
 

 
 
 
 
 
 
Protokoll fra møte i Markedsutvalget for reinkjøtt 
Torsdag 6. mai 2021, kl 08.00 – kl 10.30 - Teams-møte. 
 
 

Til stedet  John Anders Lifjell (NRL) 
Arnstein Stensaas (PRL)  
Morten Floor (LMD)  
Grete Sjurgard (NRL)  
Johan Martin Eira (NRL) 
 

Forfall -- 
Fra Landbruksdirektoratet Liv Berit Hætta 

Tone Seppola 
Mari Vengnes (referent) 

 
 
Møteagenda 
 
 

    
Sak 33 21 Godkjenning av møteinnkalling og dagorden 
Sak 34 21 Godkjenning av protokoll fra møtet 15. april 
Sak 35 21 Slakte- og lagertall, markedsoppdatering 
Sak 36 21 Vurdere behov for import av reinkjøtt 
Sak 37 21 Ny filmproduksjon – henvendelse fra Tellus Works 
Sak 38 21 NRL landsmøte  
Sak  39 21 Matstreif 2021 
Sak 40 21 Reinkjøttkonferanse – evaluering 
Sak 41 21 Storhusholdningsmesser 
Sak 42 21 Møteplan 
Sak  43 21 Eventuelt 

 
 
 
 
  



 

 

 
 

Sak nr. 
33/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
06.05.2021 

Tittel: 
Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: --  

 
Vedtak:  Godkjent.  

Til eventuelt 43/21: Orientering om CWD. 
 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 
 
 
 

Sak nr. 
34/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
06.05.2021 

Tittel: 
Godkjenning av protokoll fra møtet 15. april  

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: -- 

 
Vedtak:  Godkjent 

 
Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 
 
 

Sak nr. 
35/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
06.05.2021 

Tittel: 
Slakte- og lagertall, markedsoppdatering 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: Det har ikke vært slakting siden forrige møte i april.  

Det er noe lavere lager per 1. april i år enn i fjor på samme tid. Sammenlignet med 
fjoråret er det mye skrott på lager. Dersom forbruket i sommer blir som sommeren 
2020, så sitter man igjen med om lag 130 tonn ved inngangen til neste slaktesesong. 
Det er et lavt volum, særlig hvis restaurantmarkedet tar seg opp igjen tidlig på høsten.  
 

Vedtak:  Til orientering.  
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 



 

 

 
 

Sak nr. 
36/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
06.05.2021 

Tittel: 
Vurdere behov for import av reinkjøtt 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling:  Jamfør sak 35/21, så kan det bli tilbudsunderskudd i markedet til høsten. 

I saksframlegg er mulighetsområdet i regelverket for tollnedsettelser og kvoter 
beskrevet. Det er begrenset til hele og halve slakt, samt levende rein til slakt.  
Tollsatsen skal settes lik differansen i pris på slakt.   
 
Utvalget diskuterte behovet for tollnedsettelser. Tilførselen til høsten er avgjørende for 
om det er et behov for import, likeså er utviklingen i restaurantmarkedet når landet 
åpner. Signalene så langt er at det har vært gode beiteforhold gjennom vinteren og 
våren og at det forventes økt kalvetilgang sammenlignet med fjoråret. En økt 
kalvetilgang forutsetter at de siste ukenes vanskelige beitetilgang i enkelte distrikt ikke 
vedvarer og utvikler seg i negativ retning.  
 
Import kan skape markedsoverskudd, men samtidig så kan det få konsekvenser for 
enkeltaktører dersom man ikke oppfyller leveringsavtalene med dagligvarehandelen. 
Man mister da fort hylleplassen, og det er vanskelig å komme seg inn igjen i butikkens 
varesortiment.  
 
I Sverige slakter man og skjærer ned slaktet i en prosess. Det legges lite hel skrott på 
lager. Det er kun i slaktesesong at man kan få tak i hel rein. Det er i Norge et mål å 
fordele slakteuttaket gjennom sesongen.  
 
Utvalget vurdere det som for tidlig å kunne vurdere tilførselen for kommende sesong. 
Utvalget gjør en ny vurdering når man har bedre oversikt over kalvetilgangen og 
kommende slaktesesong.  
 

