
 

 
 
 
 
 
 
Protokoll fra møte i Markedsutvalget for reinkjøtt 
Torsdag 5. november 2020, kl 12.30 til kl 16.05  - videomøte. 
 
 

Til stedet  John Anders Lifjell (NRL) 
Arnstein Stensaas (PRL)  
Morten Floor (LMD)  
Grete Sjurgard (NRL) – t.o.m. sak 70/20 
Johan Martin Eira (NRL) 

Forfall -- 
Fra Landbruksdirektoratet Camilla Berntzen 

Mari Vengnes (referent) 
 
 
Møteagenda 
 

Sak  63 20 Godkjenning av møteinnkalling 
Sak  64 20 Godkjenning av protokoller fra møtene 17. september og 16. oktober 
Sak 65 20 Økonomistatus per 1. november 
Sak  66 20 Lager- og slaktetall, markedsoppdatering 
Sak  67 20 OEK – behandling av sak 61/20 inkl. finansiering av filmer 
Sak 68 20 SMAKtv  
Sak 69 20 Import – oppfølging av sak 48/20 
Sak  70 20 Markedsplan – utkast nummer to 
Sak  71 20 Innspill til reindriftsforhandlingene – førsteutkast 
Sak 72 20 Andre orienteringer 
Sak  73 20 Budsjett 2021 – innledning 
Sak  74 20 Eventuelt  

 
  



 

 

 
Sak nr. 
63/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel: 
Godkjenning av møteinnkalling  

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: -- 

 
Vedtak:  Godkjent. 

 
Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 
 
 

Sak nr. 
64/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel: 
Godkjenning av protokoll fra møtene 17. september og 16. 
oktober   

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Kort orientering om status for CWD under denne saken.  

- Det er rolig på mediefronten.  
- Kommisjonen har ennå ikke akseptert ulik håndtering av atypisk og klassisk 

CWD. Kommisjonen vurderer tiltak for å beskytte forbruker.,  
- Revisjon av CWD-soneforskriften er påbegynt.  
- VKM har anmodet om utsatt frist for sin første rapport hvor fristen i 

utgangspunktet var satt til 1. desember.  

 
 

Vedtak:  Godkjent.  
 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 
 
  



 

 

 
 

Sak nr. 
65/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel: 
Økonomistatus per 1. november 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Sekretariatet gikk igjennom økonomirapport per 1. november. Det er utbetalt for 

filmproduksjon kr 928 125 og ellers ingen større bevegelser siden septembermøtet. 
Det er forpliktelser for kr 2 471 875. 
 

Vedtak:  Tatt til orientering. 
 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 
 
 
 
Sak nr. 
66/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel: 
Lager- og slaktetall  

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Det er per uke 44 slaktet 8600 dyr mindre enn på samme tid i fjor og slaktevolumet er 

181 tonn lavere. Totalt for landet kan det forventes redusert slaktekvantumet for 
inneværende slaktesesongens sammenlignet med fjoråret. Grunnet beitekrisen 
vinteren/våren 2020 og tilbakemeldinger fra sidaandelsinnhavere landet over om 
høye rovdyrtap er kalvetilgangen betydelig redusert i mange distrikter. Samtidig 
meldte flere siidaandeler inn et for høyt reintall per 31. mars 2020. Sett i sammenheng 
med at 4 større distrikter i Vest-Finnmark og at 2 større i Øst-Finnmark ennå ikke har 
slaktet, er det for tidlig på nåværende tidspunkt å fastslå hvor stor reduksjonen i 
slakteuttaket vil bli. Ved slutten av uke 44 lå slakteuttaket på kalv på 69% 
sammenlignet med fjoråret. Vekter og klasse er omtrent som i fjor.  
 
Lagertallene per oktober er på samme nivå som i fjor. Med bakgrunn i 
tilbakemeldinger fra de større bedriftene finner utvalget grunnlag for å reise spørsmål 
knyttet til både størrelsen på lageret, og hvem som besitter dette lageret. 
Etterspørselen fra dagligvaremarkedet har økt, men restaurantmarkedet ligger fortsatt 
nede.  
 

Vedtak:  Til orientering.  
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
 



 

 

Sak nr. 
67/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel: 
OEK – behandling av sak 61/20 inkl. finansiering av filmer 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Diskusjon med utgangspunkt i Matprats presentasjon fra 16. oktober.  

