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Høring av forslag til endring i ordningen for utenlands bearbeiding av 
landbruksvarer - Sametingets uttalelse 

Vi viser til deres høringsbrev av 04.07.11. 
 
Sametinget er positiv til Landbruks- og matdepartementets forslag om å endre ordningen for 
utenlands bearbeiding av landbruksvarer. Endringsforslaget vil utvide slakterikapasiteten i Finnmark i 
slaktesesongen og muliggjøre levering av levende rein til slakterier i Finland. De siste årene har 
slaktesituasjonen for reinkjøtt vært tilnærmet prekær i Finnmark. Hovedutfordringene har vært at 
slakteriene ikke får avsetning av reinkjøttet de har på lagrene, og reineiere får ikke levert ønsket 
mengde produksjonsdyr til slakteriene. Av hensyn til den økonomiske situasjonen for mange 
reindriftsfamilier, og at reintallet i mange områder i Finnmark er for stort i forhold til arealgrunnlaget, 
er det viktig å igangsette tiltak som legger til rette for slakting i reindriftsnæringa. Selv om avsetning 
og markedet for reinkjøtt langt fra er tilfredsstillende, er det riktig å prioritere tiltak som sikrer at 
slakting kan skje. Når langt flere rein enn nødvendig år etter år slippes ut på beitene, utsettes særlig 
høstbeitene og de marginale vinterbeitene for beiteslitasjer.  
 
Sametinget forutsetter at endringen ikke påvirker rapportering av slaktet rein og tilskuddsordningene 
knyttet til dette. 
 
Sametinget ser at departementet vil evaluere ordningen i etterkant av slaktesesongen 2011/12.  
I evalueringa bør noen forhold få særlig oppmerksomhet. Den nye ordningen bør ikke utkonkurrere 
slakteribedrifter på norsk side. Slakteriutgiftene i Finnland kan være rimeligere enn i Norge, og dette 
kan igjen prise ut norske bedrifter. Evalueringen bør også se på hvordan den nye ordningen påvirker 
kjøttprisen i Norge. Det er uheldig dersom den fører til sterkt redusert kilopris. Endringen vil 
sannsynligvis ikke redusere problemet med kjøttlagrene, ved at reinskrottene blir tilbakeføres det 
norske markedet. Evalueringen bør vurdere dette ut fra målet om Finnmark skal ha et velfungerende 
marked der slakterikapasiteten er tilpasset norske forhold.  
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Magne Svineng Brita Oskal Eira 
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør seniorráđđeaddi/seniorrådgiver
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