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HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KONSERVESORDNINGEN

1. INNLEDNING OG KONKLUSJON
Som kjent organiserer Konservesfabrikkenes Landsforening et stort flertall av virksomheter
som omhandles av Konservesforskriften. Som vedlegg 1 følger medlemslisten pr. 31. 12.
2010.

Formålet med Konservesforskriften slik den ble innført for sesongen 1998199 var i første
rekke å stimulere til innenlandsk produksjon av råvarer til industrien. Fra LMD brev av
09.07.2002, ref. 02/00812 ESK s. 1 annet avsnitt:

"De virkemidler som er etablert for å nå denne målsettingen, dvs. tollnedsettelser og
kvantumsbegrensede tollfrie tollkvoter, er slik at de skal gi en preferanse for bruk av
norske råvarer. Industrien skulle samtidig sikres nødvendig supplement av importert vare
til lavest mulig tollbelastning.

Disse måsetingene ligger fast i den nye forskriften."

Fra høringsnotatet av 04.03.2011 s. 2 om den gjeldende forskrift:

"Ordningen har som formål å legge til rette for at primærprodusentene skal få avsatt
innenlands produsert frukt. Grønnsaker og bær til konservesindustrien. Gitt denne
målsetningen, skal industrien få importere råvarer til redusert tollsats, både gjennom
individuelle tollnedsettelser og kvantumbegrensede tollfrie importkvoter. Virkemidlene er
utformet slik at de skal gi konservesindustrien en tollpreferanse ved bruk av norske
råvarer. Bakgrunnen for ordningen er et landbrukspolitisk mål om at norsk
råvareproduksjon skal økes/opprettholdes, samtidig som man sikrer industriens
konkurransekraft mot importerte ravarer. "

Vi skal komme tilbake til detaljer når det gjelder bær og eplepulp, men vil anføre at man
ved å foreslå en toll på kr. 5,00 pr. kg. eplesaftkonsentrat, med en antatt tollbelastning på
kr. 30-40 millioner, jf utkastets s. 14 annet avsnitt, bryter med to forutsetninger som har
vært lagt til grunn til nå, nemlig:
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Å sikre industrien import til lavest mulig tollbelastning.
Å sikre industriens konkurransekraft mot importerte varer.

Styret har forståelse for at LMD ønsker en forskrift som skal sikre at norske epler blir
avsatt, særlig i store avlingssår, jfr. Utkastets s. 9 første avsnitt. Styret har også forståelse
for at man iverksetter tiltak for at ferskpresset norsk eplesaft skal ha en beskyttelse mot
import av ferskpresset eplesaft. Undersøkelser viser til eplesaft som ikke er basert på
konsentrat, selges for ca. kr. 22,00 pr. liter.

Styret har derimot ingen forståelse for at man nå ønsker å innføre toll på kr. 5,00 pr. kg,
tilsvarende kr. 0,80 pr. liter eplesaft basert på konsentrat idet denne merbelastning dels
bryter som nevnt forutsetningene om lavest mulig toll, samt at analyser viser at pris på
eplejus basert på konsentrat i butikker som Rema, ICA, Coop, Meny etc. ikke er over kr.
13,27 pr. liter ferdig vare. I 1/2 liter ferdig vare koster ca. kr. 20,00. Enkelte kjeder har også
en lavere pris.

Norskpresset vare har betydelig høyrere priser pr. liter med lavest kr. 38,43 pr. liter og
høyest med kr. 65,40. I snitt er dette ca. kr. 50,00 pr. liter.

Styret er av den oppfatning at en økt pris i butikk for eplejus basert på konsentrat fra kr.
20.00 til ca. kr. 22,00, ikke vil ha noen effekt for salget av norsk ferskpresset eplesaft,
samtidig som det påpekes at primærprodusentene er sikret avtak av norske epler til
konsentrat ved at industrien for å få redusert toll, som vi foreslår til kr. 0,00, via SLF må
avta all norsk vare.

Det må dessuten antas at de økte råvarekostnadene som toll vil medføre for konsentrat, vil
bli gjenspeilet i høyere priser for forbruker. Dette er beregnet til å kunne utgjøre kr. 60 —
70. millioner i økte kostnader for forbruker, en etter vår oppfatning urimelig belastning for
forbruker for å beskytte en norsk epleproduksjon på neppe over 3.000 tonn med epler som
går til ferskpresset vare og dermed ca. kr. 4,50 pr. kilo eple. Som anført foran, må det
dessuten antas at denne merbelastning ikke vil ha noen som helst effekt for salget av
norskpresset eplesaft.

