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VEDR.: Høringsnotat om forenklet modell for finansiering av matforvaltning.

Private Reinsdyrslakteriers Landsforening PRL har behandlet høringsnotatet og kommet frem
til et behov for å stille et par spørsmål og bemerkninger til notatet.
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For vår del er det viktig med en avklaring om fremtidige kostnader vedrørende
kjøttkontroll og daglig tilsyn på våre anlegg.
Videre om ordningen med omstillingsstøtte for små og mellomstore slakterier vil bli
videreført.
Til slutt om det er muligheter for å redusere den daglige tilsynsordningen til for
eksempel ukentlige inspeksjoner.

PRL’s medlemmer er rene reinsdyrslakterier og helt klart å regne som veldig små slakterier.
Med dagens ordning med kjottkontrollavgift og omstillingsstøtte til små slakterier har
systemet fungert tilfredsstillende. Med den knappe tonnasje vi håndterer årlig ved våre
bedrifter, vil det være meget avgjørende at dagens ordning blir opprettholdt. Med de stadig
økende utgifter vi efter hvert blir påført både gjennom prøvetakingsavgifter, kontrollkostnader
og ikke minst avfallshåndteringen blir dette i sum kostnader som rammer hele reinsdyrnæringen svært tungt. Når det samtidig jobbes hardt med en større verdiskaping innen
reindriften vil dette virke hemmende for en positiv utvikling ikke minst for den enkelte
reineier.
Det daglige tilsynet ved våre anlegg fører selvfølgelig også til ganske mange timeverk. Med en
skjerpet internkontroll føles dette som nesten overdrevet. Beliggenheten for flere av våre
anlegg medfører en god del daglig kjøring for veterinærene og koster selvfølgelig mye penger.
PRL foreslår derfor at en ordning med en uanmeldt inspeksjon en gang i uka ikke skulle være
noe problem. Med de små oversiktlige anleggene vi har skulle dette kunne fungere.
Vi ber derfor om at våre kommentarer blir nøye vurdert da vi føler at en ytterligere
kostnadsøkning for oss blir svært tung i forhold til den tonnasje vi årlig har mulighet til å kjøre
igjennom våre anlegg.
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