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I siste øyeblikk har vi blitt kjendt med at høringsfrist er i ferd med å gå ut, og sendeer 
herved en uttalelse. 
 
 
« Norsk Seterkultur mener at BITS-forslaget i sin helhet ikke nødvendigvis er innenfor 
den ramme Norges Grunnlov forutsetter. Den delegerer avgjørelsesmyndighet om norske 
forhold til rettsystemer som faller utenfor Grunnlovens rammeverk. Justisdepartementets 

tidligere betenkning om at BITS ikke er i strid med Grunnlovens premisser, har vært 
utfordret på høyeste hold i norske juridiske kretser. En intern betenkning i ett norsk 
departement må revurderes av norske rettsinstanser, evt. vurderes i siste instans av 
Høyesterett. Stortinget er ikke kvalifisert til å ta en avgjørelse om BITS før det juridiske 
forhold til Grunnloven er avklart av de juridiske instanser Norge har, og det er ikke 
primært en avdeling i Justisdepartementet. Inntil en slik avklaring har funnet sted, må 
Norge ikke åpne for en BITS-avtale, og det er prematurt å diskutere detaljer i innholdet. 
  
Norsk Seterkultur gjør oppmerksom på at norske landbruksinteresser er nært knyttet opp 
til det internasjonale markedet, både når det gjelder salg og kjøp av produkter og 
innsatsvarer, samt økende utenlandske investeringer ikke minst i norsk 
næringsmiddelindustri, som i betydelig grad nå bruker norske råstoffer. Norsk 
Seterkultur finner at det regelverk som gjelder i dag, med det norske rettssystem som 
avgjørende instans med unntak av avgjørelser fattet i Verdens Handelsorganisasjon 

(WTO) hvor Norge har avgitt myndighet på visse områder, er tilfredsstillende. Det gir 
også muligheter for å påvirke reglene for innførsel og bruk av innsatsvarer, såsom 
sprøytemidler og såvarer, utover de forpliktelser Norge allerede har inngått i Europa i 
henhold til EØS-avtalen. 
  
Konklusjon: Norsk Seterkultur vil fraråde videre diskusjoner om BITS før det foreligger 
en endelig avgjørelse i Norge om BITS's juridiske posisjon i forhold til Norges Grunnlov. 

Vi mener at den beskyttelse nåværende norsk lovgivning og bestående internasjonale 
avtaler gir landbruket i Norge, er oversiktlig og at det er utstrakt erfaring med denne 
situasjonen. En videre ekstra-nasjonalt overføring av rettsmyndighet vil kunne påvirke 
norsk landbruk negativt, og vi mener at dette ikke er Grunnlovens intensjon. « 
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