Vi vil videre anta at dette kan medføre redusert salg av eplejuice i favør av appelsinjuice.

2.TOLLKVOTER FOR EPLER
Ved at enhver aktør etter forslaget kan ta del i auksjonen for den tollfrie kvote på 3.300
tonn, en import som til nå har vært forbeholdt industrien, vil også dette medføre et avvik
om minst mulig tollbelastning, samt at det vil være et prinsipielt avvik mellom tollfrie
kvoter for bær som er basert på Norges internasjonale forpliktelser, som nå er forbeholdt
industrien, og at enhver aktør nå kan komme inn på eplesaft eller
eplesaftkonsentratmarkedet idet man som kjent i de 3.300 tonn ikke skiller mellom ulike
epleprodukter.

3.EPLEPULP
Det produseres ikke eplepulp i Norge. Antatt behov er ca. 500 tonn pr. år. I det norsk epler
ikke benyttes til pulp, er det helle r ingen norsk produksjon å beskytte. Å innføre toll på kr.
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5,75, medfører dette en økt tollbelastning på kr. 2.875.000,00 uten at dette har noen effekt
for norsk primærprodusenter. De er uansett sikret avtak av norsk vare.

4.UTGJEVNINGSORDNINGEN FOR EPLER
Vi er kjent med høringsuttalelsen fra Epleblomsten AS av 09.03.2011 og kan opplyse at
firmaet for 2009/2010 sesongen vil få et tilskudd fra vår utgjevningsordning på ca. kr. 4,00
pr. kilo epler, tilsvarende ca. kr. 3,50 pr. liter, noe som er i overenstemmelse med brevet
fra Epleblomsten AS.

Hvis toll blir innført på konsentrat, vil utgjevningsordningen for epler bli avviklet fra
kommende sesong.

5.JORDBÆR
Av utkastets s.11 annet avsnitt fremgår at ordningen med videreføringen av dagens ordning
med å øke importkvotene ved betydelig endring ikke videreføres. Slik styret ser dette, er
det i stor grad stabilitet når det gjelder forbruk av jordbær og bringebær. Tall både fra vår
egen beretning og SLF, viser at forbruket av jordbær er ca. 4.900 tonn og bringebær 2.700
tonn. For jordbær er det da påkrevet å øke importkvoten til 3.400 tonn idet det neppe er
realistisk å anta at norsk produksjon av jordbær vil overstige 1.500 tonn. Denne har vært i
det siste ni år:

2001/02 847 tonn
002/03 1.419 "
2003/04 890 "
2004/05 1.333 "
2005/06 1.625 "
2006/07 1.651 "
2007/08 1.334 "
2008/09 1.123 "
2009/10 1.104 "

Hvis det mot formodning skulle vise seg at det blir mer enn 1.500 tonn, foreslår styret at
SLF, da kan redusere tollkvoten tilsvarende. Dermed er norsk avtak sikret, jfr. forskriftens
målsetting.

6. BRINGEBÆR
For bringebær er det et årlig basisbehov på ca. 2.700 tonn. Leveranser av norsk vare har
vært som følger:

2004/05 1.213 tonn
2005/06 1.168 "
2006/07 980 "
2007/08 848 "
2008/09 723 "
2009/10 918 "
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Selv om vi antar at norsk produksjon av bringebær vil øke noe, er det etter vår oppfatning
ikke realistisk at de kommende sesonger vil gi mer enn 1.300 tonn med norsk vare. Neppe vil
det bli særlig over 1.100 tonn. Vi foreslår en importkvote på 1.400 tonn som vi mener gir en
god sikkerhetsmargin.

OM SOLBÆR
Det er noe variasjon i det årlige forbruket av solbær, men et gjennomsnitt av de to siste årene
er ca. 2.100 tonn, tilsvarende 360 tonn med konsentrat.

Norske leveranser:
2004/05 383 tonn
2005/06 575 "
2006/07 409 "
2007/08 608 "
2008/09 379 "
2009/10 695 "

Et produksjonsmål for de neste sesonger vil neppe være over 800 tonn med bær, tilsvarende
140 tonn med konsentrat. Vårt forslag vil være 220 tonn med konsentrat. Tillagt kirsebær, er
dermed forslaget 340 tonn med konsentrat.

