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Forslag til endringer i ordningen for utenlands bearbeiding av landbruksvarer

Vi viser til deres høringsbrev av 4. juli 2011 angående forslag til opprettelse av en særskilt
kvote på 200 tonn for utenlands bearbeiding av reinkjøtt fra Finnmark.

Innledningsvis vil vi si oss enige at i noen få uker i slaktesesongen er det underdekning på
slaktekapasitet i forhold til ønsket levering av rein til slakting. Etter vår vurdering er likevel
de største utfordringene innenfor reinkjøttomsetningen knyttet til avsetnings- og
markedsforhold for reinkjøttet, og at problemene i liten grad kan knyttes til slaktekapasitet.

Tar en utgangspunkt i at det er avsetningen i markedet som i normalsituasjoner
dimensjonerer slaktemengden, vil en flytting av slaktingen utfra dagens anlegg i Finnmark
medføre at utnyttelsesgrad på disse anleggene vil gå ned. For enkelte anlegg vil det bety
svekkelse av grunnlaget for driften. Unntaket fra dette gjelder de få ukene hvor det er
mangel på slaktekapasitet i forhold til etterspørselen i markedet.

Utover dette ser vi problemene med beiteslitasje ved utsatt slakting av rein.

Fra Norturas side vil vi ikke gå i mot at det etableres en kvote for utenlands bearbeiding av
reinkjøtt fra Finnmark. Men vi stiller spørsmål ved størrelsen på kvoten. En kvote på 15-
20% av det årlige slaktekvantumet er etter vår vurdering høy. Kvotens størrelse bør vurderes
i forhold til det udekkede behovet til de mindre foredlingsbedriftene.

For å unngå uønskede skadevirkninger av en slik kvote er det viktig at kvantumet for en
sesong kan reduseres og i enkelte sesonger kunne settes til null, viss ordningen medfører
vesentlige skadevirkninger for aktørene. Utfra dette mener vi det er viktig at denne
ordningen blir evaluert etter hver sesong.

Med vennlig hilsen
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