
 

 

 
 
 
 
 
 
Protokoll fra møte i Markedsutvalget for reinkjøtt 
Fredag 22. april 2022, kl 08:30 – kl 10:30 – Teams-møte 
 
 

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

Forfall Johan Martin Eira (NRL) 
Fra Landbruksdirektoratet Sissel Olsen (referent) 

 
 
Møteagenda 
 

Sak 1 22 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
Sak 2 22 Godkjenning av protokoll fra møtet 2. desember 
Sak 3 22 Foreløpig regnskap for 2021  

Sak 4 22 Slakte- og lagertall, markedsoppdatering 

Sak 5 22 Matstreif 2022 

Sak 6 22 UMAMI 2023 

Sak  7 22 NRLs landsmøte 2022 

Sak 8 22 Budsjettjusteringer 

Sak 9 22 Møteplan 

Sak 10 22 Eventuelt 

 
.  
  



 

 

 
 
 

Sak nr. 

1/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

22.04.2022 

Tittel: 

Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling:  

Vedtak:  Godkjent 
 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 
 
 

Sak nr. 

2/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

22.04.2022 

Tittel: 

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 2. desember 

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling: 

 

Ingen kommentarer utover det som har kommet inn tidligere.  
 

Vedtak:  Godkjent 

Vedlegg/dokumenter: Protokollen ble sendt ut i forkant av møtet.  

 
 

Sak nr. 

3/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

22.04.2022 

Tittel: 

Foreløpig regnskap 2021 

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling:  Markedsutvalget gikk gjennom  regnskapet. Det kom spørsmål om det er noe 
utestående til Tellus, og om både beløpet på 250 000 (oppdatering av 
materiell) og 700 000 (film tv2/Tellus) var satt av til Tellus. I tillegg kom det 
spørsmål om beløpet på 250 000 kroner som var satt av til Landsmøtet i 
2021, som ikke ble brukt. 
 
Med bevilgningen fra Reindriftsavtalen 2021/2022 hadde utvalget ca. 6,4 
mill. til disposisjon i 2022 per 12. april. 
 

Vedtak:  Sekretariatet skal ta en sjekk med Mari Vengnes for å få svar på spørsmålene. 
 

Vedlegg/dokumenter: Saksframlegg sendt ut i forkant av møtet.  
 

 
 



 

 

Sak nr. 

4/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

22.04.2022 

Tittel: 

Slakte- og lagertall, markedsoppdatering 

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling: Det er slaktet 65 730 dyr i driftsåret 2021/2022. Med tanke på fjorårets 
sesong, har 2021/2022 vært en god slaktesesong. Det tyder på at reindrifta 
henter seg fort inn igjen.  
 
Middelvekta er 22,1 kg, som er noe lavere enn i fjor. Dette skyldes i stor grad 
at det er slaktet mer kalv. 81 prosent av det totale slakteuttaket var kalv mot 
74 prosent i fjor. Med tanke på den høye kalveprosenten er dette en bra 
middelvekt. Andelen slaktede simler er omtrent på samme nivå som i fjor. 
Gjennomsnittlig antall slaktedyr for de siste 3 år er 61 000 dyr, noe som er 
betydelig lavere enn for de tre foregående årene hvor gjennomsnittet lå rundt 
69 000 slaktedyr. 
 
Lagerbeholdning: 
Det var ifølge Landbruksdirektoratets lagertall per mars 2022 ca 379 tonn 
reinkjøtt på lager. Det er ikke en avskrekkende mengde på lager. Omtrent 
100,6 tonn av dette er skrott. Det er mindre enn det som var på lager i fjor, 
mens for de andre kategoriene er det noe mer på lager i år sammenlignet med 
fjoråret.  Tilbakemeldinger om god etterspørsel og salg. Det vurderes at mye 
av lageret vil være solgt innen ny slaktesesong høsten 2022.  
 
Import: I en situasjon hvor årets beitekrise innebærer en betydelig reduksjon 
i produksjonen og derigjennom en reduksjon i slakteuttaket høsten 2022, 
samtidig som etterspørselen etter reinkjøtt opprettholdes, vil utvalget måtte 
vurdere import av reinkjøtt. I en vurdering av import er det viktig at utvalget 
har et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, herunder en tilstrekkelig oversikt 
over reinkjøttprisen i Finland og Sverige. Dersom utvalget kommer fram til at 
de vil anbefale en import av reinkjøtt, er det sentralt at anbefalingen kommer 
på et tidspunkt som gjør det mulig å få importert reinkjøtt fra Finland og 
Sverige.   
 

Vedtak:  Til orientering 

Vedlegg/dokumenter:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sak nr. 

5/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

22.04.2022 

Tittel: 

Matstreif 2022 

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling:  Markedsutvalget er enige i at «Rein – helten på vidda» bør være representert 
på Matstreif 2022. Utvalget har gode erfaringer fra tidligere deltakelse. Årets 
Matstreif gjennomføres i en nedskalert versjon, og dersom 
reinkjøttbedriftene kan stille i samme omfang som tidligere vil man bli godt 
synlig i en nedskalert modell. Man bør få med 3 - bedrifter. Slik som tidligere 
forutsettes det at Innovasjon Norge beslutter hvilke bedrifter som skal delta, 
og har en oppfølging av disse. Dersom det blir under tre bedrifter som melder 
sin interesse, vil det ikke være aktuelt med deltagelse og involvering av  
Markedsutvalget.  
 
Markedsutvalget setter av 350 000 kroner til en eventuell deltakelse på 
Matstreif. 
 