BOYSENBÆR OG BJØRNEBÆR
Av s. 12 tredje avsnitt fremgår at de særlige tollnedsettelser for bjørnebær og boysenbær ikke
videreføres pga. av næringspolitiske vurderinger. LMD har ikke utdypet dette. Forbruket av
nevnte bærsorter har gått noe tilbake over de siste årene, samtidig som norsk produksjon av
bringebær har økt, noe vi antar vil fortsette, særlig pga. av nye sorter som dels gir større
avling, dels selges i større kvanta til forbruker som fersk vare. Så lenge det ikke er en
dokumentert substitusjonseffekt, noe styret mener ikke er tilfellet, vil også dette kun medføre
en økt tollbelastning.

Med vennlig hilsen
KO SERV SFABRIKKENES LANDSFORENING
For ret

Jan To
Sekretæ

ø-
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HILAG NR.

MEDLEMSLISTE KONSERVESFABRIKKENES LANDSFORENING

Askim Frukt- og Bærpresseri
Osloveien 93
1815 Askim
Tlf. 69 81 98 00
Faks 69 88 93 01
e-mail: dl@afb.no 


Diplom IS AS
Strømtangveien 38
3950 Brevik
Tlf. 35 93 28 00
Faks 35 93 28 01
e-mail: firma ost@di lom-is.corn

Sigurd Ecklund AS
Postboks 15
1483 Skytta
Tlf. 67 05 99 00
Faks 67 05 99 01
e-mail: eck1und@c2i.net

Findus Norge AS
Postboks 423
1373 Asker
Tlf.: 66 85 40 00
Faks 66 85 40 01
e-mail: Overaa findus.com

Lisa AS
Ringeriksveien 173
1339 Vøyenenga
Tlf.: 67 13 12 22
Faks 67 17 06 87
e-mail: herman lisas lteto .no

Lerum Konserves A
Postboks 159
6851 Sogndal
Tlf. 57 62 80 00
Faks 57 62 81 01

Norrek Dypfrys AS
Helgeroveien 892 Eidsten
3267 Larvik
Tlf.: 33 16 54 00
Faks 33 16 54 01
e-mail: mail@norrek.no 


Corona
Rotvoll alle 1
7053 Ranheim
Tlf. 73 84 76 00
corona rotvoll.no

Epleblomsten A
Sauar Gard
3812 Akkerhaugen
Tlf. 40 22 22 10
Faks 35 95 56 98
e-mail: ost@e leblomsten.no

Danica Foods AS
Årabråtveien 21 F
5515 Haugesund
Tlf.: 52 70 10 50
Faks 52 70 10 60
e-mail: ost danica-foods.no

Hansa Borg Bryggerier As
Postboks 24 Kokstad
5863 Bergen
Tlf : 55 99 77 00
Faks 55 99 79 45

Peder Jacobsen
6770 Nordfiordeid
Tlf. 57 86 11 30
Faks 57 86 11 30

Nen Produkter As
Postboks 24
1650 Sellebakk
Tlf. 69 36 32 00
Faks 69 32 54 00

Rieber & Søn A Elverum
Postboks 134
1361 Billingstad
Tlf.: 62 43 35 00
Faks 62 43 36 20



Norsk Bærindustri AL
Postboks 23
6210 Valldal
Tlf.: 70 25 75 11
Faks 70 25 73 15
e-mail: info@baer.no 


Rogaland Konservesfabrik AS
5566 Hervik
Tlf.: 52 75 45 10
Faks 52 75 45 01
e-mail: tor@hervik.com 


Storms Chem Laboratoriums AS
Ringeriksveien 187
1339 Vøyenenga
Tlf.: 67 17 68 80
Faks 67 17 68 99

Hennig Olsen
Boks 432
4601 Kristiansand
Tlf. 38 00 11 00
Faks 38 01 33 10

Røra Fabrikker AS
7670 Inderøy
Tlf.: 74 15 43 50
Faks 74 15 48 70

Stabburet AS
Postboks 711
1411 Kolbotn
Tlf.: 66 81 61 00
Faks 66 80 63 78

Telemark Kildevann AS
Molandsmoen Industriområde
3870 Fyresdal
Tlf. 35 06 70 62
Faks 35 04 14 60
e-mail: 1.vreivik jkv.no 



