
Landbruks- og Matdepartementet
P.B. 8007 Dep
0030 Oslo

Saksbehandier: Siv Tanja V. Durteste

Deres ref: Deres saksbehandler: Dato:
13/451 Siv Tanja V. Durteste 24.042013

Vedrørende høring av forslag til endring i forskrift om administrative tollnedsettelser for
landbruksvarer

Vi vil med dette brevet gi våre innspill til «Høring av forslag til endring i forskrift om
administrative tollnedsettelser for landbruksvarer» som vi mener er relevant for LMD å vurdere i
forhold til foreslåtte endringer i forskriften.

HOFF SA er opptatt av at norsk landbruk og næringsmiddefindustri gis beste mulig
rarnmebetingelser for å opprettholde en levedyktig og bærekraftig næringskjede. I den
sammenheng er HOFF av den oppfatning at dette løses best ved at norske potet råvårer
prefereres og at det jobbes for å øke norsk produksjon.

De senere år har importen av poteter og bearbeidede produkter av potet økt og dette er en
utvikling som er ødeleggende for norsk råvare produksjon. Med bakgrunn i dette er HOFF av
den oppfatning at filtak som tilrettelegger for økt import er feil virkemiddel nå.

HOFF er av den oppfatning at poteter til pommes frites produksjon kan foregå på & større
utvalg sorter og at tilgangen på råvarer i det norske markedet er større en for råvarer til chips.
Poteter til pommes frites produksjon bør således ikke gis mulighet til tollnedsettelse etter denne
forskrift.

Eventuelle endringer i forskriften må innrettes på en slik måte at det ikke går ut over norsk
produksjon, prisnivå og volum, og at industrien ikke gjør tilpassinger for å oppnå fordeler.

Avlingssvikt
Avlingssvikten er ment å fastsettes med bakgrunn i samlet lagret kvantum pr.1.november hos
aktørene. Avlingssvikten må være over 10% på landsbasis for at det kan utløse mulighet for
individuell tollnedsettelse.
HOFF er bekymret for at dette kan medføre press på kvafitetsbedømmelsen av revarer og at
pris på råvarer således også kan komme under press som følge av dette. Dersom
kvalitelskravene og bedømmelsen av kvaliteten blir mer utfordrende vil potetpartier kunne bli
vurderl som uegnet og således ikke inngå i det lagrede kvantumet pr. 1.november. Dette kan da
danne grunnlag for en avlingssvikt.
For at dette ikke skal være noe insentiv til dette foreslår HOFF at kravet om avlingssvikt økes
fra 10% på landsbasis til 15% før det kan gis individuelle tollnedsettelser etter denne forskrift.

Oversikt over lager av norske poteter pr. sort
Det bør også være et krav om at dersom det finnes poteter av samme sort og kvalitet
tilgjengelig i Norge, skal dette benyttes før det gis individuell tollnedsettelse.
Det er viktig at terskelen for når en slik ordning skal slå inn er forholdsvis høy, slik at industrien
ikke finner det tjenfig å etablere råvareproduksjon utenfor Norges grenser, i den hensikt å
importere under en slik ordning.



Fastsettelse av nedsatt toll
Den individuelt nedsatte tollsatsen er ment å fastsettes slik at importpris pluss toll tilsvarer norsk
prisnivå. Ved fastsettelse av norsk prisnivå er det viktig at tollnedsettelsen vurderes opp mot
norsk pris i den faktiske importperioden og med bakgrunn i samme kvalitet og sortering.
Dersom norsk pris er oppgitt som en sarns pris (snittpris på hele partiel) kan den ikke
sammenlig nes med et importalternafiv som er ferdig fraksjoner og vasket vare. I et slikt tilfelle
ma den norske prisen også sammenlignes på like vilkår (pris ferdig vasket og sortert) slik at
tollsatsen ikke settes for lavt i forhold til den kvaliteten som importeres.

Perioden for tolinedsettelse
HOFF foreslar at perioden det kan gis tollnedsettelse under denne forskrift settes fra 15. mars til
15. juli slik at insentivet til å bruke norske råvarer er sterkere.

Med vennlig hilsen
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