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Forslag til endringer i konservesordningen - Høring

Vi viser til Landbruks- og matdepartementets brev 4. mars 2011 med høring av utkast til
endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for
landbruksvarer.

I høringsbrevet forslås det at ordningen med tollfrie importkvoter for epleråstoff til
industrien erstattes med tollsatser som settes til 4 kroner pr. kg for eplesaft og 5 kroner
pr. kg for eplekonsentrat. Forslaget ventes å medføre økte kostnader for industrien i
størrelsesorden 30-40 mill, kroner per år. Det foreslås videre at ordningen med tollfrie
importkvoter til industrien for jordbær, solbær og bringebær videreføres. Av
forenklingshensyn og hensyn til norsk bærproduksjon blir det likevel foreslått at
dagens hjemmel om å kunne øke importkvotene for bær ved økt forbruk innenlands
ikke blir videreført. Det opplyses at sistnevnte forslag innebærer at forbruksøkning
innenlands i så fall må dekkes med norske bær eller ved import av bær til ordinær toll.

Landbruksmyndighetene kan i henhold til dagens regler gi individuelle tollnedsettelser
i situasjoner med avlingssvikt på norske grønnsaker på minst 10 pst. Vi har merket oss
at ordningen anses som godt egnet for å gi industrien forutsigbare rammebetingelser,
da ordningen åpner for at industrien kan få supplert norsk produksjon av grønnsaker
med import uten at det resulterer i betydelige ekstra kostnader. Det foreslås å gjøre
bestemmelsen mer generell og dynamisk ved at den ikke knyttes til spesifikke
varenumre i tolltariffen slik som i dag.

Nærings- og handelsdepartementet er i tvil om forslaget om å avvikle ordningen med
tollfrie kvoter for epleråstoff til konservesindustrien. Det kan ventes å medføre økte
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råstoffkostnader for industrien, og kan bidra til å redusere industriens kostnadsmessige
konkurransekraft. Vi har for øvrig merket oss at landbruksmyndighetene anser at
ordningen med tollfrie kvoter for jordbær, solbær og bringebær fungerer godt med
sikte på å avta norske råvarer. Det er også på denne bakgrunn vanskelig å se at det ikke
lenger er hensiktsmessig å videreføre en liknende ordning for tollfrie kvoter for
epleråstoff.

Vi er også i tvil om hvorvidt dagens hjemmel som tillater å øke de tollfrie importkvotene
for bær dersom forbruket innenlands øker, bør avvikles. Forslaget kan blant annet
innebære at industrien må importere bær til full toll selv om det ikke er norske bær
tilgjengelig i markedet. Vi stiller også spørsmål ved om forenklingshensyn er en god
nok begrunnelse for å avvikle hjemmelen. I dette tilfellet bør hensynet til industrien
tillegges større vekt enn muligheten for eventuelt noe mindre arbeid for landbruks-
myndighetene. Vi foreslår derfor at dagens hjemmel videreføres.

Det er positivt at ordningen med individuelle tollnedsettelser i situasjoner med
betydelig avlingssvikt på norske grønnsaker for industrien videreføres. Ordningen er av
stor betydning for industrien. Vi oppfatter at det vil bli lagt opp til en noe mer fleksibel
praktisering av ordningen, noe som også kan være fordelaktig for industrien.

Vi vil avslutningsvis anmode om at Landbruks- og matdepartementet legger stor vekt på
høringsinnspillene fra industrien og  sørger  for at nytt regelverk ikke medfører negative
næringsmessige konsekvenser for industrien.

Med hilsen

Olve Engebrethsen e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Jørgen Næss Haugseth
førstekonsulent
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