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HØRING OM FORSLAG TIL NYE TOLLFRIE IMPORTKVOTER FOR BÆR I
KONSERVESORDNINGEN.

1. INNLEDNING

Det vises til brev av 27. april 2010 med ovennevnte referanse. La Øs understreke at vi kun
har merknader til produksjonsmålene for sesongen 2010/2011, da vi vil be om at disse
produksjonsmålene må tilkjennegi et ambisjonsnivå for norsk produksjon som er nærmest
mulig det realistiske nivået på norsk produksjon på så kort sikt. Det er vesentlig at disse nå
settes kun for et år, og således ikke kan gis tyngde som langsiktige føringer slik vi tolker
forskriftens formålsparagraf.

Å øke norsk produksjon til industrien er et langsiktig prosjekt der industrien nå de siste 2 år
har bidratt med vesentlig økte priser samt et pågående forskingsprosjekt på jordbær og
bringebær som skal konkluderes 2012. Det er imidlertid usannsynlig at inneværende sesong
når det ambisjonsnivå Departementet legger til grunn i sitt forslag til kvoter for 2010/2011 da
nyplanting, grunnet gryende optimisme blant dyrkerne, ikke vil "bære frukter" allerede i år.

Vi minner her om at forskriftens formålsparagraf, annet punktum også sier at "... skal
industrien sikres nødvendig supplement av importerte råvarer til lavest mulig tollbelastning",
noe som etter vår mening ikke ivaretas når ambisjonsnivået for norsk produksjon legges
urealistisk høyt for 2010/2011 isolert sett.

Vi har forståelse for at Departementet ikke ønsker unødvendig tyngende oppfølging av
kvotefastsettelser, ved å måtte vurdere dette årlig, men slik situasjonen er så skal sesongen
2010/2011 nå vurderes separat. Ved revisjon av forskriften antas det at Departementet på nytt
legger en 3-års plan for opptrapping av norsk produksjonsmål mot et langsiktig ambisjonsnivå
som vi håper settes realistisk i samråd med industri og dyrkere.
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2. OM JORDBÆR

På s. 2 annet avsnitt anføres at "Norsk produksjon har de siste sesongene ligget mellom 1000
og 1700 tonn." Separat har vi oversendt styrets beretning for 2009. På s. 8 fremgår en tabell
som viser andel norsk vare. Vi gjengir:

2001/02 847 tonn
2002/03 1.419
2003/04 890
2004/05 1.333
2005/06 1.625
2006/07 1.651
2007/08 1.334
2008/09 1.123

Vi anser et produksjonsmål for neste sesongen 2010/2011 på 1.200 tonn og en importkvote på
3.300 tonn. Hvis det skulle vise seg at det blir 1.300 norsk vare, kan dette justeres ved den
endelige tildeling som finner sted i september 2010 til totalt 3.200 tonn. Dette er helt
uproblematisk.

3. OM BRINGEBÆR

Av side 8 i årsberetningen fremgår tilsvarende at produksjonen av norsk vare i de senere årene
har vært

2004/05 1.213 tonn
2005/06 1.168
2006/07 980
2007/08 848
2008/09 723

Det er etter vår oppfatning ikke realistisk at den kommende sesong vil gi 1.300 tonn med
norsk vare. Maksimalt vil det kunne bli 1.000 tonn. Se også punkt 2 om eventuell reduksjon
ved endelig tildeling.

4. OM SOLBÆR

Norske leveranser:
2004/05 383 tonn
2005/06 575 "
2006/07 409 "
2007/08 608 "
2008/09 379 "

Et produksjonsmål for neste sesong på 1.000 tonn anser vi ikke som realitisk. Neppe blir det
over 700 tonn med god margin. Forslag til kvote er dermed 1.300 tonn. Også her kan man
justere ved endelig tildeling.



5. FORHANDLINGENE MELLOM FORHANDLINGSUTVALGET FOR RØDE BÆR
OG KL.

La oss innledningsvis få påpeke at industrien er interessert i norsk vare, og har etter vår
oppfatning bidratt sterkt til dette med økte priser.

Norsk pris for jordbær har økt fra kr. 21,80 i 2005/2006 sesongen til kr. 26,50 (+21,5%) for
sesongen 2009/2010. I samme periode økte konsumprisindeksen med 7 %. For sesongen som
når starter, 2010/2011, økes prisen videre til kr. 28,00 (ytterligere +5,6%). Dette tilsvarer
totalt +28,4% fra 2005/2006 sesongen.
For bringebær har økningen frem til 2009/2010 tilsvarende vært fra kr. 19,00 til kr. 26,50
(+28.3%). Også denne pris vil for sesongen som nå starter, være kr. 28,00 (ytterligere +5,6%).
Dette tilsvarer totalt +36,8% fra 2005/2006 sesongen.
For solbær har økningen frem til 2009/2010 vært fra kr. 7,25 til kr. 8,55 (+17,9 %, her ble
hele økningen lagt på i 2009/2010 sesongen). For sesongen som nå starter, økes prisen til kr.
8,65 (ytterligere 0,9%). Dette tilsvarer totalt +19,3% fra 2008/2009 sesongen.