 
Vedtak:  Tilskuddet til OEK økes med k 200 000 for inneværende år. Midlene er øremerket 

produksjon av markedsmateriell i form av filmer. 
 
For 2021 settes det av kr 3 mill. for mediespend og søk. Midlene fordeles mellom 
kampanjeperiodene som OEK har foreslått. Det settes av kr 400 000 til 
konsulenttimer og produksjon.  
 
Sekretariatet utarbeider revidert tilskuddsbrev for 2020 og foreløpig tilskuddsbrev for 
2021 og sender OEK.  
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 

 
 

Sak nr. 
68/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel: 
SMAKtv 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Leder gjennomgikk presentasjonen mottatt fra SMAK i Tromsø og redegjorde for 

informasjon mottatt i telefonsamtaler. De er denne gang ute etter sponsorer til en 
programserie omkring «Det nordnorske måltid».  
Utvalget uttrykte forståelse for at man forsøker å finne alternativer i en tid hvor 
mange arrangementer blir avlyst. Utvalget mener imidlertid at dette er en arena som 
er bedre egnet for enkeltbedrifter å sponse.  
 

Vedtak:  Markedsutvalget ønsker ikke å sponse denne tv-produksjonen, men vil kunne vurdere 
samarbeid med SMAK ved en annen anledning. 
 

Vedlegg/dokumenter: Presentasjon fra SMAK i Tromsø sendt ut i forkant. 
 

 
  



 

 

 
 

Sak nr. 
69/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel: 
Import – oppfølging av sak 48/20 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Det er stor etterspørsel i dagligvarehandelen og slaktevolumet ligger an til å bli mindre 

enn i fjor, ref. sak 66/20. Sett ut fra en reduksjon i slaktekvantum er det ikke 
usannsynlig at det kommer anmodning om import.  
 
Sekretariatet gikk igjennom § 23 i forskrift for administrative tollnedsettelser for 
landbruksvarer som hjemler og beskriver handlingsrommet for å administrativt sette 
ned tollen på hele og halve slakt, samt levende rein til slakting. Det kan fastsettes en 
kvote med virkning fra 1. februar – 1. juni som i så fall auksjoneres ut i medio januar.  
 
Markedsutvalget mener det er for stor usikkerhet med hensyn til slaktevolum at det er 
vanskelig å gi en vurdering av behovet per dags dato. Markedsutvalget bør imidlertid 
følge nøye med på tilførselssiden, lagersituasjon og etterspørselen for å kunne gi en 
faglig vurdering dersom åpning for import blir en problemstilling.   
 

Vedtak:  Sekretariatet lager et utkast til brev til avtalepartene og sender til utvalget.  
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 

Sak nr. 
70/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel: 
Markedsplan – utkast nummer to 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: 
 

Sekretariatet la fram utkast nummer to til markedsplan på bakgrunn av 
tilbakemeldinger i forrige møte. Det ble foreslått noen mindre endringer som 
innarbeides.  
 

Vedtak:  
 

Sekretariatet oppdaterer markedsplan etter innspill. Markedsplan legges fram for 
godkjenning i neste møte.  
 

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

Sak nr. 
71/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 



 

 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel:   
Innspill til reindriftsforhandlingene – førsteutkast 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Kort gjennomgang av utsendt utkast.  

 
Vedtak:  Utvalgsmedlemmene gir tilbakemeldinger til sekretariatet senest 20. november. 

Sekretariatet legger fram et revidert forslag til neste møte.  
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
 

Sak nr. 
72/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel:   
Andre orienteringer 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Leder orienterte kort om filminnspillingen. Både filmselskapet og de involverte 

familiene er fornøyde. Som følge av at det påløper ekstra kostnader for utvalget til 
kompensasjon for familiene, så har leder forhandlet fram at Christer Rødseth kan 
brukes til en dag med filminnspillinger hos Matprat på TellusWorks regning.  
 

Vedtak:  Til orientering.  
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
 

Sak nr. 
73/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel:   
Budsjett 2020 – innledning 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Første runde på budsjett. Utover de forpliktelsene som man har påtatt seg i 2020 som 

forfaller til betaling i 2021, så er det ikke midler som søkes overført.  
 

Vedtak:  Sekretariatet utarbeider et budsjett til neste møte 
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
 
 



 

 

Sak nr. 
74/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
05.11.2020 

Tittel:   
Eventuelt  

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Ingen saker til eventuelt. 

 
Vedtak:   
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