Vedtak:  Leder og sekretariatet får fullmakt til å jobbe videre mot en deltakelse på 
Matstreif. 
 

Vedlegg/dokumenter: Oppsummeringen fra møtet som leder og sekretariatet hadde med 
Innovasjon Norge ble sendt ut i forkant av møtet. 
 

 
 
 
 

Sak nr. 

6/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

22.04.2022 

Tittel: 

UMAMI 2023 

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling:  Leder gikk i gjennom rapporten fra forrige deltakelse (SMAK 2020) med 
fokus på positive aspekter og erfaringer. 
 
Markedsutvalget er enige i at det er en viktig arena å være med på, og er 
positive til at det jobbes for en ny deltakelse.  
 
Det er viktig å gå ut tidlig slik at bedriftene har tid til å sette seg inn i hva 
dette er, og at de har muligheten til å komme med innspill til 
gjennomføringen.  
 
Leder informerte videre om at Markedsutvalget er påmeldt UMAMI 2023, og 
at Markedsutvalget er tildelt den samme standen som Nortura hadde i 2020. 



 

 

Denne har bedre takhøyde, og er 22 x 9 meter (198 m2). Kostnaden for leie av 
stand kommer på ca 600 000 kroner (avrundet).  
 
Videre ble det bestemt at man tar utgangspunkt i en støtte til bedriftene 
tilsvarende den som var ved forrige deltakelse. 
 
Som en forutsetning for deltakelse er at man får med 4 bedrifter, og at 
Innovasjon Norge er med på finansieringen. 
 
Dersom Markedsutvalget likevel ikke skal delta på UMAMI 2023 må det gis 
beskjed til UMAMI før 16. mai. Ved beskjed etter dette må det betales full leie 
av standen selv om den ikke blir brukt. 
 

Vedtak:   Leder og sekretariatet jobber videre mot en deltakelse på UMAMI 2023. 
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
 
 
 

Sak nr. 

7/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

22.04.2022 

Tittel: 

NRLs Landsmøte 

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling:  NRLs landsmøte skal være 17. – 18. juni i Mo i Rana. Markedsutvalget legger 
opp til et møte i forbindelse med landsmøtet. Sekretariatet fikk i oppdrag å 
undersøke hvor mye som ble brukt på landsmøtet på Sommarøy i 2019. 
 
Det arbeides for at årets unge reinsdyrkokk fra 2020 deltar under landsmøtet. 
 
Utvalgets leder tar kontakt med NRLs ungdomsutvalg for å få avklart om  
man skal gjennomføre en prosess med siktemål å få kårets årets unge 
reindriftsutøver under årets landsmøte.  
 

Vedtak:  Orientering. 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
 
 
 

Sak nr. 

8/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

22.04.2022 

Tittel: 

Budsjettjusteringer  

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling:  Det må settes av et beløp til NRLs Landsmøte. 



 

 

Vedtak:  Sekretariatet fikk i oppgave å finne ut hva som ble brukt på landsmøtet i 
2019, og kommer tilbake med budsjettjusteringer når referatet sendes ut. 
 

Vedlegg/dokumenter: Vedlegg 1 til referat.  
 
 
 
 

Sak nr. 

9/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

22.04.2022 

Tittel: 

Møteplan 

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling:  Leder ønsker et møte når man har fått tilbakemelding fra bedrifter angående 
deltakelse på Matstreif og UMAMI.  
 

Vedtak:  Det ble enighet om å sette av 30. mai 2022 til neste møte. Om det blir digitalt 
eller fysisk møte skal man bli enige om senere. 

Vedlegg/dokumenter: -- 

 
Sak nr. 

10/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

22.04.2022 

Tittel: 

Eventuelt 

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling:  Ingen saker. 

Vedtak:   

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Vedlegg 1  
 
Budsjett med justeringer 

 
 

a) Det er satt av kr 700 000,- til events og arrangementer i 2022 (satt av i budsjett 2022 
vedtatt 18. nov 21 – sak 63/21), herunder NRLs landsmøte og matfestivaler. 

Revidert 
BUDSJETT 
22. april UTGIFTSFØRT 

Tilført  Reindriftsavtalen 2021/2022 5 000 000    
Overført fra 2021 3 022 391
Tilskudd IN Filmprod - 2021 700 000       

Matprat 2. halvår 2021 1 549 217-    -1 549 217,00
Ekstra bevilgning nov21 -  produksjon 70 000-          
Ekstra visningsbudsjett 2021 - overført 300 000-       
Matprat arbeidsgruppe 100 000-       

Filmproduksjon 2021 - Tellus kontrakt 250 000-       
Annen produksjon fra Tellus 300 000-       
OEK fornyelse markedsmateriell 300 000-       
Sum disponible midler i 2022 5 853 174    

Aktiviteter om kampanjer OEK 2022 - "standard" 3 400 000    

Ekstra visningsbudsjett 

Oppdatering markedsmateriell 

Tellus Works

Manusforfatter

Ungdom til de 15 filmene

Matprat arbeidsgruppe

Diverse tilrettelegging

Events/arrangementer a) 700 000       
Reinkjøttkonferansen
NRL landsmøte 250 000
Matstreif 2022 350 000
UMAMI 2023 1 850 000    

NRLs ungdomutvalg 200 000       

Administrative kostnader (reiser, møter mv.) 200 000       
Linjeleie 1837,50

Andre markedsaktiviteter/kampanjekjøp 496 826-       

SUM 5 853 174     


