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Svar på høring - forslag til endringer i forskrift om 
administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 

Her følger Kontraktdyrkernes landslags (KDL) innspill til endring av forskrift om 

administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. Departementet foreslår å endre FAT § 

18c slik at det åpnes opp for individuelle tollnedsettelser for industripoteter til 

henholdsvis pommes frites- og potetsnacksproduksjon i år med 10 % avlingssvikt eller 

mer. Nedsatt tollsats skal tilsvare differansen mellom prisen på norsk kontraktsvare og 

prisen foretaket må betale for tilsvarende importert vare. Det innebærer at foretaket vil få 

importpotetene til ”norsk pris”. Etter departementets vurdering vil man med et krav om 

10 % avlingssvikt få en rimelig balanse som gir bedriftene incitament til å kontrahere 

tilstrekkelig kvantum, samtidig som råvaretilgangen vil avhjelpes i år med betydelig 

avlingssvikt. Det understrekes at industrien kun kan få individuelle tollnedsettelser opp til 

kontrahert kvantum. Ved fastsettelse av kvantum som grunnlag for beregning av 

avlingssvikten, vil utgangspunktet være samlet lagret kvantum hos de ulike aktørene pr. 

1. november. Følgelig vil for eksempel kvalitetsforringelse som skjer etter dette 

tidspunktet ikke tas med i beregningsgrunnlaget. 

KDL ser behovet for å ha egne bestemmelser om administrativ tollnedsettelses for 

industripotet, men mener det er viktig at norsk produksjon i størst mulig grad beskyttes 

med toll. Det er positivt at det er kontrahert kvantum som legges til grunn for hva som 

kan gis individuell tollnedsettelse. I fastsetting av nedsatt tollsats vil KDL foreslå at 

gjennomsnittlig kvalitetstillegg legges til grunnprisen, slik at prisen på importvaren 

tilsvarer hva norske potetprodusenter får utbetalt og ikke kun grunnpris. 

For KDLs potetprodusenter er det viktig å få definert hva som legges i betydningen 

avlingssvikt og hvordan eventuell kvalitetsforringelse skal vurderes. 1.november vil det i 

enkelte tilfeller være for tidlig å si noe om eventuelle forringelse på lager. KDL vil 

oppfordre til at uavhengig kvalitetskontrollører skal foreta gjennomgang av 

beholdningene, slik at ikke industrien unødvendig vraker partier for å få nedsatt toll. 



  Side 2 

Industriene må ha incitamenter som gjør at de anstrenger seg for å bruke norsk produsert 

vare. 
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