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Høring - forslag til endringer i forskrift om administrative 
tollnedsettelser for landbruksvarer 

Det vises til høringsbrev av 2. april 2013 med forslag til endringer i forskrift om 

administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT).  

 

Et velfungerende tollvern er en av bærebjelkene i den norske landbruksmodellen. Norges 

Bondelag vil understreke at ordningen med administrative tollenedsettelser må ivareta 

sikkerhet for omsetning av norskproduserte råvarer til industrien. Det er videre nødvendig 

å stimulere potetindustrien til økt forbruk av, og preferanse for norskprodusert potet. For å 

oppnå økt forbruk av norske poteter må en derfor sikre et effektivt tollvern som åpner for 

import kun i de tilfeller hvor dette er helt nødvendig. Tollregimet må samtidig ivareta 

norsk matindustri slik at denne sikres kostnadseffektiv produksjon med tilstrekkelig og 

stabil tilgang på råvarer. For å nå målene i landbruks- og matmeldinga må både den norske 

primærprodusenten og den norske potetindustri øke sin produksjon.  

 

Norges Bondelag støtter prinsippet om at det ved alvorlig avlingssvikt kan gis individuelle 

tollnedsettelser på poteter til bearbeidingsindustrien. En videreføring av et strengt 

importregime forutsetter klart definerte og kontrollerbare kriterier for når, hvor mye og 

hvor lenge tollsatsene kan nedjusteres. For å sikre at industrien i størst mulig grad velger 

norskproduserte råvare, foreslår vi at tollen først kan settes ned fra 1. april. Norges 

Bondelag foreslår videre at ordningen evalueres etter reelt å ha virket noen år.  

 

Norges Bondelag støtter tollnedsettelser for industripoteter til potetsnacksproduksjon. 

Denne produksjonen har strengest krav til sorter, kvaliteter og størrelser. Tilsvarende 

mener vi potet til pommes frites-produksjon ikke bør omfattes av ordningen, ettersom 

pommes frites kan produseres fra et større utvalg potetsorter. 

 

Det er viktig at nivået på avlingssvikt som skal kvalifisere til å kunne gi tollnedsettelse 

settes så høyt at det ikke stimulerer til import når dette ikke er strengt nødvendig. Vi 

foreslår derfor at dette nivået settes til 15 prosent. 
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Norges Bondelag støtter forslaget om 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. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Arild Bustnes Per Harald Agerup 

 

 

 

 

          

 


