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Høring  -  om forslag  til nye tollkvoter  for bær til konservesindustrien.

Innledning
A.L Gartnerhallen viser til høringsbrev datert 27.4.2010 med høringsfrist 15.6.2010 som gjelder
forslag til vedlegg 3. Bær,tollfrie tollkvoter etter § 7 i forskrift av 5.juli 2002 nr 828  ...  for kvoteåret
2010/2011.
Vi understreker at uttalen bare vil konkludere for produksjonsmålet og kvotene for denne sesongen,
men utviklingen siden forskriften sist var revidert og situasjonen for produksjonen kommende sesong,
er grunnlaget for vår uttale.
Prisutviklingen for bær til konservesindustrien har ikke vært konkurransedyktig med konsummarkedet
og produsentenes interesse for produksjon av jordbær til konserves har vært begrenset,  samtidig som
konsummarkedet spesielt for bringebær har hatt en god utvikling. Dette har bl.a. medført at
oppfyllelse av "norskandelen" i forskriften har sviktet.

Jordbær:
De viktigste produksjonsområdene for jordbær er fortsatt Sørlandet,  Østlandet og Trøndelag. Disse
områdene har ikke innfrysingsanlegg med utstyr som er optimalt for bærfrysing.  På Vestlandet er de
lokale innfrysingsanleggene operative,  men vi er i tvil om den norske produksjonen av jordbær uten
spesielle tiltak for innfrysingsanleggene,  vil kunne oppfylle intensjonene i forskriften.
Vi har  de to siste sesongene hatt en betydelig opptrapping av prisene og registrerer øket interesse for
å plante bærsorter som konservesindustrien foretrekker.  Fryseriene blir anbefalt å differensiere
oppgjørsprisene slik at jordbær av sorten Senga Sengana,får ekstra prisøkning. Det er også igangsatt
et prosjekt i samarbeid med konservesindustrien som skal søke etter nye sorter som kan erstatte
Senga Sengana.  Prosjektet kan etter hvert også bidra til bedre økonomisk resultat for dyrkerne, men
inntil dette skjer vil dessverre mengdeutviklingen være begrenset.

Bringebær:
For bringebær er situasjonen annerledes og produksjonen som er beregnet for konsum- markedet på
Østlandet,  er under oppbygging.  De tradisjonelle bringebærmiljøene på Vestlandet satser også på
dette, men har gode innfrysingsmuligheter for leveranse til konserves.  Dette vil gi en svak økning
allerede kommende sesong, og den videre utviklingen kan tilpasses forskriftens målsettinger.

Solbær:
Solbærproduksjonen viser årlig varierende produksjon,  men sett over flere år er nivået økende og det
har de siste 2 årene vært noe omplanting og nyplantinger slik at produksjonsnivået forventes å øke.

Konklusjon:
Med bakgrunn i dette mener vi fortsatt forskriftens formål er viktig og riktig ved at 50 % av konserves
industriens forbruk av bær skal dekkes av norsk vare og at øvrig råvare skal kunne skaffes til lavest
mulig kostnad.  Dette tilsier også at kvotetildelingen bør kunne justeres når avlingsresultatet for
sesongen er kjent.
Våre prognoser for kommende sesong tilsier en produksjon av bær til industri på 12-1300 tonn både
for jordbær og bringebær og ca 800 tonn solbær.  Importkvoten for jordbær med tollfrihet derfor kan
økes til 3200 tonn. For bringebær og solbær videreføres den tollfrie kvoten på 1000 tonn.

Med hilsen
Forhandlinfjsutvalg for industribær i Gartnerhallen
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