Forhandlingsutvalget for røde bør har uttrykt tilfredshet med de økte priser for å få større
produksjon. Av protokollen av 20.10.2008 fremgår etter at prisene ble økt at: "Felles
intensjon for tiltakene er å nå 1.500 tonn for jordbær for de kommende sesonger og 1.000
tonn for bringebær." Se her vedlegg 1 til dette brev. Dette er intensjonen, men vil for jordbær
ikke bli oppfylt for sesongen som nå starter, grunnet for lite utplanting av Senga Sengana.

Tilsvarende har vi etter vår mening en god dialog med solbærdyrkerne, og viser vilje til
stimulering av norsk produksjon ved vesentlig økte priser siste 2 år.

6. KONKLUSJON

Vi ber om at kvoten for jordbær økes fra 2.800 tonn til 3.300 tonn for sesongen 2010/2011.
Tilsvarende for bringebær fra 1.000 tonn til 1.300 tonn, og for solbær fra 1.000 tonn til 1.300
tonn. Vi påpeker på nytt muligheten for SLF til å justere ved endelig tildeling.

Med vennlig hilsen
K SERV> ,SFABRIKKENES LANDSFORENING
For yret

Vedlegg:
Protokoll av 20.10.2008 fra forhandlingsmøte mellom Forhandlingsutvalget for røde bær og
Konservesfabrikkenes Landsforening



PROTOKOLL, FOR FORHANDLINGSMØTE 20.10.2008 MELLOM
FORHANDLINGSUTVALGET FOR RAUDE BÆR OG FORHANDLINGSUTVALGET FOR
BÆR I KONSERVESFABRIKKENES LANDSFORENING.

Til stede.

Fra forhandlingsutvalget for raude bær
Geir Myklebust
Hans Herman Kaihagen
Mathias Hestenes
Per Otto Kaurstad
Nils Seljebø

Fra KL.
Roy Andersen
Olav Gjeset
Jan Audun Larsen

Jan Tormod Dege

Følgende ble behandlet:

1. Generelle betraktninger om bærsituasjonen

Forhandlingsutvalget for raude bær (FFRB) har i flere møter påpekt at det er en redusert
interesse for dyrking av bær, særlig for jordbær, noe som skyldes for lave priser, muligens
også kombinert med generasjonsskifter. Selv om det ble inngått 2-års avtale om priser for
sesongene 2007/08 og 2008/09, ble det i juni 2008 rettet en sterk anmodning til KL om å
ekstraordinært å øke prisen for begge bærsorter med kr. 1,00 pr. kg for inneværende sesong
2008/2009. Dette skulle tas hensyn til i prisen for sesongen 2009/2010.

Basert på den utvikling som har funnet sted for inneværende og de to foregående sesonger,
kan partene vanskelig se at det er mulig å oppfylle intensjonene i konservesforskriften for
dyrking av jordbær. Begge partene er enige i at man nå skal forsøke med et ekstra løft både
når det gjelder pris og i et felles forskningsprosjekt som det er søkt midler til fra
Forskningsrådet for utvikling og utprøving av nye sorter til industriproduksjon, der bær-
kvalitet og prosessene i bærmottakene inngår. for å få dette til. Felles intensjon for tiltakene er
å nå 1.500 tonn jordbær for de kommende sesonger og 1.000 tonn for bringebær. FFRB antar
at dette er realistisk. Utvalget har stor forståelse for industriens behov for leveransesikkerhet
og forutsigbarhet.



2. Nye priser.

Basert på ovennevnte synspunkter var det enighet om følgende:
For sesongen 200812009:

Jordbær kr. 24,50 pr.kg. Bringebær kr. 22,50 pr. kg.

For sesongen 200912010:

Kr. 26,50 pr. kg for hver bærsort.

Øvrige vilkår

Lagerleie er å beregne med 4,5 øre kg/påbegynt uke fra L oktober,
For uttak etter L oktober i avtaleåret kan prisene reguleres for jordbær og bringebær med en
kapitalkost som ikke skal overstige en rente basert på 6 måneders NIBOR - nominell rente pr
L august hvert år+ 2 %.

3. Målsetting

Overordnet mål for FFRB/KL er  å øke levert mengde bær industrien i den hensikt å dekke
industriens behov innenfor konservesforskriften, noe som ikke gjøres i dag.  FFRB ga uttrykk
for tilfredshet med de nye priser og uttrykte optimisme for at man skulle nå målsetningene iht.
konservesforskriften slik at industriens behov for norsk vare dekkes.

kil  Alt


