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Høring av forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter 

for landbruksvarer 

 

 

Det vises til høringsbrev av 29.06.10. 

Endringene berører i hovedsak to helt ulike deler av regelverket, krav til deltakelse 

ved auksjon og endringer i forvaltningen av ”nykommerkvoten” for ost.  

 

 

Vurdering 

Coop Norge Handel er fornøyd med at det legges opp til en økning i ostekvoten på 2700 

tonn.  Vi er også enige i kravene til kredittsikkerhet for innbetaling av auksjonsbeløp. 

  

Vi er imidlertid sterk motstander av auksjon, da vi mener denne salgsformen 

utelukkende vil være prisdrivende og kan gi tilnærmet full toll på osten fra EU som 

importeres under tilleggskvoten.  Dette vil måtte føre til høyere pris til forbruker og kan 

bety at økningen i kvoten har liten verdi. 

 

I forslaget foreslås det å oppheve eierskapsbegrensninger mellom nykommere og i 

tillegg la dem delta i ordinære auksjoner. I så fall dette blir realitet, vil det gi større 

sjanse for fordyrende mellomhandel av kvoter.  Dette vil være uheldig og i strid med 

intensjonene både for nykommer kvotene og den nye auksjonskvoten.   

 

Coop Norge Handel mener at nykommere med rett på frikvote ikke bør gis anledning til 

å delta i de ordinære osteauksjonene. Det bør også innarbeides en betingelse i 

forskriften at for å få frikvote, må nykommere være registrert og kunne dokumentere at 

de har direkte forretningsforbindelse med butikker/kjeder.  Dette for å sikre at 

http://www.coop.no/


 

  

 

 

 

 

 

s. 2 
 

frikvoteordningen fører til forutsetningene som er økt mangfold av ost og lavest mulig 

pris til forbruker. 

 

Det er videre viktig at aktørene i markedet får andeler som er i samsvar med 

etterspørselen og betyr at makskvotene må gi høyde for dette.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Coop Norge Handel AS 

 

Svein Fanebust     

Administrerende direktør 

     Turid Jødahl 

     Næringspolitisk sjef 

 


