
 

 

 

 

 

 
 
 
Protokoll fra møte i Markedsutvalget for reinkjøtt 
Onsdag 29. april 2020 kl 12.00-14.30. Video-møte 
 

 
Til stedet  John Anders Lifjell (NRL) 

Arnstein Stensaas (PRL)  

Morten Floor (LMD)  

Grete Sjurgard (NRL)  

Forfall Johan Martin Eira (NRL)  

Fra Landbruksdirektoratet Mari Vengnes (LDir – referent), 

 

Forfall for Johan Martin Eira meldt inn for seint til at vara kunne innkalles.  

 

Møteagenda 
 
 

    Vedlegg 

Sak 29 20 Godkjenning av møteinnkalling og dagorden  

Sak 30 20 Godkjenning av protokoll fra møtet 9. mars X  

Sak  31 20 Posisjoneringsanalysen – oppfølging av WS  

Sak 32 20 SMAK 2020 – økonomistatus  X  

Sak 33 20 Økonomistatus per 22. april 2020 X 

Sak 34 20 Oppsummering – slaktetall for sesongen 2019/2020  

Sak  35 20 Eventuell deltakelse på matfestivaler 2020 - diskusjonssak  

Sak 36 20 Reinkjøttkonferansen - diskusjonssak  

Sak 37 20 Eventuelt  

 
Det var ingen saker til eventuelt 37/20. 
  



 

 

 

Sak nr. 

29/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

29.04.2020 

Tittel: 

Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: -- 

 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 

 

 

Sak nr. 

30/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

29.04.2020 

Tittel: 

Godkjenning av protokoll fra møtet 9. mars 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: -- 

 

Vedtak:  Godkjent.  

 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 

 
 

Sak nr. 

31/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

29.04.2020 

Tittel: 

Posisjonsanalysen – oppfølging av WS 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: -- 

 

Vedtak:  Avventer rapport og behandler i eget møte 14. mai kl 9 til 12, 

 

 

Vedlegg/dokumenter: -- 

 

  



 

 

 

Sak nr. 

32/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

29.04.2020 

Tittel: 

Smak 2020 - økonomistatus 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Kort gjennomgang av saksframlegg. Fortsatt noen beløp som ikke er fakturert. Viktig å 

ta læring av arrangementet: formål, forarbeid, arrangement/gjennomførig, 

etterarbeid, økonomi osv . 

 

Vedtak:  Sekretariatet og leder utarbeider en kort rapport på arrangementet til neste ordinære 

møte i markedsutvalget.  

 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkan av møtet.  

 
 

 

Sak nr. 

33/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

29.04.2020 

Tittel: 

Økonomistatus per 22. april 2020  

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Kort gjennomgang. Bare forventede endringer siden forrige møte. Smak største post. 

Avlysing av matarrangementer påvirker forbruket.  

 

Vedtak:  Godkjent  

 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet.  

 

  



 

 

 

 

Sak nr. 

34/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

29.04.2020 

Tittel: 

Oppsummering – slaktetall for sesongen 2019/2020 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Det er slaktet 4000 færre rein som gir ca 100 tonn midre slaktvolum sammenlignet 

med samme periode i fjor. Mindre nedgang i slakteuttak enn forventet med tanke på 

signalene gitt fra næringen. Middelvekt er noe ned, men det er slaktet mer kalv en 

forrige sesong (2 prosentpoeng). Det er ca 1000 tonn beinfritt som skal ut i markedet. 

Pr 1 april er ca 410 tonn på lager, dette er en reduksjon på 28% i hht samme periode 

forrige år. Ut fra historisk forbruk er utgangen på ca 50 tonn pr.mnd fra mai til og 

med august, dvs ca 200 tonn. Hvis etterspørselen oppretholdes som et normalår går vi 

inn i ny slaktesesong den 1 september med et lager på ca 200 tonn.  

 

Restaurantmarkedet ligger dessverre nede i korona-/karantenetider. Dette påvirker 

salget av reinkjøtt til horecca markedet. Det er derimot gitt positive signaler fra 

bedrifter som leverer inn i dagligvaremarkedet om at salget har økt hos enkelte. Det vil 

ut fra situasjonen man er i er derfor være knyttet større grad av usikkerhet til 

størrelsen på lageret til høsten enn hva som er vanilig. 

 

Vedtak:  -- 

 

Vedlegg/dokumenter: -- 

 

 

Sak nr. 

35/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

29.04.2020 

Tittel: 

Eventuell deltakelse på matfestivaler – diskusjonssak  

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Fortsatt mye som er usikkert mht smittestatus og regjeringens handlingsplaner. 

 

Vedtak:  Avvent til neste ordinære møte.  

 

Vedlegg/dokumenter: -- 

 
  



 

 

 

Sak nr. 

36/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

29.04.2020 

Tittel: 

Reinkjøttkonferansen - diskusjonssak 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Som for sak 35/20, fortsatt mye uavklart mht  

 

Vedtak:  Avventer til neste møte  

 

Vedlegg/dokumenter:  

 

 

Sak nr. 

37/20 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

29.04.2020 

Tittel:   

Eventuelt 

LDir saksnr: 

17/59370 

 

Møtebehandling: Ingen saker til eventuelt 

 

Vedtak:  -- 

 

Vedlegg/dokumenter: 

 

-- 

 
 


