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Landbruks- og matdepartementet 
Postboks 8007 dep 
0030 Oslo  
 
  
 
 
 

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i forskrift om administrativ 
tollnedsettelse og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer  

 
Det vises til høringsforslag, datert 31. oktober 2014. Landbruks- og matdepartementet forslår i notatet å endre 
forvaltningssystemet, slik at det blir åpning for å få tildelt tollkvote samt administrere ned tollsatser med 
utgangspunkt i ønsket om å importere kjøtt som er slaktet på måter som ikke er tillatt i Norge.  
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund har tidligere påpekt at dagens importregelverk ikke tar hensyn til ulike 
kvaliteter på produktene som importeres, og hvilke utfordringer dette gir for aktørene i det norske markedet 
og for industrien. Vi har med det utgangspunktet påpekt behovet for en gjennomgang av den – i tillegg til den 
delen av markedsreguleringen som handler om administrativ tollnedsettelse samt håndtering av tollkvoter.  
 
Kjøtt fra dyr slaktet etter en spesiell rituell metode kan ikke karakteriseres som annet enn en spesiell kvalitet. 
Dette er helt på linje med kvaliteter som økologisk, eller fra dyr som har levd under bestemte forhold som for 
eksempel «frittgående» etc. Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund finner ikke at en religiøs begrunnelse skal 
vurderes annerledes enn andre bruksformål som stiller krav til produksjonsmetode av ønsket importert vare.  
 
Kvoter 
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er enig i at importkvoten for messebruk ikke skal benyttes til import - 
begrunnet med religiøse formål - dersom ikke varen er tenkt brukt i en messe knyttet til disse religiøse 
formålene. Å opprette kvoter for denne importen mener Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er en 
ytterligere komplisering av et allerede innviklet lovverk. Kontrollfunksjonene blir krevende, og nytteeffekten av 
endringen minimal i forhold til de muligheter som allerede er innenfor dagens regelverk. Den mest åpenbare 
gevinsten er at enkelte aktører vil få tilgang til tollfritt kjøtt innenfor gitte kvoter.  
 
I den grad det er behov for å importere de nevnte kvaliteter er det fullt mulig å gjøre det i dagens system, 
gjennom å kjøpe kvoter på auksjonen hos Landbruksdirektoratet. Dette kan skje på lik linje, og i konkurranse 
med alle andre aktører som ønsker import, og med muligheten til å prioritere bestemte kvaliteter på importen.  
 
Administrativt nedsatt toll 
Når det gjelder forslag om å åpne for administrativ tollnedsettelse for bestemte religiøse kvaliteter av kjøtt, 
mener Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund at dette er et dårlig forslag. Dette gir en urimelig komplisering av 
dagens system og forutsetter en krevende kontrollfunksjon for et lite volum. Dette synes helt unødvendig gitt 
det systemet vi allerede har.  
 
De volumene som antydes sannsynlig for importen i høringsbrevet, opp mot 100 tonn, må være relativt enkelt 
å sikre seg gjennom kjøp av kvoter på ordinær auksjon. Importen kan da foretas på det tidspunktet som 
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rettighetshaveren ønsker i løpet av året. Det er sannsynligvis storfe og lam som er mest aktuelt for denne 
importen. For disse dyreslagene er importkvotene allerede i dag så store at utfordringen for de aktuelle 
importørene av kjøtt - med religiøse kvaliteter - bør enkelt kunne skaffe seg kvoterettighet og dermed 
importtilgang. Det forutsetter at en opererer på ordinære forretningsmessige betingelser som andre aktører i 
bransjen. 
For øvrig bemerkes at for lam og storfe har Norge allerede i dag en betydelig underdekning, og i lange perioder 
av året er det åpnet for administrativt nedsatt toll.  
 
Avslutningsvis ønsker Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund å påpeke at valg av slaktemetode i Norge tar 
utgangspunkt i dyrevelferd. Vi synes derfor det blir veldig spesielt om norske myndigheter skal stimulere til 
import av slakt av dyr som ikke har nytt godt av samme velferdsregime i siste fase av livet som vi har som krav i 
Norge.  
 
KLF mener forslaget er unødvendig og bør avvises. 
 
Dersom dette ikke blir Landbruks- og Matdepartementets konklusjon, må det settes en pris på kvotene. Prisen 
skal sikre at importert vare får tilnærmet samme pris inn i markedet som norsk vare. For de fleste andre tollfrie 
kvoter benyttes Landbruksdirektoratets auksjonssystem for å oppnå en avgift som «nuller ut» den økonomiske 
gevinsten ved import. 
Dersom kvoten skal tildeles, og ikke være gjenstand for en reell budrunde, må det settes en tollsats på 
importen lik det tollsatsen ville vært dersom det var administrativt nedsatt toll for varegruppen.  
 
 
 
Vennlig hilsen 

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 

 

Bjørn-Ole Juul-Hansen 
administrerende direktør 
 