Vedtak:  MU gjør en ny i vurdering i uke 33, torsdag. 19. august.  
Sekretariatet legger fram en vurdering av priser, de siste lagertallene og en vurdering i 
tilførsel i forkant. 
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
 
 
 

Sak nr. 
37/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 



 

 

Behandling: 
06.05.2021 

Tittel: 
Ny filmproduksjon – henvendelse fra Tellus Works 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: MU diskuterte med utgangspunkt i saksframlegg og det siste tilbudet fra Tellus 

Works. Det er mye penger og måloppnåelsen er usikker. TW tilbud ble vurdert opp 
mot effekten av å anvende tilsvarende sum på annen nyproduksjon hvor man har mer 
styring på innhold og sending.   
 

Vedtak:  MU takker nei til Tellus Works tilbud.  
MU jobber videre i tett dialog med Matprat om produksjon av nytt markedsmateriell, 
herunder utvikling av filmer.  

Vedlegg/dokumenter: 
 

Saksframlegg sendt ut i forkant. 

 
 
 

Sak nr. 
38/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
06.05.2021 

Tittel: 
NRLs landsmøte 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: 
 

Det er ikke ny informasjon fra NRLs ledelse eller sekretariat. 
MU leder jobber videre med det konseptet som skissert forrige gang, men det trengs 
noe mer informasjon om lokasjoner mm.  
 

Vedtak:  
 

Til orientering.  

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
 
 

Sak nr. 
39/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
06.05.2021 

Tittel: 
Matstreif 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: IN arrangerer en nedskalert versjon 2-4. september. Det er et ønske fra IN at Rein – 

helten på vidda er med. Det kommer mer informasjon om kort tid. For MU er det bare 
aktuelt å delta dersom man kan være med flere bedrifter under samme stand.  
 
Det planlegges også noe i september i Tromsø. Det ble ikke diskutert videre.  
 



 

 

Vedtak:  Leder og sekretariatet jobber videre opp mot IN/reinprogrammet om Matstreif og 
holder utvalget oppdatert.  
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
 

Sak nr. 
40/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
06.05.2021 

Tittel: 
Reinkjøttkonferansen - evaluering 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: Kort orientering om debrief med IN/reinprogrammet. Gode tilbakemeldinger på 

foredragsholderne. God oppslutning tross svært begrenset ressursbruk.  
 

Vedtak:  Til orientering.  
 
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
 
 
 

Sak nr. 
41/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
06.05.2021 

Tittel: 
Storhusholdningsmesser  

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: MU har tidligere konkludert med at deltakelse på arenaer som 

storhusholdningsmesser er viktig for å nå HoReCa-markedet.  
 
Som en følge av at samarbeidet om Smak opphørte, er det etablert to messer, Gastro X 
og UmamiArena.  
 
I saksframlegget er de to messene vurdert opp mot hverandre mht tidspunkt, 
målgruppe, lokasjon og pris.  
 
For reinkjøttbedriftene er februar (Umami) et langt bedre tidspunkt enn oktober 
(Gastro X). Videre vurderes Umamis lokasjonen som bedre samt at man mener en 
åpen messe er mer hensiktsmessig enn en ren fagmesse.  
 

Vedtak:  Leder og sekretariat jobber videre med Umami og opp mot IN.  



 

 

Det gis tilbakemelding til prosjektleder Umami at MU er interessert, men binder seg 
ikke økonomisk opp nå ved å bruke Early-bird tilbudet.  
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
 
 
 

Sak nr. 
42/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
06.05.2021 

Tittel: 
Møteplan 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: -- 

 
Vedtak:  3. juni 0930 

19. august 
 
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
 

Sak nr. 
43/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
06.05.2021 

Tittel: 
Eventuelt 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: Morten orienterer om det siste om CWD på Hardangervidda.  

Mattilsynet og Miljødirektoratet la fram sin rapport når det gjelder oppfølgingstiltak 
på Hardangervidda den 28. april. Miljødirektoratet og Mattilsynet er omforent om de 
fleste av de foreslåtte tiltakene, men når det gjelder uttak av gamle bukker og simler 
ønsker Mattilsynet et mer omfattende uttak enn Miljødirektoratet. Det er også noe 
ulik tilnærming når det gjelder selve uttaket.  
 
EU kommisjonen jobber med tiltak mot land som har CWD. Per nå skiller ikke 
kommisjonen mellom typisk og atypisk tilfeller av sykdommen. Konklusjonene i dette 
arbeidet vil kunne få store konsekvenser for norsk reindrift og for norske jegere.  
 

Vedtak:  -- 
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 
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