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HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I ORDNINGEN FOR UTENLANDS 

BEARBEIDING AV LANDBRUKSVARER 

 

Det vises til Landbruks- og matdepartementets brev datert 4.juli 2011 angående høring på forslag til 

endringer i ordningen for utenlands bearbeiding av landbruksvarer. 

 

Reindriftsforvaltningen ser at foreslåtte endringer vil ha innvirkning på blant annet både forskrift 

om rapportering av slaktet rein samt tilskuddsbehandling i henhold til forskrift om tilskudd til 

siidaandeler og tamreinlag. 

 

Det legges til grunn at rapporterings forskriften gjelder for de som slakter rein i Norge. Det vil si at 

forvaltningen med dagens ordning ikke vil få rapportert inn i vårt elektroniske system de rein som 

slaktes i utlandet. Det er viktig at det finnes en løsning på dette slik at vårt tallgrunnlag for 

totalregnskapet, ressursregnskapet og tilskuddsbehandlingen for næringen blir riktig. Videre er det 

også viktig at slaktetall rapporteres slik som fremkommer i forskriftenes § 5 og forskriften for øvrig, 

samt at det klargjøres på forhånd eventuelt på hvilken måte og tidspunkt slaktetallene fra utlandet 

blir rapportert til Reindriftsforvaltningen. Dette er i forhold til informasjonen internt, 

tilskuddsbehandling og i forhold til tilpasning av vårt elektroniske system (grunndata og tilskudds 

behandlings system). 

 

Videre er det slik at tilskudd til siidaandeler og tamreinlag beregnes ut fra innrapporterte tall fra 

slakteriene (jf rapporterings forskriften). Slik dagens ordning er, vil det ikke slik forvaltningen ser 

det, kunne innvilges tilskudd for slakt i utlandet. Dette vil gjelde både produksjonsavgift, 

tidligslaktetilskudd, kalveslaktetilskudd og særlig tilskudd til siidaandeler i Vest-Finnmark. 

 

Reindriftsforvaltningen mener også at ut fra dagens forskrifter, jf overfor, ikke vil stimuleres til mer 

slakting hvis slaktingen ikke genererer tilskudd. Her bør det eventuelt gjøres en forskriftsendring 

der både forskrift om rapportering av slaktet rein og forskrift om tilskudd til siidaandeler og 

tamreinlag sees i sammenheng.  

 

Videre bør det avklares hvilket år utført evt innført rein skal statistikkføres. Dvs om det er når 

slaktet innføres til Norge, eller slaktedato i utlandet? Videre er det viktig at slaktede dyr, også i 
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utlandet, rapporteres i henhold til oppsatte frister i forskrift om rapportering av slakt. Dette er viktig 

i forbindelse riktig data ifm tilskuddsbehandlingen.  

Innrapporterte slaktetall i våre elektroniske baser er grunnlaget for tilskuddsbehandling. De som 

slakter rein skal pr i dag rapportere pr 20 i hver måned, og siste rapportering i driftsåret, dvs den 

20.3 er viktig overholdes for behandlingen av dette års tilskudd, som behandles i mai/juni samme 

år.  

Rapporteringen vil også ha stor betydning både for utarbeidelse av ressurs- og total regnskapet for 

næringen. 

 

I og med at det legges opp til en tollkvote på inntil 200 tonn (15 – 20 % av slaktevolumet i 

Finnmark pr i dag), er Reindriftsforvaltningen enig at kvotefordelingen bør fordeles for ett år av 

gangen. 

 

Reindriftsforvaltningen er for øvrig positiv til at det legges opp til økte muligheter for slakting, 

særlig i Finnmark.  

 

Ved henvendelse, vennligst oppgi referanse. 
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