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Pressemelding SVU 4.01.2017 
Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) 
 

Dato:   04. januar 2017 kl. 11:00 – sendt 19.1.17 

Sak:  Bevilgning av tilskudd fra SVU. 

 

Rein Film AS  

Prosjektnavn: Etablering av produksjonsselskap i Sør-Varanger  

Prosjekteier: Aleksander Olai Korsnes 

Vedtak: Opptil Kr. 76 000 innvilges til prosjektet.  

Beskrivelse fra søker: 

 

Norway Shrimp  

Prosjektnavn: Markedsutvikling hvitfisk. 

Prosjekteier: Svein Ruud 

Vedtak: Opptil Kr. 160 000 innvilges til prosjektet.  

Beskrivelse fra søker: 

Norway King Crab har gjennom merkevarebygging rettet mot eksklusive kunder verden over 
lykkes godt med kongekrabbe. Selskapet var i ferd med å gjenta suksessen på reke bør fisket 
i Varanger i 2016 slo feil.  
 
Selskapet har nå startet samme prosess for fisk. Med støtte fra Sør Varanger Kommune er 
det investert i sløyelinje og egnesentral. 
 
I tett samarbeid med kunder er det nå startet en prosess med merkevarebygging av torsk, 
hyse, uer, kveite mm mot samme eksklusive kunder som for krabbe.  
Det er i prosjektet også et mål å identifisere nye produkter og torskemelk mm. 
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Jaegil AS (SUS) 

Prosjektnavn: Utvikling og test av reinlav i pelets. 

Prosjekteier: Odd Erling Smuk  

Vedtak: Opptil Kr. 196 000 innvilges til prosjektet 

Beskrivelse fra søker: 
 
Neidenfirma skal utvikle næringsrikt reinfòr 
Kirkenes, xx. januar 2017: Selskapet Jeagil i Neiden har fått et tilskudd på opptil 196 000 
kroner for patentutvikling av et næringsrikt og lagringsstabilt reinfòr basert på reinlav og 
grønne planter. 
 
Om vinteren finner reinen normalt proteinrikt fòr under snøen. Dette kan være reinlav, 
skudd av lyng og planter, samt grønne plantedeler. Forventede klimaendringer med mildere, 
våtere og mer ustabile vintre vil gi hyppigere perioder med isdekte beiter som reduserer 
reinens naturlige tilgang på fôr. Under visse forhold vil derfor næringstilgangen bli for liten.  
 
I disse periodene fores reinen med blant annet høy, rundballer og gressbasert pellets. Denne 
typen næringsfattig og «dødt» fôr har imidlertid vist seg å kunne svekke reinens 
fordøyelsessystem. Det finnes eksempler på at dyr uten forvarsel kan dø til tross for slik 
støttefòring.  
 
Jeagil AS (SUS) vil benytte tilskuddet fra Sør-Varanger Utvikling til å videreutvikle sine ideer 
om hvordan det kan produseres et lagringsstabilt reinfòr hvor naturlige grønne planter og 
reinlav inngår som viktige komponenter.  
 
Konseptet vil kunne ha nyskapningspotensial for landbruks- og reindriftsnæringen. 
Utviklingsarbeidet vil foregå 1. halvår i år og vil inkludere reineiere, forskningsmiljøer og 
teknologer.  
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Med beste hilsen  

Kenneth Stålsett 

 

Daglig leder 

Sør-Varanger Utvikling 

Kielland Torkildsens gate 1 

9900 Kirkenes, Norway 

Mob: + 47 95822236 

www.kirkenes.no  

 

Et attraktivt samfunn med vekstkraft 

 

 

http://www.kirkenes.no/

