
 

 
 
 
 
 
 
Protokoll fra møte i Markedsutvalget for reinkjøtt 
Torsdag 21. januar 2021, kl 09.00 til 12.15 - Starleaf-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 

Mari Vengnes (referent) 
 
 
Møteagenda 
 

Sak 1 21 Godkjenning av møteinnkalling og dagorden 
Sak 2 21 Godkjenning av protokoll fra møtet 3. desember 
Sak 3 21 Foreløpig regnskap for 2020  
Sak 4 21 Slakte- og lagertall, markedsoppdatering 
Sak 5 21 En bit av Norge – hva ønsker man av filmer, bilder osv. 
Sak 6 21 Posisjoneringsanalysen – videre bruk og oppfølging 
Sak  7 21 Reinkjøttkonferanse – skisse til alternativt opplegg 
Sak 8 21 Tildelingsbrev Matprat – innspill på foreløpig tildelingsbrev 
Sak 9 21 Orienteringer  
Sak 10 21 Eventuelle budsjettrevisjoner etter vedtak i møte 
Sak  11 21 Møteplan for 2021 
Sak  12 21 Eventuelt 

 
  



 

 

 
Sak nr. 
1/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
21.01.2021 

Tittel: 
Godkjenning av møteinnkalling  

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: Grete Sjurgard meldte inn etf innspill fra tamreinlagene angående lengdemåling. Da 

lengdemåling ikke er Markedsutvalgets område, ble saken diskutert etter møtet.  
 
Ingen saker til eventuelt. 
 

Vedtak:  Godkjent. 
 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 
 
 
 

Sak nr. 
2/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
  
21.01.2021 

Tittel: 
Godkjenning av protokoll fra møtet 3. desember   

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: John Anders Lifjell hadde noen innspill på sak 77/20. Utvalget var enig i disse 

endringene. 
 

Vedtak:  Godkjent med endringer.  
 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 
 
 
 
Sak nr. 
3/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
21.01.2021 

Tittel: 
Foreløpig regnskap for 2020  

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: Gjennomgang av utkast. Mangler fortsatt en del utbetalinger for utgifter påløpt i 

2020. Endelig regnskap legges fram på neste møte.  
 

Vedtak:  Til orientering. 
 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet.  
 



 

 

 
 
 

Sak nr. 
4/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
21.01.2021 

Tittel: 
Slakte- og lagertall 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: Det er 420 tonn reinkjøtt på lager per 1. januar 2021, mot 647 tonn på samme tid i 

fjor. Det er 139 tonn skrott, mot 287 tonn forrige år.  
Indre og ytrefilet er det manko, mens omsetningen av biff stadig er utfordrende. Biff 
er dessuten preget av bortfall av HoReCA-markedet.  
 
Det er per 16. januar slaktet 43 000 dyr. Det er anslagsvis 6-7000 dyr som gjenstår å 
slakte. Det gir en total tilførsel for sesongen på 50 000 dyr, hvorav ca 10 000 er 
vinterslakt. Kalveandelen er 76 prosent, mot 82 prosent i fjor, altså økt andel voksne 
dyr. Det forklarer økningen i snittvekt på omlag en kg per dyr. 
 

Vedtak:  Til orientering. 
 

Vedlegg/dokumenter: --- 
 
 
 

Sak nr. 
5/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
21.01.2021 

Tittel: 
En bit av Norge – hva ønsker man av filmer, bilder osv. 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling:  I kontrakten med TellusWorks framgår det at de skal produsere 5 filmer til bruk i 

SoMe og tilgang på en time med råmaterial. 
 
Det er bruk for bilder/filmer av natur, dyr og arbeidssituasjoner. Matprat kontaktes 
for å kartlegge om de har ønsker og behov som kan dekkes med det materialet som er 
tilgjengelig. Landbruksdirektoratet, departementet og Innovasjon Norge kan også 
være interessert i å få produsert informasjonsmateriell med utgangspunkt i 
råmaterialet fra filmene.  
 

Vedtak:  Sekretariatet kartlegger rettighetene til bildene. Sekretariatet og leder jobber videre 
med TellusWorks og Matprat om produksjon av filmer og råmateriale. 
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
  



 

 

 
 

Sak nr. 
6/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
21.01.2021 

Tittel: 
Posisjoneringsanalysen – videre bruk og oppfølging 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: Analysen er implementert i Matprats kommunikasjon og i markedsutvalgets  

markedsplanen. Er det noe mer utvalget burde gjøre før analysen åpnes for 
allmennheten? I utgangspunktet skulle analysen presenteres på Reinkjøttkonferansen, 
men grunnet smittesituasjonen ble konferansen i 2020 avlyst. Det er enighet i utvalget 
at resultatene bør presenteres for næringen før den frigis. 
 
