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Ø"ondhærc tiltak  for a* legge til rette for økt a ~g og
o~nång av~jøtt  -- %warant°k

Partene har vurdert dagens vanskelige mark

til

edssituasjon for~^ herunder
tifordringene knyttet til slakterienes betydeligelager med reinkjøtt ved inngangen

slaktesesongen 20k0120k 1,

Parre er enige om at den vanskelige markedssituasjoner er et
Fi arksproblem.

Partene konstaterer at det er wdvendig å gjennomfere tiltak for å legge til rette for
økt slakting og oinsetshing av reinkjøtt fra Fiimm rk inne rende bøst.  Konkret vil
pattene iverksette følgende tre tiltak:

e Etablering av ekstraordinært frakttilskudd.
o Avtale med Nortura om oppkjøp av 200 tonn hele slakt,  samt 120 tonn

småkjøtt og finnbiff.
Q Styrke satsingsos  .der over VSP-rein for økt slakting og omsetning av

reinkjøtt.

Etablering av ekstraordincert fraktti1ludd

For å sikre og Øke uttafset av rein i l murverk,  er avtalepartene enige om å etablere
et ekstraordinært frakttilskudd som skal  bidra til å dekke kostnadene for Øst av
reinskrott fra slakteri til videreforedl granlegg sør for Piimmak .  k un fra
samtlige distrikter med vinterbeita  i  Finnerark kommer Ø under ordningen. Det
gis tilskudd per hel rein som transporteres fra slakteanlegg til
videreforedlingsaniegg.  Tilskuddet differensieres med en sats på 40 kraner per
slakt for en avstand på under 500 km, 75 kroner per  slakt for avstanderpå500 til
1000 km,  og 90 kroner for avstander over 1000 loen. Samtlige
videreforedliugsbedrifter sør for Fmiunark gis adgang til å søke om tilskuddet. Det
gis ikke ekstraordinært frakttilskudd og ordinært frakttilskudd for samme
slaktesØtt .  Ordningen reguleres gje=om egen forskrift,  og blir å gjelde fram til
31,03.2011. Ordningen har en komse på totalt 2,5 mill kroner.

Avtale med Nortura om oppakjøp av 200 tonn  hele sØ, sant  120 tonn  s nikjøtt og
finnbiff
For å legge til rette for Økt skalsting av rein i F~k høsten 2010, er
avtalepartene enige om å  inngå avtale med Nottora am oppkjøp av 200 tonn hele
slakt, samt 120 tonn småkjøtt og finbiff. Denne avlasta.  sardningen
gjennomføres tilnærmet slik den, ble gjennor rt av Norsk  kjøtt i 2005, og r de
priser og kvalitetskrav som er fastsatt av Nottora..



Avtalepartene har valgt å konkretisere hvilke slakterier som omfattes av
ordningen, og hvor stor andel av reguleringsmengden  det enkelte slakteri tildeles.
De aktuelle slakteriene er Tor Age Pedersen AS, MT slakt og Varanger vilt AS.
Når det gjelder hel. skrott, fordeles mengden med 50% til Tor Age Pedersen og 25
% på hver av de to ge slakteriene. I forhold til reguleringsmengden av
ss øttt og finbiff fordeles denne med 50% til MT-slakt og 50 % til. Varanger
vilt AS.  Om et slakteri ikke tilfredsstiller gitte kvalitetskrav eller ønsker å inngå
avtale med NortØ,  fordeles tildelte toen på de resterende slakteriene, Nortura gis
adgang til oppkjøp fra slakteriene fram til 3 1.12.2010. Lander  til reguleringen
er beregnet til 7,1 mill kroner og er knyttet til Iageleie,  transport,
om tningsgodtgjørelse,  ~s jon og svt pristap. Kostnadene til
gjennomfømiug av avlastningsordningen vil fordele seg over Mere år.

VSP-rein

Avtalepartene er enige om å gi føringer til hoovasjon Norge om at søknader til
VSP-rein som vil bidra til økt salg av reinkj^ skal Øoriteres. Konkret skal
søknader om tilskudd til slakterier og vicereforedlingsbedrir for profilering og
salg, samt profileringsarbeid på større arrangementer, prioriteres. Alle bedrifter,
uavhengig av eierskap,  gis i prioritering oden anledning til å femme søknad
om støtte fra denne ordningen når det lean sauna mliggj es at sjektene bidrar
til økt  satsarbeid mellom bed råvareleverandør og marked.  Prioriteringen av
søknader er tidsbegrenset til 31.12.2010.

Partene er enige om at ekstraorer frakttilskudd og avtale med Nomura om
oppkjøp av rein, finansieres innenfor reindriftsavtalens gjeldende
bevilgningsratn.*ne, jf kap. 1151 post 51 »Raudri~ utviklingsfond", og
eventuelt ved omdisponeringer innenfor avtalen.
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