
 

 

 

 

 
 
 
Protokoll fra møte i Markedsutvalget for reinkjøtt 
Torsdag 16. januar 2020 kl 09.00-15.55. Berlin, hotell Dormero. 
 

 
Til stedet  John Anders Lifjell (NRL) 

Grete Sjurgard (NRL) – t.o.m. sak 66 

Johan Martin Eira (NRL)  

Arnstein Stensaas (PRL) – på telefon 

Morten Floor (LMD)  

Forfall -- 

Fra Landbruksdirektoratet Mari Vengnes (LDir – referent), 

Nina S. Rodem  

 

 

Møteagenda 
 
 

Sak 1 20 Godkjenning av møteinnkalling og dagorden 

Sak 2 20 Godkjenning av protokoll fra møtet 16. november 

Sak 3 20 Oppdatering - Økonomi per januar 2020 

Sak 4 20 Slaktetall og markedsoppdatering 

Sak 5 20 Reindriftsforhandlingene – orienteringssak 

Sak 6 20 Posisjoneringsanalysen – oppfølging av workshop 15. januar 

Sak  7 20 Smak 2020  

Sak 8 20 Årets reinsdyrkokk og årets lærling 

Sak 9 20 Matfestivaler – oppfølging av sak 63/19 

Sak 10 20 Forslag fra Matprat – utendørsannonsering og styrking av betalte søk  

Sak  11 20 Budsjettrevisjoner etter vedtak i møte 

Sak  12 20 Møteplan for 2020 

Sak  13 20 Eventuelt 

 
  



 

 

 

Sak nr. 

1/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.01.2020 

Tittel: 

Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: -- 

 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 

 

Sak nr. 

2/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.01.2020 

Tittel: 

Godkjenning av protokoll fra møtet 16. november 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: -- 

 

Vedtak:  Godkjent.  

 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 

 

Sak nr. 

3/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.01.2020 

Tittel: 

Oppdatering – Økonomi per januar 2020 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Små endringer sammenlignet med rapporten framlagt før jul. 

 

Vedtak:  Tatt til orientering.  

 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 

 

  



 

 

Sak nr. 

4/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.01.2020 

Tittel: 

Slaktetall og markedsoppdatering 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Gjennomgang av slaktetall per 31. desember. 

- 2 % økning sammenlignet med samme tid i fjor 

- Kalveprosenten - 82 % 

- Det er en del slakt på vent, særlig i (Nord-) Trøndelag. Ferdig i Karasjok, 

noen gjenstår i Kautokeino. 

- Anslår at man vil slakte 70 000 dyr før sesongen er over.  

 

Det er blitt mindre prisforskjell mellom indre- og ytrefilet. Mens det tidligere var 

indrefileten som ble solgt først og ytrefileten var utfordrende å omsette, er situasjonen 

nå omvendt. Er forbrukerne blitt mer bevisste og kunnskapsrike? Det er mer 

tilgjengelig mørbrad enn tidligere.   

 

Vedtak:  Tatt til orientering 

 

Vedlegg/dokumenter: -- 

 

 

Sak nr. 

5/12 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.01.2020 

Tittel: 

Reindriftsforhandlingene - orienteringssak  

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Morten gikk kort igjennom kravet fra NRL som ble levert torsdag 9. januar.  

Det er et omfattende krav og økning på alle felt. NRL løfter klimatiltak inn i 

reindriftsforhandlingene. NRL har ikke kommentert på Markedsutvalgets innspill, 

men ber om 5 mill. kr til markedstiltak.  

 

LMD skal legge fram sitt tilbud 30. januar.  

 

Vedtak:  Tatt til orientering 

 

Vedlegg/dokumenter: -- 

 

 

 

 

 



 

 

Sak nr. 

6/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.01.2020 

Tittel: 

Posisjoneringsanalysen – oppfølging av workshop 15. januar 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Diskusjon i møtet foreslår utvalget tre personer.  

Arnstein Stensaas deltok ikke i saken. 

 

Vedtak:  Utvalget foreslår for Skuterud Kløvstad at følgende intervjues: 

Are Smuk Figved, Johanne Stensaas og Torill Renaa. Etter gjennomførte intervjuer 

vurderes det hvorvidt flere intervjuer er nødvendig. 

 

Vedlegg/dokumenter: -- 

 

 

Sak nr. 

7/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.01.2020 

Tittel: 

Smak 2020 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: I møtet ble det diskutert bruk av bilder på standen og teknisk utstyr, innholdet og  det 

lukkete arrangementet og hvordan man skal organisere restauranten 

 

Vedtak:  Sekretariatet sender ut den foreløpige lista for hvem som skal inviteres til utvalgets 

medlemmer og utvalget kan supplere.   

