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Høringsuttalelse: 

Endring av regelverket for tollnedsettelser for landbruksvarer. 
 

 

Endringsforslaget har følgende formål: 

a. En tydeliggjøring av arbeidsdelingen mellom landbruksmyndighetene og 

Tollvesenet.  Etter forslaget skal landbruksmyndighetene kun avgjøre om 

landbruksvarer kvalifiserer for nedsatt tollsats, mens Tollvesenet tar stilling til om, 

og i hvilket omfang, det skal ilegges administrativ sanksjon (tilleggstoll) som følge 

av brudd på regelverket. Dette vil gi en bedre samordning mellom etatene. 

b. En opphevelse av bestemmelsene om minstesatser ved individuelle tollnedsettelser. 

Vurderingene overlates til Landbruksdirektoratets faglige skjønn.  Forslaget 

innebærer at redusert tollsats kan settes til null dersom næringspolitiske hensyn 

tilsier det. 

…………………………. 

 

Nord-Trøndelag Arbeiderparti (NTAP) understreker at importvernet er en av grunnpilarene i 

norsk landbrukspolitikk, og enhver svekkelse av importvernet (herunder tollvernet) vil være 

til skade for norsk matproduksjon og dermed for realiseringen av Stortingets mål for 

matproduksjonen. NTAP støtter imidlertid endringer i lover og forskrifter som bidrar til å 

forenkle og effektivisere kontrollen med og administreringen av tollregimet. 

 

Vi støtter derfor forslaget om å samle alle vurderinger som kan gi økonomiske belastninger 

for importør i en etat.  Dette innebærer at Tollvesenet vurderer konsekvensene av brudd på 

regelverket (feil ved fortolling), mens landbruksmyndighetene avgjør om en landbruksvare 

kvalifiserer for tollnedsettelse.  Dette innebærer en forenkling både for myndighetene og for 

importørene.  Ved feil ved fortollingen vil fortsatt tolloven og tolltariffen være gjeldende. 

 

Vi støtter forslaget om opphevelse av bestemmelsene om minstesatser og å overlate 

vurderingen av riktig tollnivå til Landbruksdirektoratets faglige skjønn. Den foreslåtte 

endringen svekker ikke tollvernet for norske landbruksvarer.  Endringen innebærer at 

tollsatsen i fremtiden bare vil bli fastsatt ut fra hensynet til avsetningsmulighetene for norsk 

produksjon.  Departementet har beregnet at reduksjonen i toll som følge av avvikling av 

minstesatsene utgjør 7-8 mill. kr. årlig. Vi vurderer ikke denne reduksjonen som vesentlig. 
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Vi legger til grunn at opphevelsen av FAT § 19 om tollfritak ved import av kjøtt fra egen jakt 

(inntil 75 kg til eget bruk) og FAT § 20 om tollnedsettelser for proviantering av fiskebåter i 

fjerne farvann medfører at det er tollforskriftens bestemmelser som skal gjelde (10 kg for 

kjøtt). 

 

 

Steinkjer, 02.02.16 

 

Med vennlig hilsen 

 

Nord-Trøndelag Arbeiderparti 

 

Bjørn Engen 

Leder 
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