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Landbruks- og matdepartementet  

PB 8007 dep 

0030 Oslo 

 

 

 Oslo, 06.09.2010 

 

Det vises til høringsbrev datert 29.06.2010 vedrørende forslag til endringer i forskrift om 

fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. 

 

Innledningsvis vil KLF uttrykke støtte til alle tiltak som Landbruks- og matdepartementet 

iverksetter for å forbedre konkurranselikheten mellom aktørene i kjøtt- og fjørfebransjen. 

Ikke minst dersom initiativene har til hensikt å hindre at en, eller flere, aktører på urimelig 

måte kan påvirke/styre aktiviteten i markedet, i dette tilfellet for kvoter, i egen vinnings 

hensikt. I så måte er foreliggende forslag positivt, men det er noen endringsforslag som etter 

vår oppfatning burde vært med og som bør tas med i det videre arbeidet. 

 

 Kapittel IV - Fordeling av tollkvoter til mindre virksomheter som har foredling av 
viltkjøtt som hovedformål burde vært avviklet og kvoten sidestilt med andre kvoter. 

Bedrifter som spesialiserer seg på vilt etableres i alle deler av landet. Det er viktig for 

kjøttbransjen at importørene driver profesjonell produktutvikling.  Å sikre en vesentlig 

verdiskaping på den importerte råvaren før den selges er nødvendig for å unngå at den 

undergraver markedet for norsk viltkjøtt. Kap IV hindre at alle bedriftene får samme 

tilgang til råvaren, og på den måten legger til rette for at importen virker prisdempende i 

markedet. Kapittel IV virker kontraproduktivt i forhold til å utvikle markedssegmentet 

for vilt på en sunn og markedsorientert måte. 

 

 Reinsdyrkjøtt. For import av reinsdyrkjøtt må praktiseringen normaliseres, dvs en 

forutsigbarhet rundt kvotemengden må etableres. Dagens skjønnsmessige vurdering av 

riktig kvotenivå, som vi i tillegg har eksempler på er blitt politisk overstyrt, er det svært 

vanskelig for industrien å forholde seg til. Den bidrar til uforutsigbart i markedet hva 

gjelder priser og mengder. En årlig, fast auksjonskvote bør innføres. Det kan over tid 
medvirke til en riktigere prisdannelse og bedre vareflyt mellom ulike interessenter i 

verdikjeden enn det dagens politikk ser ut til å gi som resultat i høst.   

 

 Utenlands bearbeiding. Bedrifter som ønsker å drive utenlands bearbeiding må kjøpe 

kvoterettingeter til dette fra SLF over samme auksjonssystem som importkvotene. For 

kjøttbedrifter som skal forholde seg til et omfattende lovverk er det et poeng i seg selv 

at lovverket som omhandler relativt beslektede tema i samme sektor har stor grad av 

parallellitet. Det er derfor på sin plass å vise til at regelverket i denne forskriften og 

”Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i 

utlandet” bør harmoniseres hva gjelder tidshorisont for kvotegyldighet, omsetnings-

mulighet av kvote etc.  
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Konkret til forskriftsforslaget: 

 

 

§ 10. Ubenyttet kvoteandel  

I tillegg til forslag til endring, som er grei, bør følgende setning omskrives: 

”Dersom kvoteeier blir kjent med at vedkommende ikke kommer til å benytte tildelt 

kvoteandel…..”. Dette er såpass snirklet at det lett kan lede til misforståelser (”kvoteier” og 

”vedkommende” er ofte samme bedriftsleder). 

 

Forslag: ”Dersom kvoteeier ikke ønsker å benytte tildelt kvote skal dette skriftlig meddeles 

SLF så snart som mulig.” 

 

 

§ 15. Krav til auksjonsdeltaker 

”… vurderes kredittverdig av Statens landbruksforvaltning. I vurderingen skal det legges vekt 

på virksomhetens betalingsevne og -vilje. Statens landbruksforvaltning kan videre vektlegge 

sin generelle tillit til virksomheten…..” 

 

Forslag: Setningen ” Statens landbruksforvaltning kan videre vektlegge sin generelle tillit til 

virksomheten. ”  må strykes. Dette blir en helt urimelig skjønnsvurdering som foretas og det 

blir tilnærmet umulig for en bedrift å vinne frem med en evt anke mot et vedtak på det 

grunnlaget  - om det skulle vise seg nødvendig. 

 

 

.§ 21. Oppgjør av auksjonsbeløp m.v. 

”… Krav på auksjonsbeløp kan motregnes i budgivers krav på tilskudd fra tilskuddsordninger 

forvaltet av Statens landbruksforvaltning. 
 

Forslag: Det må presiseres at det ikke gjelder i tilskuddsordninger som bedriftene 

administrer for SLF, som grunn- og distriktstilskudd, fraktordningen mv. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Kjøtt- og fjørfebransjen Landsforbund 

 

 

 

Bjørn-Ole Juul-Hansen 


