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Høring  av forslag til nye tollfrie importkvoter for bær i konservesordningen

Vi viser til brev fra Landbruks- og matdepartementet av 27.4.2010 med forslag til nye
tollfrie importkvoter for henholdsvis jordbær, bringebær og solbær.

Etter vårt syn er det vanskelig å vite hva som kan være et hensiktsmessig nivå på toll-
frie importkvoter for kvoteåret 2010/2011 basert på de opplysninger som gis i hørings-
brevet. Det er også grunn til å tro at det er betydelig usikkerhet ved flere av de antagel-
ser som ligger til grunn for forslaget til importkvoter.

Det er neppe tvil om at det er usikkerhet knyttet til industriens faktiske etterspørsel
etter bær og nivået på norsk produksjon av bær blant annet som følge av klimatiske
forhold. Det er også vanskelig å vite i hvilken grad etterspørselen av norske bær fra
konsumentene faktisk kan medvirke til redusert leveranse av bær til industrien. I hø-
ringsbrevet vises det blant annet til en betydelig svikt i leveransene av bringebær til
industrien i kvoteåret 2008/2009 nettopp som følge av økt etterspørsel i konsument-
markedet.

Etter vårt syn bør det legges betydelig vekt på en fleksibel praktisering av konserves-
forskriften. Det bør innebære at industrien sikres tilgang til utenlandske bær til indust-
riell produksjon til lavest mulig priser når det ikke er mulig å få leveranser av norske
bær.

Det foreliggende forslaget kan resultere i at summen av de årlige tollfrie importkvotene
og den faktiske norske bærproduksjonen i kvoteåret 2010/2011 blir vesentlig mindre
enn det samlede behovet for bær til industrien. Dersom en slik situasjon oppstår, bør
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det etter vårt syn legges til rette for at det umiddelbart er mulig å øke de tollfrie import-
kvotene ut over nivået som er foreslått i høringsbrevet.

Vi vil understreke at industrien selv er nærmest til å vurdere konsekvensene av forsla-
get. Vi vil derfor anmode om at det legges stor vekt på industriens egne vurderinger av
samlede leveranser av bær til industriell produksjon, herunder behovet for tollfrie im-
portkvoter for henholdsvis jordbær, bringebær og solbær.
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