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Høring om forslag til endring i konservesordningen 

 
 
Norsk Landbrukssamvirke viser til høringsbrev fra LMD datert 4. mars 2011 om forslag til 
endringer i konservesordningen. Norsk Landbrukssamvirke viser til uttalelser fra våre 
medlemsbedrifter når det gjelder de enkelte forslag til endringer for grønnsaker, bær og 
frukt. Norsk Landbrukssamvirke vil innledningsvis gi noen prinsipielle betraktninger om 
endringsforslaget og deretter noen kommentarer på de enkelte underpunkter i forslaget. 
 
LMD begrunner sitt forslag med å peke på at virkemidlene i den gjeldende konserves-
ordning i for liten grad er målrettet når det gjelder de hensyn som ordningen er ment å 
ivareta. LMD foreslår å legge tolladministreringen av konserves inn under forskriften om 
administrative tollnedsettelser for landbruksvarer, FAT. 
 
Etter vår oppfatning er det prinsipielt ingen forskjell mellom konservesindustrien og annen 
bearbeidingsindustri når det gjelder de landbrukspolitiske rammene for virksomheten. Den 
forutsettes å avta norske råvarer i den grad de er tilgjengelige, og den har behov for tollvern 
og suppleringsimport av råstoff i visse tilfeller. Norsk Landbrukssamvirke ser derfor ingen 
grunn til fortsatt å ha en egen forskrift for konservesindustrien, og ser positivt på forslaget 
om å legge tolladministreringen av konserves inn under den ordinære forskriften om 
administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT). 
 
På den annen side ser ikke Norsk Landbrukssamvirke nødvendigheten av en utbredt bruk av 
tollnedsettelser for konservesindustrien. Tatt i betraktning omfanget av tollpreferanser i EØS-
avtalen og GSP/nulltollsystemet, vil denne industrien kunne skaffe seg råstoff gjennom hele 
året på gunstige vilkår. Det skulle tilsi mindre behov for tollnedsettelser. Etter vår mening vil 
det ikke være ønskelig å liberalisere utover det som i dag gjelder av fri markedsadgang og 
tollfri kvoter for å ivareta konservesindustriens behov. 
 
Norsk Landbrukssamvirke ser positivt på forslagene om forenkling av regelverk som rammer 
industrien, men vil presisere at det krever også økt presisjon når det gjelder begrepsbruken i 
forskriften. Man bør bruke så langt råd er, de betegnelser og begreper som finnes i toll-
tariffen og som samsvarer med den internasjonale vareklassifiseringen, ellers ender man 
stadig opp i tvilstilfeller eller at man risikerer at forskriften favner mer enn den er tiltenkt. 
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Til pkt 3.1 Innledning  
Norsk Landbrukssamvirke slutter seg til forslaget om en viss innstramning i vareomfanget og 
tildelinger av bærkvoter. Begrepsendringen til bearbeidingsindustri er grei nok, men 
begrepet bearbeidingsindustri favner handelsmessig videre enn konservesindustrien fordi 
deler av denne industrien er RÅK-industri i følge protokoll 3 i EØS-avtalen. 
 
Til pkt 3.2 Epleråstoff  
Begrepet epleråstoff er upresist. Norsk Landbrukssamvirke vil foreslå at det i forskriften 
gjelder varer under 2009.71 og 79 i tolltariffen (ulikt Brix-innhold). Man bør unngå å bruke 
begrepet eplekonsentrat fordi eplekonsentrat også kan gå under 2106.9020 (etter PH-verdi). 
I så fall er det en RÅK-vare og omfattes ikke av konservesordningen, men av RÅK-
forskriften. 
 
Til pkt 3.3 Grønnsaker til bearbeiding 
LMD åpner for å omgjøre dagens praksis til et regelverk om tollnedsettelser ved avlingssvikt 
på minst 10 % og at dette ikke knyttes til spesifikke varenummer i tolltariffen. Norsk 
Landbrukssamvirke vil nok en gang påpeke de muligheter industrien har til å benytte 
tollpreferanser i EØS-avtalen, frihandelsavtaler og GSP/nulltoll-land. 
 
Til pkt 3.4 Importkvoter og tollnedsettelser for bær 
Norsk Landbrukssamvirke er enig med LMD at det ikke skal være automatikk mellom økt 
forbruk og øking i tollkvotene. 
 
Til pkt 3.5 Endringer i vareomfanget 
Norsk Landbrukssamvirke ser ingen grunn til spesielt å tollnedsette for råvarene nevnt under 
grønnsaker. Flere av disse lar seg importere tollfritt gjennom året. Begrepene minigulrot og 
parisergulrot gir ingen mening dersom disse ikke er klassifisert særskilt i den internasjonale 
vareklassifiseringen i HS eller nærmere definert i forskriften. 
 
Norsk Landbrukssamvirke vil foreslå at man er varsom med å gi individuelle tollnedsettelser 
for bærblandinger som inneholder norske bær. Dette også av hensyn til det nevnt ovenfor 
om utnytting av tollkvoter og GSP/nulltolland. 
 
 Norsk Landbrukssamvirke vil oppfordre myndighetene til å følge opp forskriften med mål-
rettet kontroll for å sikre at formålet i forskriften best mulig ivaretar norske interesser. 
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