
 

 
 
 
 
 
 
Protokoll fra møte i Markedsutvalget for reinkjøtt 
Torsdag 3. desember 2020, kl 10.15 til kl 13.20  - teams-møte. 
 
 

Til stedet  John Anders Lifjell (NRL) 
Arnstein Stensaas (PRL)  
Morten Floor (LMD) - t.o.m. sak 81/20 
Grete Sjurgard (NRL)  
Johan Martin Eira (NRL) 

Forfall -- 
Fra Landbruksdirektoratet Camilla Berntzen 

Mari Vengnes (referent) 
 
 
Møteagenda 
 

    
Sak  75 20 Godkjenning av møteinnkalling 
Sak  76 20 Godkjenning av protokoll fra møtet 5. november 
Sak  77 20 Lager- og slaktetall, markedsoppdatering 
Sak  78 20 Markedsplan – til godkjenning 
Sak 79 20 Import  
Sak  80 20 Innspill til reindriftsforhandlingene 
Sak  81 20 Arrangementer 2020  
Sak 82 20 Budsjett 2021 
Sak  83 20 Møteplan 2021 
Sak 84 20 Eventuelt 

 
  



 

 

 
Sak nr. 
75/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
03.12.2020 

Tittel: 
Godkjenning av møteinnkalling  

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: En sak til eventuelt: NRL-U og utnevnelsen av Årets unge reindriftsutøver. 

 
Vedtak:  Godkjent. 

 
Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 
 
 

Sak nr. 
76/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
03.12.2020 

Tittel: 
Godkjenning av protokoll fra møtet 5. november   

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling:  

 
Vedtak:  Godkjent.  

 
Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 
  



 

 

 
 
 
Sak nr. 
77/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel: 
Lager- og slaktetall, markedsoppdatering  

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Det er per uke 48 slaktet drøyt 16 000 dyr mindre enn på samme tid i fjor og 

slaktevolumet er 439 tonn lavere. Totalt for landet kan det forventes redusert 
slaktekvantumet for inneværende slaktesesongens sammenlignet med fjoråret. Det 
anslås at man ved sesongslutt vil ha slaktet mellom 40 000 og 45 000 dyr og et 
slaktevolum på maksimalt 1 000 tonn.  
 
Grunnet beitekrisen vinteren/våren 2020 og høye rovdyrtap er kalvetilgangen  
redusert i mange distrikter. Målt som andel av antall slakt, er det slaktet ut flere simler 
og en større andel voksne dyr i år enn i fjor.  
 
Lagertallene per september var på samme nivå som i fjor. Tilveksten i de to første 
månedene av slaktesesongen er 185 tonn i år, mot 306 tonn i fjor. Det er likevel større 
enn hva tilførselen skulle tilsi og hva signaler fra slakteriene og foredlingsbedriftene 
skulle tilsi. Det er imidlertid bare det kjøttet som fysisk ligger på lager hos slakterienes 
og de store foredlingsbedriftene som er med i lagertallene. Lageret av kjøtt hos 
dagligvarehandelens grossistledd og det som er «på hjul» er ikke inkludert i tallene. 
Det er Markedsutvalgets oppfatning at det de siste årene, til og med 2019, har vært 
betydelig lager hos grossistene. Dette er endret og lageret er flyttet et hakk tilbake i 
verdikjeden og det er minimalt med kjøtt på lager hos grossistene, men det ligger kjøtt 
på lager hos foredlingsbedriftene hvor deler av lageret er forhåndsolgt. 
Markedsutvalgets inntrykk er derfor at mengden kjøtt som reelt er tilgjengelig i 
markedet per i dag er lavere enn samme periode i 2019. Etterspørselen fra 
dagligvaremarkedet har økt, men restaurantmarkedet ligger fortsatt nede.  
 

Vedtak:  Til orientering.  
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
  



 

 

 
 

Sak nr. 
78/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
03.12.2020 

Tittel: 
Markedsplan – til godkjenning 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Utkast ble gjennomgått i møtet.   

 
Vedtak:  Godkjent med de endringer som ble gjort i møtet. Sekretariatet gis fullmakt til å gjøre 

korrektur og lay-out endringer. 
 

Vedlegg/dokumenter: Utkast versjon 2 sendt ut i forkant av møtet.  
 