I møtet ble ulike bruksområder og behov diskutert. Avtalepartene bør få den 
presentert først, deretter bør den presenteres på digital reinkjøttkonferansen (sak 
7/21). Videre vurderte man at lokallag, tamreinlagene, reindriftsmyndighetene hos 
statsforvalteren, Reindriftsstyret og RUF-styret kan og bør være interessert i analysen. 
Disse instansene bør også få et tilbud om en presentasjon. De sistnevnte kan eventuelt 
få den presentert som et opptak, men at markedsutvalget med en eller flere 
medlemmer innleder og deltar i møtet.  
 

Vedtak:  Analysen presenteres i eget møte for avtalepartene tidlig februar.  
Deretter presenteres analysen på alternativ reinkjøttkonferanse (se sak 7/21), før den 
presenteres for statsforvalter m.fl.   
 
Sekretariatet kontakter Vegard Skuterud og avtaler møter. Sekretariatet undersøker 
med Skuterud om det er mulig å gjøre en innspilling av foredraget som kan brukes for 
statsforvalter m.fl.  
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
 
  



 

 

 
 

Sak nr. 
7/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
21.01.2021 

Tittel: 
Reinkjøttkonferanse – skisse til alternativt opplegg 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: 
 

Oppfølging av sak 81/20. Diskusjon med utgangspunkt i skisse utarbeidet av 
sekretariatet og IN (Atle Malinen), som igjen var utarbeidet med utgangspunkt i 
føringer gitt i sak 81/20. 
 

Vedtak:  
 

Det avholdes tre digitale samlinger av 1-1/2 time over tre tidlige ettermiddager med 
følgende tema: Reindriftsavtalen, posisjoneringsanalysen og samisk reiseliv og -mat. 
Tidspunkt for konferansen – tre dager i uke 16, alle dager tidlig ettermiddag før 
arbeidsdagens slutt.  
 
Sekretariatet og IN jobber videre med en skisse og legger fram for utvalget.  
 

Vedlegg/dokumenter: Saksframlegg sendt ut med møteinnkalling.  
 
 
 
 
 

Sak nr. 
8/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
21.01.2021 

Tittel: 
Tildelingsbrev Matprat – innspill på foreløpig tildelingsbrev 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: OEK/Matprat har gitt innspill på foreløpig tildelingsbrev. OEK/Matprat foreslår en 

justering i fordelingen av ressurser mellom hhv mediespend/søk og 
timer/nyproduksjon, samt en oppjustering av timesats.  
 

Vedtak:  Vedtatt i tråd med innstilling i saksframlegg: 
- Timesats oppjusteres til kr 850 per time 
- Ressursene fordeles etter følgende nøkkel: 

Mediespend/søk  2,9 mill. kr 
Nyproduksjon 0,4 mill. kr 
Administrasjon 0,1 mill. kr 

 
Vedlegg/dokumenter: 
 

Saksframlegg sendt ut med møteinnkalling. 

 
 
 



 

 

 
 

Sak nr. 
9/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
21.01.2021 

Orienteringer  
 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: Morten Floor orienterte om status i reindriftsforhandlingene. NRL har lagt fram et 

krav på kr 211,85 mill. Det er kr 62 mill. over rammen i fjor, men et lavere krav enn i 
fjor. Kravet er godt gjennomarbeidet. Tilbud legges fram fredag 29. januar.  
 
John Anders Lifjell orienterte om henvendelse fra OI! om markering av samisk 
nasjonaldag 6. februar 2022. Det er positivt at Trondheim kommune er kommet på 
banen. John Anders og sekretariatet skal ha møte med OI!, kommunen og 
representant fra Samisk Arena Tråante etter utvalgsmøte.  
 
Matprat har laget mye nytt og veldig bra materiale til årets vinterkampanje.  
 

Vedtak:  Til orientering.  
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
 

Sak nr. 
10/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
21.01.2021 

Tittel: 
Eventuelle budsjettrevisjoner etter vedtak i møte 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: Ingen saker som krever budsjettrevisjon.  

 
Vedtak:  -- 

 
Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
  



 

 

 
 

Sak nr. 
11/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
21.01.2021 

Tittel: 
Møteplan for 2021 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: -- 

 
Vedtak:  Neste møte 2. mars kl 9-13. 

 
Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
 
 

Sak nr. 
12/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
21.01.2021 

Tittel: 
Eventuelt 

LDir saksnr: 
21/1751 

 
Møtebehandling: Ingen saker til eventuelt.  

 
Vedtak:  -- 

 
Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 
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