Sekretariatet sjekker med Smaks prosjektleder om akkreditering til 

kveldsarrangementet, melder tilbake til designer om bildebruk, behov for utstyr. 

Det sendes invitasjoner til de samme som skal inviteres på kveldsarrangement og 

noen fler. Den som inviteres kan ta med seg tre personer.  

 

Vedlegg/dokumenter: PP med skisse over stand sendt ut i forkant av møtet 

 

 

Sak nr. 

8/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.01.2020 

Tittel: 

Årets reinsdyrkokk og årets lærling 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Kort diskusjon med utgangspunkt i utkast sendt ut i forkant av møtet. Morten Floor 

leser en ekstra gang og John Anders tar med teksten til trykkeri for hjelp med grafisk 

utforming.  

 

Vedtak:  Utsendt tekst godkjennes.  



 

 

Kriteriene sendes til Asko, Bama, Nortura m.fl., og kontakter ellers i matmiljøet. 

HoReCa-nytt kontaktes.  

 

 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 

 

Sak nr. 

9/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.01.2020 

Tittel: 

Matfestivaler – oppfølging av sak 63/19   

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Diskusjon i møtet med utgangspunkt i INs undersøkelser. Det er to festivaler som er 

aktuelt å delta på: Matstreif 11-12 september og Smak Nordnorsk matfestival 19-21 

september. Markedsutvalget kan være med på begge festivaler gitt at IN også er med.  

 

Det er en forutsetning at 4 bedrifter deltar, men det kan diskuteres om det er 

tilstrekkelig med 3 bedrifter, dvs. «en i hvert ytterhjørne». Eventuelt kan det vurderes 

en gradering av utgiftsdekning etter hvor god plassering man får i teltet.  

 

Vedtak:  Sekretariatet tar kontakt med IN, refererer diskusjonen i møtet og ber 

ber IN om å sende ut påmelding til begge festivaler.  

 

Vedlegg/dokumenter: 

 

INs undersøkelse sendt ut i forkant av møtet. 

 
 

Sak nr. 

10/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.01.2020 

Tittel: 

Forslag fra Matprat – utendørsannonsering og styrking av 

betalte søk  

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Diskusjon i møtet ut fra utkast utsendt i forkant om henholdsvis styrking av betalte 

søk og utendørsannonsering. Markedssituasjonen tilsier at det ikke bør brukes mer 

ressurser på forbrukerkommunikasjon på det nåværende tidspunkt. Det gjøres store 

investeringer i Smak 2020 og posisjoneringsanalysen og det er derfor fornuftig å være 

forsiktig med ressursbruken. Når posisjoneringsanalysen foreligger og ny 

markedsplan er utviklet kan det gjøres en ny vurdering.  

 

Vedtak:  Utvalget endrer ikke bevilgningen til Matprat for 2020 på det nåværende tidspunkt. 

 

Vedlegg/dokumenter: Send ut i forkant av møtet 

 
  



 

 

 

 

Sak nr. 

11/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.01.2020 

Tittel: 

Budsjettrevisjoner etter vedtak i møtet 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Det er ikke gjort vedtak i møtet som gir større budsjettmessige konsekvenser. Det kan 

imidlertid påbeløpe noen kostnader til grafiske tjenester i forbindelse med Smak 

2020.  

 

Vedtak:  Hvis det ikke er midler innenfor eksisterende ramme for Smak 2020, så kan det 

brukes midler fra budsjettposten «andre markedsaktiviteter» til grafiske tjenester. 

 

Vedlegg:  --- 

 

 

 

 

Sak nr. 

12/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.01.2020 

Tittel: 

Møteplan for 2020 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Markedsutvalget må påberegne å møte på Smak 2020, dagtid og kveldstid, den 4. 

mars. For å samkjøre utvalgets møter med workshops i forbindelse med 

posisjoneringsanalysen. Tentativt er 9. mars en dato som passer utvalget.  

 

Vedtak:  Sekretariatet sjekker med Skuterud Kløvstad om foreslåtte datoer passer med hensyn 

til framdriftsplan og sender ut møteinnkalling.  

 

Vedlegg: 

 

 

 

 

  



 

 

 

Sak nr. 

13/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.01.2020 

Tittel: 

Eventuelt 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Ingen saker til behandling. 

 

Vedtak:   

 

Vedlegg: 

 

 


