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Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser 
for landbruksvarer 
 
Viser til høringsbrev av 02.04.13.  
 
Gartnerhallen SA mener det er viktig å sikre avsetning av norske industripoteter og ikke etablere 
ordninger med motsatt effekt. Vi viser i denne sammenheng til målene om økt norsk produksjon i 
Meld. St.9 om Landbruks- og matpolitikken. 
 
Vi ser det samtidig som viktig ikke å påføre den bearbeidende industrien unødige kostnader i 
forhold til deres konkurranse mot import av ferdig bearbeidede potetprodukter. Flere av disse 
bearbeidede produktene har likevel betydelig bedre tollbeskyttelse enn potet som råvare. 
Kronetollen på poteter er lav i utgangspunktet. Gartnerhallen vil understreke at tollregimet først 
og fremst må sikre en fullverdig norsk verdikjede som baserer seg på norske råvarer. 
 
Det produseres et bredt spekter av potetprodukter både av pommes frites og potetsnacks. De ulike 
produktene, spesielt av pommes frites, har ulike krav til sorter, kvaliteter og størrelser. Noen av 
produktene kan altså produseres ut fra et større utvalg av poteter og sorter enn andre, hvor 
substitusjonsmulighetene er mindre. Gartnerhallen SA mener derfor at nivået på avlingssvikten 
minst bør settes til 15 prosent før tollnedsettelse innrømmes.  
 
Departementet foreslår at tollnedsettelse skal få virkning fra 1. januar til 15. juli. Vi mener 
avsetning av de norske potetene skal ha forrang, slik at ikke parallellimport medfører kraftig 
forsinkelse i forbruket av norske poteter med tilhørende kvalitetsutfordringer på våren.  
Gartnerhallen SA foreslår derfor at tollnedsettelse skal ha virkning fra 1. april til 15. juli. 
 
Forskriften må inneholde klare krav til opplysningsplikt slik at det foreligger oversikt over alle 
kontrakter som er inngått. Vi er usikre på om det foreligger gode nok totaloversikter for landet hva 
gjelder samlet kontrahert kvantum av poteter til pommes frites og potetsnacks. Om disse 
oversiktene historisk sett ikke har truffet bør det i tillegg innføres et tilsvarende krav til avlingssvikt 
for den enkelte bedrift. 
 
Vi viser til at nedsatt tollsats skal tilsvare differansen mellom prisen på norsk kontraktsvare og 
prisen foretaket må betale for tilsvarende importert vare. I den sammenheng vil vi understreke at 
«tilsvarende importert vare» må innebære samme kvalitet og sortering, og at prissammenligningen 

 
  



gjelder priser både på norsk og importert vare i den faktiske importperioden. Gartnerhallen SA 
legger til grunn at ulikt syn på kvalitet og partiers egnethet til ulike produktvarianter ikke må 
bidra til å undergrave norsk råvareproduksjon innenfor den foreslåtte ordningen.  
 
Gartnerhallen SA mener at en egen ordning som her er foreslått for industripoteter også bør få som 
konsekvens at industripotet ikke kan importeres tollfritt dersom det blir overnotering og generell 
administrativ tollnedsettelse i konsumpotetmarkedet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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