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Det Kongelige Landbruks – og Matdepartement 

Postboks 8007 Dep 

0030 Oslo 

         1. november 2012 

 

FORDELING AV TOLLKVOTER FOR LANDBRUKSVARER 

Deres ref. 201201001-/STD 

 

Vi har følgende merknader til endringene som er foreslått fra og med importåret 2013: 

 

Kjøtt av annet vilt reduseres fra 250 tonn som foreslått til 135 tonn  

Det opprettes en egen kvote for kjøtt fra skogsfugl og ryper på 40 tonn 

Hjortekvoten økes fra 125 tonn med bein som foreslått til 200 tonn med bein 

Elgkvoten beholdes på 100 tonn med bein  

 

En hjortekvote på 125 tonn som tilsvarer 88 tonn uten bein medfører en nedgang på 88 tonn fra 176 

tonn i 2011. Dette vil gi en kraftig underdekning av hjortekjøtt. Jaktuttaket av vill hjort øker rett nok og 

nærmer seg 40.000 dyr i året, men neppe så mye som 10 % av dette går ut gjennom de vanlige 

handelskanaler som skal betjene markedet for folk flest. Det meste av kjøttet beholdes av jegerne selv. 

Oppdrett av hjort er fortsatt forholdsvis begrenset. Næringen oppgir 83 gårdsbruk som driver 

oppdrett, og en antatt slaktemengde på 150 tonn slakt i året. Dette omsettes i de lokale markeder uten 

problemer, og næringen regner med at dette kvantumet vil doble seg innen 5 år – fortsatt uten 

omsetningsproblemer. Importert hjortekjøtt til de vanlige omsetningskanaler vil derfor fortsatt være et 

viktig bidrag fremover, og en reduksjon som foreslått er vi ikke enige i tjener hensikten. Vi foreslår 

derfor at hjortekvoten settes til 200 tonn med bein som tilsvarer 140 tonn uten bein. 

 

Under kvoten for annet vilt kan det importeres villsvin, rådyr, struts, bjørn og dåhjort. 

Markedet for rådyr og villsvin er begrenset, og det er likeledes begrenset tilbud på dåhjort 

som kan importeres. Vi antar likevel at kjøpsinteressen fra importører som vil sikre seg en del av 

denne kvoten, vil være så pass høy at den vil ramme prisen på fuglevilt som er foreslått under samme 

kvote. Fuglevilt bør derfor fortsatt være en egen kvote som tidligere. 

Auksjonsprisen for fuglevilt var i 2011 ca.kr.4,80 pr. kilo, og for annet vilt ca. kr. 25,00 pr.kilo. I dette 

tilfellet ville det ha øket importprisen på ryper med ca. 6 kroner pr.stk. som ville bety redusert salg 

umiddelbart. 40 tonn anser vi som tilstrekkelig. 
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Vi vil også presisere at vår oppfatning av den reduksjonen man har sett i auksjonsprisene på vilt må 

sees i sammenheng med finanskrisen i 2008/09 og prisfallet dette førte med seg på vilt med 

forbigående virkning. 

 

Det er en målsetting at WTO-kvotene skal legges til rette slik at de utnyttes fullt ut. 

Våre forslag til endringer mener vi møtet dette hensynet bedre enn det som er foreslått, og vi 

ber om at det blir tatt med i de endelige vurderinger før de endelige kvotene for 2013 blir fastlagt. 

Likeledes ber vi om at de nye kvotene gis en ramme på 3 år før de vurderes på nytt 

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Freddy  S. Bruu   Christer Arnesen    Asbjørn Ekse 

Køltzow Innkjøp AS  W. Køltzow AS    KI / WK 

Daglig leder   Daglig leder    Styremedlem 

 

 


