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Høring - ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon 

Det vises til brev av 7. juli 2010 fra Landbruks- og matdepartementet om ovennevnte høring.  

 

SLF har enkelte kommentarer til artikkel 10 punkt 5 i forslaget til norsk-svensk 

reinbeitekonvensjon: 

Rein kan unntaksvis slaktes i mindre omfang i det andre landet for omsetning der 

toll-, skatte- og avgiftsfritt, dersom det klart er uhensiktsmessig å føre reinen tilbake 

til hjemlandet. 

 

Artikkelen åpner, slik den er formulert, for betydelig skjønnsmessig vurdering. En betydelig 

slakting av svensk rein i Norge kan skape problemer i en situasjon med full markedsdekning 

av norskprodusert reinkjøtt og med betydelig høyere priser enn i vårt naboland. Den 

skjønnsmessige vurderingen bør derfor rammes inn ved at man i fastsettelsesbrev eller i 

selve konvensjonen i større grad definerer hva det ligger i formuleringene ”et mindre antall 

rein”/”rein (…) i mindre omfang” og presiserer hvilken nasjonal enhet som skal ha delegert 

myndighet til å fatte beslutninger med hjemmel i artikkel 10 punkt 5. 

 

Statens landbruksforvaltning peker spesielt på at spørsmål knyttet til avgjørelsesmyndighet 

og retningslinjer for praktisering av artikkel 10 punkt 5 må fastsettes på egnet måte, og 

allerede fra konvensjonens ikrafttredelse. Avklaring om slakting og omsetning av rein i 

Norge bør avgjøres av Reindriftsforvaltningen i Alta og skal foreligge før gjennomføring. 

 

Det er videre viktig at det ordinære handelspolitiske regimet knyttet til slakting og omsetning 

på norsk side forutsettes å gjelde også under en ny konvensjon, jf. artikkel 10 punkt 4, med 

det unntak som følger av punkt 5. SLF ser positivt på omtalen til artikkel 10 hvor det 

fremgår at unntaksbestemmelsen kun skal komme til anvendelse hvor det kan fremstå som 

svært uhensiktsmessig å føre slaktet rein tilbake til hjemlandet. 
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Statens landbruksforvaltning har ingen andre merknader til saken. 

 

 

Med hilsen 

for Statens landbruksforvaltning 

 

 

 

Harald Moksnes Weie Jorun Winge 

seksjonssjef seniorkonsulent 


