken, besøke Nordlys Rein, besøke flokken ute på vidda.  
 
De er for tiden mange permitteringer i restaurantbransjen og det er en periode man 
derfor med fordel kan bruke til denne typen stunts. Smittesituasjonen tilsier 
imidlertid at man må se situasjonen noe an, i hvert fall til over påske.  
 

Vedtak:  
 

Sekretariatet setter opp budsjett. 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
 
 
 
 

Sak nr. 
20/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
02.03.2021 

Tittel: 
Reinkjøttkonferanse 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: Sekretariatet la fram et forslag med noen uavklarte hull med hensyn til tid og 

disposisjon.  
 

Vedtak:  Utkast i tråd med føringer. Sekretariatet jobber videre sammen med IN.  
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

Saksframlegg sendt ut med møteinnkalling 

 
 
  



 

 

 
Sak nr. 
21/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
02.03.2021 

Tittel: 
Andre aktiviteter – NRLs årsmøte, Matstreif mm 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: Det er per nå vanskelig å ta stilling til deltakelse på arrangement. Utvalget kan ta en 

avgjørelse om deltakelse på årsmøte på kort varsel.  
 

Vedtak:  Til oreintering  
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
 

Sak nr. 
22/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
02.03.2021 

Tittel: 
Møteplan 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: -- 

 
Vedtak:  Neste møte avhole torsdag 15. april kl 9-12. Det innkalles til Teams-møte.  

 
Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
 

Sak nr. 
23/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
02.03.2021 

Tittel: 
Eventuelt 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: Ingen saker til eventuelt. 

 
Vedtak:  -- 

 
Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 
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