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Uttalelse til forskriftsendrin en om fordelin av tollkvoter forskrift 1132 10.0ktober 2008

Viser til høringsdokument datert 8. August 2012, vedrørende forslag til endringer i forskrift
om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

Hjort

Markedet for hjort har vært i god vekst over de siste tre år. Dette salget er i vesentlig grad

bygget opp gjennom importert vare, noe som også er til glede for norske produsenter i
vekst.

Av de 176tonn som ble importert i fjor innenfor kvoten Annet vilt, er det aller meste benfrie
varer som indre/ytrefilet, Iårstek og flatbiff. Dette selges i sin helhet på storhusholdning og
dagligvare. Disse kundegrupper er helt avhengig av stabile og forutsigbare leveranser av et
visst volum.

Når LMD bruker som et argument for endring og reduksjon i hjortekvoten at det skal bygges
opp norsk produksjon, og skape verdiskapning i distriktene, mener vi dette er et farlig valg,
ikke minst for norske produsenter. Markedet er bygget opp gjennom importert vare, og en
mer enn halvering av dette volumet kan pr. i dag ikke erstattes av norsk produksjon. Uten

stabile og forutsigbare leveranser vil kjøperne etter hvert bli borte. Et klassisk eksempel på
dette er strupingen av strutseimporten, for å satse på norsk produksjon. Vi vet jo alle
hvordan det gikk.

Vi mener således det er uforsvarlig å redusere hjortekvoten, før norsk produksjon er i stand
til å dekke etterspørselen i markedet. Kvoten bør opprettholdes slik den er i dag —200tonn
bei nfritt.

Fuglevilt

Sammenslåingen av kvotene Annet vilt og Fuglevilt vil etter vår oppfatning få konsekvenser
for tilbudet av varer som fasan og rype. Dette er sesongprodukter som i dag selges i de aller
fleste større dagligvarebutikker. Det er ikke noe norsk alternativ for kommersielt salg av

disse varene i dag.

Volumvarer i Annet vilt kvoten vil etter all sannsynlighet være rådyr/dåhjort, villsvin og

antilope. Denne varegruppen har en betydelig høyere prisreferanse enn fuglevilt, og vil
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antagelig være drivende for kvoteprisen under auksjon. Dette kan medføre at kvoten blir

såpass kostbar at det ikke lenger er av interesse for kjedene å ta inn varer som ryper og

fasan. En konsekvens av dette kan bli at det ikke lenger er å fa tak i for de som ikke jakter

selv.

Fugleviltkvoten blir antagelig ikke fylt hvert år, som tilsier at den fortsatt kan reduseres i

volum. Vi anslår markedet for fuglevilt til å være på rundt 50tonn. Vi mener således det mest

fornuftige for å sikre fortsatt tilbud av disse varer til norske forbrukere, vil være å

opprettholde en egen kvote på 50tonn, gjeldende fuglevilt. De resterende 20tonn kan

overføres til Annet vilt kvote.
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