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Til Landbruks- og matdepartementet 
Postboks 8007 Dep.  
0030 Oslo        Oslo, 01.03.2016 
 
 
 

Uttalelse til forslag til endringer av regelverk for tollnedsettelse av landbruksvarer 
 

Det vises til departementets brev av 22.12.2015 vedrørende forslag til endringer av regelverk for 
tollnedsettelse av landbruksvarer. 
 
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er positive til det foreliggende forslaget til endringer. 
Tydeliggjøringen av ansvarsfordelingen mellom Landbruksdirektoratet og Tollvesenet er en klargjøring, 
som bør bidra til en forenkling og tydelighet for alle parter. Også forslaget om oppheving av 
minstesatser er bra, da disse i mange tilfeller ikke kan oppfattes som annet enn en fiskal avgift uten 
relevans for å beskytte norsk produksjon. 
 
I utkastets forslag til endringer i forskriften om utenlands bearbeiding(UB) paragraf 8, er det imidlertid 
behov for en presisering av begrepet” norsk”. I departementets vurderinger i brevet, pkt 1.2.2 – 
avsnittet om UB brukes begrepet” norske landbruksvarer” en rekke ganger, og i forslaget til 
forskriftsendringene er det i forskrift av 20.desember 2012 nr 1424 foreslått endringer der begrepet” 
norske varer” er benyttet. 
 
KLF opplever at det i kontekst av de to forskriftene som her revideres, kan være flere fortolkninger av 
begrepet «norsk».  
1. Den ene er knyttet til opprinnelse, der for eksempel kjøttet oppfattes som «norsk» dersom dyret er 

født, oppvokst og slaktet i Norge. 
2. En annen forståelse er at varer som importeres med full toll (selv om den er administrativt nedsatt 

når import skjer) er tollmessig å betrakte som norsk, og kan gå inn i videreforedling på lik linje og 
med samme” rettigheter og plikter” som varer med norsk opprinnelse (norsk-merking unntatt). 

3. En tredje variant er at alle varer som importeres på lovlig måte, herunder på kvoter, er norske i 
tollmessig forstand når innførselen er godkjent av tollmyndighetene. 

 
Dagens praktisering tilsier at det er fortolkning nr 2 som benyttes. KLF ønsker dette også videre, og mener derfor 
det bør komme tydeligere fram i forskriftsteksten at det er denne forståelse som gjelder. Alternativt må det være 
fortolkning 3. I og med at kvoter er å betrakte som en akseptert del av forsyningen av det norske markedet, og at 
i norsk produksjonsplanlegging hensyntas importkvotene, er ikke dette ulogisk selv om det er utvidelse i forhold 
til i dags praksis slik vi oppfatter den. 
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