
Til Landbruks- og matdepartementet 

Deres ref.: 14/1558 

Nesodden, 04.12.2014 

 
Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative 
tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for 
landbruksvarer 
 

Undertegnede er blitt gjort kjent med Landbruks- og matdepartementets forslag til høring, 

punkt 1: 1. Tollkvoter og individuell tollnedsettelse for kjøtt slaktet med basis i 

religiøse tradisjoner 

Høringsbrevet er datert 31.10.2014 (07.11.d.s.) og frist for høring er satt til 12.desember i år. 

Dato for iverksettelse av endrede regler er ment å gjelde allerede fra 1.januar 2015. 

Jeg reagerer på flere ting i dette forslaget. 

1. Fristen for høringsforslaget er svært kort. Det vil være problematisk for 

høringsinstansene å få gjennomført en tilstrekkelig velfundert høring på så kort frist. 

Sett i lys av at det dreier seg om en større endring av eksisterende regelverk er fristen 

uforståelig kort.   

2. På listen over høringsinstanser står ingen organisasjon eller sammenslutning med 

tilknytning til Veterinær-/forskerinstitusjoner eller organisasjoner innen dyrevelferd. 

Gjeldende forslag burde helt klart også blitt oversendt sistnevnte organisasjoner for 

uttalelse, og jeg setter spørsmålstegn ved at dette ikke er gjort. 

I en tid hvor dyrevelferd spesielt i matindustrien, er satt på dagsorden både hos myndigheter 

og private forbrukere er det provoserende med departementets forslag. Vi vet alle at 

kjøttforbruket i Norge nå er altfor høyt i forhold til både forbrukerhelse, miljø, 

antibiotikaresistens, og dyrevelferd.  Det er derfor viktig at departementet ikke underbygger 

dette ytterligere. 

Det religiøse aspektet i det norske samfunn er videre på vei ut, enten det dreier seg om 

kristendomsfaget i skolen eller utvanning av kristen kultur i det offentlige rom generelt. Det 

virker derfor misforstått å skulle favorisere enkelte religiøse grupper når det gjelder deres 

matvaner. Disse matvanene ble jo også dannet under helt andre samfunnsforhold og tider.  

Forslaget fra departementet vil bidra til at flere levende skapninger lider en spesielt langsom 

og pinefull død. I tillegg foreslås det å fjerne tollsatsen. 

 



Jeg tillater meg å protestere mot forslaget, og anmoder som et minstemål om  

a. Forlenget høringsfrist og b. Utvidelse av høringsinstanser utenom matindustrien og 

berørte trossamfunn. 

 

Med vennlig hilsen 

Inger-Johanne Marheim 

Privatperson/styremedlem dyr-miljøvernorganisasjoner 

 

P.S. Som et apropos: Anmoder om at prisene på svinekjøtt økes til jul og ikke dumpes, all den 

tid julen er blitt en kommersiell høytid og ikke lenger er veldig meningsbærende i en religiøs 

kontekst, hverken hedensk eller kristen. 

 

 

  

 


