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Hei 
 
Viser til sak 14/1558- endring i generelle tollnedsettelser for salat. 
 
KLAR. AS er invitert til å komme med innspill (høringsinstans) i forbindelse med dette, og har følgende 
synspunkt hva gjelder endring i generelle tollnedsettelser for salat. 
 
Vi er i utgangspunktet positive til endringen, som ser ut til å få et mer «spisset» tollvern for salater med 
utlik veksttid, og dermed ulik oppstart og avslutning av sesong. 
 
Det som vi imidlertid er meget skeptiske til, med den forrige omleggingen av praksis for bladsalater friskt 
i minne, er om vi kan risikere den samme negative sideeffekten som vi fikk her. 
Ved forrige «presisering» av bladsalater opplevde vi at en rekke salater det ikke var produksjon av ble 
belagt med toll på kr 10,95 og 17,40 (eks. Lollosalater og Eikeblad), for å beskytte noe som på det 
tidspunktet var en relativt liten veksthusproduksjon.   
 
Om vi ser på forslaget som nå foreligger, frykter vi at vi kan oppleve det samme på hodesalater. Vi vet at 
det i dag finnes en begrenset produksjon av hodesalat i veksthus, og denne vil vel ha samme rett til 
tollbeskyttelse som annen salat-produksjon på friland.  
Da vil vi i tilfellet kunne risikere å få toll på alle hodesalater i 9 måneder i året, noe som vil føre til at for 
eksempel Hjertesalat og Romano vil kunne bli tollbelagt i perioden 1. mars til og med 30. November. 
Dette vil etter vår vurdering være negativt for utvikling av markedet på disse salat-typene, og samtidig 
føre til større press på tollvernet da det vil bli en enda lenger periode med toll på norske varer som det 
faktisk ikke finnes norsk produksjon av. 
 
Vi ber om at dette blir tatt hensyn til i forbindelse med behandlingen av saken. 
 
 
Med vennlig hilsen 
KLAR. AS 
 
Trond Skjældal 


