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                                                                                           Norges Colonialgrossisters Forbud 

 

 

Høringssvar – forslag til endringer i konservesordningen 
 

Det vises til høringsbrev datert 4. mars 2011 fra Landbruks- og matdepartementet. 

 

LMD foreslår at dagens regelverk med tollfrie importkvoter erstattes av tollsatser for råvarer 

som eplesaft samt konsentrat og pulp (mos) av epler. 

 

Vi legger til grunn at ett overordnet formål med en ny ordning bør være at den ikke medfører 

noen fordyring eller mindre mangfold i utbudet av de aktuelle ferdigvarer til norske 

forbrukere. 

 

Det foreslåtte system tar ikke hensyn til dette men bare til at primærprodusentene i Norge skal 

få avsatt sin innenlandske produksjon av frukt, grønnsaker og bær til konservesindustrien. 

Bakgrunnen er et landbrukspolitisk mål om at denne norske råvareproduksjon skal 

økes/opprettholdes samtidig som man sikrer industriens konkurransekraft mot importerte 

ferdigvarer.  

 

I en situasjon når det er påstander i det offentlige rom om at forbrukerne er misnøyde med 

høye matpriser og dårlig vareutvalg, er det spesielt uheldig at det nå legges opp til en ordning 

hvor disse aspekter ikke er utredet. Det er ingen tvil om at prisene på eksempelvis eplesaft til 

forbrukerne vil bli sterkt øket gjennom forslaget fra LMD. 

 

Et eksempel reprodusert i Aftenposten innebærer at de dyreste rene eplejuicer fra utlandet da 

kan bli priset til nærmere 50 kroner literen og dermed ligge tildels over ølprisene. 

 

Under forrige jordbruksoppgjør våren 2010 aksepterte regjeringen å legge om til prosenttoll 

på melk. Dette førte til et prohibitivt importvern for denne varegruppe. Norges Bondelag 

forsøkte samme taktikk i årets jordbruksoppgjør for importostene fra EU. Regjeringen godtok 

ikke forslaget, men det kan virke som om LMD nå på flere fronter søker å styrke 

importvernet.  

 

Råstoffkostnadene ved kjøp av norskprodusert eplesaft er 4-5 kroner høyere per kilo enn for 

importert vare. De foreslåtte tollsatsene på 4 kroner per kilo eplesaft vil føre til anslagsvis en 

dobling av importprisen på eplesaft som vil gjenspeiles i prisene til forbruker. Sterke økninger 

vil gjøre seg gjeldende også for prisene på konsentrat og pulp. Resultatet blir høyere priser til 

forbruker på foredlede epleprodukter. Som følge av det, synker forbruket i forhold til andre 

konkurrerende produkter og kategoriutviklingen innen eplesaftsegmentet påvirkes negativt. 

 

Det er ikke vurdert av departementet om norsk produksjon av de aktuelle varer kan 

kostnadseffektiviseres for å styrke konkurransekraften. Det synes forøvrig ikke som om 

norske eplebønder har hatt noen problemer med å få solgt sine epler selv i dagens situasjon. 

 

Høringen omtaler ikke bransjeordningen hvor produsenter som benytter utenlandsk epleråvare 

betaler inn et utjevningsbeløp til gode for de produsenter som stort sett benytter norsk råvare. 

Dette innebærer at bedrifter som benytter norsk råvare i utgangspunktet ikke får høyere 

kostnader.  En slik bransjeordning er naturligvis langt å foretrekke fremfor et øket importvern. 
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Det hevdes i høringsbrevet at selv om LMD foreslår å innføre moderate tollsatser på import 

av epleråstoff til bearbeidingsindustrien, vil det fortsatt være en tollfri kvote fra EU som 

departementet vil fordele ved auksjon. Departementet unnlater å nevne at auksjonsprisen til 

staten vil medføre en ytterligere forsterkning av importvernet og fordyring til forbruker.  

 

Videre benytter LMD som argument for auksjon eksemplet med påståtte problemer ved 

historisk fordeling av ost. Det er en lite vellykket sammenligning siden denne fordeling dreier 

seg om foredlede varer i motsetning til epleråstoff. Ost utgjør en kategori hvor mangfoldet av 

importoster basert på en modernisert historisk fordeling, er meget stort til fordel for 

forbrukerne. Auksjon innen ost vil fordyre ostene til forbruker sterkt og svekke dette 

mangfoldet. 

 

Når det gjelder import av ulike typer bær, virker det som om SLF fortsatt bør kunne bruke 

hjemmelen til å fordele ekstrakvoter og at dette settes i sammenheng med totalforbruket. 

 

Det vises ellers til høringssvaret fra HSH.  
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