 
 

Sak nr. 
79/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
03.12.2020 

Tittel: 
Import 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Diskusjon med utgangspunkt i utkast til brev, jf. sak 69/20. Med de prisene som per i 

dag er i henholdsvis Sverige og Finland sammenlignet med de norske prisene så er det 
ikke grunnlag for tollnedsettelse.  
 

Vedtak:  Markedsutvalget går tilbake på vedtak i sak 69/20 og sender ikke brev til 
avtalepartene.  Det innarbeides et avsnitt i innspillet (sak 80/20) om 
tilførselssituasjonen og betydningen for importvernet.  
 

Vedlegg/dokumenter: Utkast til brev sendt ut i forkant.  
 

 
  



 

 

 
 

Sak nr. 
80/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
03.12.2020 

Tittel: 
Innspill til reindriftsforhandlingene 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Diskusjon med utgangspunkt i utkast til innspill. Det innarbeides en vurdering av 

lagertallene og en vurdering av tilførselssituasjonen sett opp mot importmuligheten 
(sak 79/20).  
 

Vedtak:  Sekretariatet lager et revidert utkast og sender utvalget fredag 4. desember. Frist for å 
komme med tilbakemeldinger er mandag 7. desember.  
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
 
 

Sak nr. 
81/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
03.12.2020 

Tittel: 
Arrangementer 2021 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: 
 

Covid-19 vil også begrense mulighetene man har i 2021 til å gjennomføre fysiske 
samlinger. Behovet for et kontaktpunkt for bransjen og behovet for faglig oppdatering 
kan man bøte på midlertidig med en digital løsning. Det vurderes som best med 
kortere samlinger/møter, gjerne på ettermiddagstid. Et godt tidspunkt er i starten på 
mars.   
 

Vedtak:  
 

Sekretariat og leder gis fullmakt til å arbeide videre, sammen med Innovasjon Norge, 
om et digitalt alternativ til reinkjøttkonferansen i 2021. 
 

Vedlegg/dokumenter: --  
 
  



 

 

 
 

Sak nr. 
82/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
03.12.2020 

Tittel:   
Budsjett 2021 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Det er ikke ubrukte midler fra 2020 utover de forpliktelser påtatt i 2020 som er til 

forfall i 2021. Det forventes tilskudd fra Innovasjon Norge for filminnspilling. Kr 3,4 
mill. er bundet opp som tilskudd til OEK/Matprat og kr 200 000 til administrasjon. 
Det er per nå utfordrende å utarbeide et konkret budsjett da mye er usikkert grunnet 
Covid-19. Jamfør markedsplan og posisjoneringsanalysen er det behov for utvikling av 
markedsmateriell.  
 

Vedtak:  Budsjett utarbeidet i møtet vedtas.  
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

Se vedlegg til referat.  

 
 

Sak nr. 
83/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
03.12.2020 

Tittel:   
Møteplan 2020 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: -- 

 
Vedtak:  Neste møtedato er 21. januar kl 9-13.  

 
Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
Sak nr. 
84/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel:   
Eventuelt 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: NRL-U har tatt kontakt med leder for å diskutere Årets unge reindriftsutøver. Leder 

ønsker å hjelpe til med blant annet profilmateriale og annonseringer.  
 

Vedtak:  Leder gis i fullmakt til å bruke inntil kr 20 000 til kjøp av tjenester til formålet. 
 



 

 

Vedlegg 1 
 

 

Tilført reindriftsavtalen 2020/2021 5 000 000     
På fondet per 1. des 2 387 792

Estimert rest utbetalinger i 2021 for 2020 (Matprat/OEK) -1 325 000    
Estimert rest utbetalinger 2020 - bidrag -200 000       
Filmproduksjon -759 375       
Godtgjørelse til reindriftsfamilier -187 500       
Tilskudd IN - 
Filmproduksjon 843 750
Sum disponible midler i 2021 5 759 667     

Aktiviteter og kampanjer OEK 2021 3 400 000     

Oppdatering markedsmateriell 800 000        

Events/arrangementer 700 000        
   Reinkjøttkonferansen
   NRL landsmøte
   Matfestivaler

NRLs ungdomsutvalg 200 000        

Forventningsmøte før slaktesesong kjedene / grossister

Administrative kostnader (reiser, møter mv.) 200 000        

Andre markedsaktiviteter/kampanjekjøp 459 667        

SUM 5 759 667     
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