
 

 
 
 
 
 
 
Protokoll fra møte i Markedsutvalget for reinkjøtt 
Torsdag 17. september 2020, kl 10 til ca kl 13.50  - videomøte. 
 
 

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

Forfall -- 
Fra Landbruksdirektoratet Camilla Berntzen, Tone Seppola 

Mari Vengnes (referent) 
 
 
Møteagenda 
 

Sak  50 20 Godkjenning av møteinnkalling 
Sak  51 20 Godkjenning av protokoll fra møtet 18./19. juni 
Sak 52 20 Økonomistatus  
Sak  53 20 Lager- og slaktetall  
Sak  54 20 Filmproduksjon – orientering om status 
Sak 55 20 CWD – orientering  
Sak  56 20 Henvendelse fra Oi! – orientering  
Sak  57 20 Ønske fra Matprat om midler til nyproduksjon - orientering 
Sak 58 20 Markedsplan – første utkast 
Sak  59 20 Møteplan høsten 2020 
Sak  60 20 Eventuelt 

 
  



 

 

 
Sak nr. 
50/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
17.09.2020 

Tittel: 
Godkjenning av møteinnkalling  

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: -- 

 
Vedtak:  Godkjent. 

 
Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 
 
 

Sak nr. 
51/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
17.09.2020 

Tittel: 
Godkjenning av protokoll fra møtet 18./19 juni  

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: -- 

 
Vedtak:  Godkjent.  

 
Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 
 
 

Sak nr. 
52/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
17.09.2020 

Tittel: 
Økonomistatus 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Sekretariatet gikk igjennom økonomirapport per 9. september. Det er underforbruk 

på flere budsjettposter som faller bort grunnet covid-19. Deler av beløpet skal brukes 
til filmproduksjon (sak 54/20).  Sekretariatet følger opp posten om produksjon av nye 
bilder.  
 

Vedtak:  Tatt til orientering. 
 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet 
 
  



 

 

 
Sak nr. 
53/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
17.09.2020 

Tittel: 
Lager- og slaktetall  

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Det er per uke 38 slaktet færre dyr enn på samme tid i fjor. Noe skyldes at man har 

kommet seinere i gang med slaktinga i tamreinområdene enn i fjor. Det er forventet 
lavere tilgang av kalv i flere distrikter som følge av tøff vinter. Totalt for landet kan det 
derfor forventes noe reduksjon i slaktekvantumet for inneværende slaktesesongens 
sammenlignet med fjoråret.   
 
Lagertallene per august og september er på håndterbart nivå og omtrent som i fjor. 
Det er positivt, særlig med tanke på at covid-19 forårsaket en brå stopp i omsetningen 
innenfor hotell og restaurantmarkedet i mars. Fortsatt er det et lager av biff/filet. 
Finnbifflageret ville trolig vært lavere dersom storhusholdningsmarkedet hadde vært 
normalt. Småkjøttlageret er per nå under kontroll.  
 

Vedtak:  Til orientering.  
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 
 
 

Sak nr. 
54/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
17.09.2020 

Tittel: 
Filmproduksjon – orientering om status 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Det ble i sommer gitt samtykke til at leder og sekretariat kunne jobbe videre med TV2 

og produksjonsselskapet selv om delfinansieringen fra Innovasjon Norge ikke er 
avklart, ref. sak 43/20. Landbruksdirektoratet har som sekretariat for 
markedsutvalget inngått kontrakter med TV2 og med TellusWorks. Det er gjort avtale 
om filming i Finnmark og det jobbes med lokasjon i sørsamisk område.  
 

Vedtak:  Til orientering.  
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 

 
  



 

 

 
Sak nr. 
55/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
17.09.2020 

Tittel: 
CWD - orientering 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Morten Floor orienterte om funnet av CWD på Hardangervidda. Det er 

informasjonsmøter ukentlig for bransjen og andre berørte parter.   
 

Vedtak:  Landbruksdirektoratet er invitert til de ukentlige informasjonsmøtene. For øvrig 
følger sekretariat med i media og på Mattilsynet/Veterinærinstituttets nettsider og 
videresender relevant informasjon til utvalget. 
 

Vedlegg/dokumenter: -- 
 

 
Sak nr. 
56/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
17.09.2020 

Tittel: 
Henvendelse fra Oi! - orientering 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Sekretariatet har blitt kontaktet av OI! med en orientering om planene for markering 

av samisk nasjonaldag i Trondheim i perioden 2021-2023. Sekretariatet orienterte 
utvalget om innholdet i henvendelsen. Det er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt at 
markedsutvalget tar en ledende rolle i dette arrangementet.  
 

Vedtak:  Sekretariatet melder tilbake til OI! at man er positive til henvendelsen og imøteser 
mer informasjon når rammene er klarere, herunder aktiviteter, ansvarsfordeling og 
finansiering.   
 

Vedlegg/dokumenter: E-post fra OI! sendt ut i forkant av møtet.  
 
 
 
 

Sak nr. 
57/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
17.09.2020 

Tittel: 
Ønske fra Matprat om midler til nyproduksjon - orientering 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: 
 

Leder orienterte om henvendelse fra Matprat om finansiering av nyproduksjon. 
Nyproduksjon finansieres delvis på årets og delvis på neste års budsjett. 
 

Vedtak:  Tatt til orientering 



 

 

 
Vedlegg/dokumenter:  

Sak nr. 
58/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
17.09.2020 

Tittel:   
Markedsplan – første utkast 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Sekretariatet hadde utarbeidet et førsteutkast etter ny mal. Utkastet ble gjennomgått. 

Utvalget kom med forslag til endringer til struktur, innhold og vinkling.  
 

Vedtak:  Sekretariatet utarbeider et nytt utkast med utgangspunkt i førsteutkast og 
tilbakemeldinger og endringsforslag til neste ordinære møte i utvalget.  
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

Førsteutkast sendt ut i forkant av møtet.  

 
 
 

Sak nr. 
59/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
17.09.2020 

Tittel:   
Møteplan 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Grunnet covid-19 legges det opp til flere kortere møter over nett framfor 

heldagsmøter.  
 

Vedtak:  5. november kl 9 
3. desember kl 9 
 
I tillegg avtales det møte med OEK i midten av oktober.  
Det tas sikte på å avholde alle møter som nettmøter.  
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 

 
 
  



 

 

 
Sak nr. 
60/20 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
19.06.2020 

Tittel:   
Eventuelt 

LDir saksnr: 
17/59370 

 
Møtebehandling: Tre saker til eventuelt: 

1) reinkjøttkonferanse – sekretariatet minnet om at man må starte planlegging 
av konferansen. Utgangspunktet er posisjoneringsanalysen og IN 
kompetanseprogram om nye produkter/produktutvikling. 

2) markedet for skinn – leder har gjort noen undersøkelser rundt markedet for 
reinskinn i Skandinavia. Etterspørsel og pris er redusert. Dette vil kunne få 
konsekvenser for produsentprisen inneværende slaktesesong.  

3) markedet for reinkjøtt i Sverige og Finland – leder orienterte. Det ligger an til 
30-40 prosent omsetningssvikt. Preges av at HoReCa og grensehandel ligger 
nede. 
 

Vedtak:  Markedsoppdateringene tas til orientering.  
Sekretariatet tar kontakt med IN v/Atle Malinen og foreslår uke 10 eller 11 for 
reinkjøttkonferansen. 
 

Vedlegg/dokumenter: 
 

-- 
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