
 

Forskrift om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle 
samiske forhold  

 
Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet xx. 
xxxxx 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. 
(matloven) § 5, § 7, § 8, § 11, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. 

§ 1  Formål 

Formålet med forskriften er å sikre at slakting og omsetning av ferskt, ikke kontrollert 
kjøtt av tamrein under tradisjonelle samiske forhold, skjer på en hygienisk måte. 

§ 2  Virkeområde 

I denne forskriften fastsettes utfyllende nasjonale bestemmelser om slakting og 
omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold og om begrensning av omfanget i 
henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 artikkel 10 nr. 3 og forordning (EF) nr. 854/2004 
artikkel 17 nr. 3. 

§ 3  Definisjoner 

I denne forskriften forstås ved: 
a) Tamrein: rein (Rangiferus tarandus) som holdes som tamrein. 
b) Siida: enhet i samisk reindrift hvor en gruppe av reineiere utøver reindrift i fellesskap på 

bestemte arealer, jf. reindriftsloven § 51. 
c) Siidaandel: en familiegruppe eller enkeltperson som er del av en siida og som driver 

reindrift under ledelse av en person eller av ektefeller eller samboere i fellesskap, jf. 
reindriftsloven § 10. 

§ 4  Slakting og omsetning 

En siidaandel kan slakte inntil ti tamrein pr. reindriftsår og omsette ferskt, ikke 
kontrollert kjøtt av disse dyrene direkte til forbrukere i nærområdet eller reinbeitedistriktet 
uten at kravene til lokaler i forordning (EF) nr. 853/2004 vedlegg III og kravene til kontroll i 
forordning (EF) nr. 854/2004 vedlegg I er oppfylt. 

Slakting, håndtering og omsetning skal skje på en hygienisk måte. 

§ 5  Merking 

Leder av en siidaandel er ansvarlig for å sikre at alle dyr som slaktes og omsettes i 
henhold til § 4, er merket med et identifikasjonsmerke. 

Identifikasjonsmerket skal være kvadratisk utformet og kunne brekkes i to deler. Hver 
del skal være merket med: 
a) henholdsvis del 1 og del 2 
b) det aktuelle reindriftsåret 
c) navnet på siidaandelen og i tillegg en stilisert tegning av siidaandelens øremerke 
d) dyrenummer fra 1 til 10 

Del 1 skal festes til den ene akillessenen (hæl-senen) på slaktet senest når det 
omsettes til forbruker, mens del 2 skal brekkes av og beholdes av leder av siidaandelen. 

Inntil ti identifikasjonsmerker for hver siidaandel kan utleveres av Mattilsynet til den 
enkelte leder av en siidaandel hvert år ved reindriftsårets begynnelse, tidligst 1. april. 

Ubenyttede identifikasjonsmerker og del 2 av identifikasjonsmerker som er benyttet, 
skal leveres til Mattilsynet ved slutten av reindriftsåret, og senest 31. mars hvert år. 

 

 



 

§ 6  Listeføring 

Leder av en siidaandel skal føre lister over dyr som er slaktet, merket og omsatt. Listen 
skal inneholde opplysninger om: 

a) det aktuelle reindriftsåret 
b) navnet på siidaandelen og i tillegg en stilisert tegning av siidaandelens øremerke 
c) dato for slakting av det enkelte dyret 
d) hvilket merkenummer som er benyttet 
e) dato for omsetning av det enkelte slaktet 
f) navn og adresse på mottaker/kjøper av slaktet 

 Listen skal leveres til Mattilsynet sammen med identifikasjonsmerker som angitt i § 5 
femte ledd. 

§ 7  Opplæring 

Leder av en siidaandel skal kjenne til og sørge for at retningslinjer for god 
hygienepraksis for reineiere er kjent for dem som slakter og håndterer kjøttet slik at de er i 
stand til å gjennomføre slakting, håndtering og omsetning på en hygienisk måte. 

§ 8  Dispensasjon 

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, 
forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. 

§ 9  Tilsyn og vedtak 

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av 
bestemmelsene i denne forskriften, jf. matloven § 23. 

§ 10  Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av 
den, er straffbart i henhold til matloven § 28. 

§ 11  Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft ……. . 

 


