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Høring av forslag til nye tollfrie importkvoter for bær til 
bearbeidingsindustrien 

 

Det vises til Landbruks- og matdepartementets forslag til endring av vedlegg i forskrift av 

22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.  

Norges Bondelag vil understreke behovet for økt produksjon basert på norske ressurser. 

Dette målet har et samlet storting støttet opp om. Samtidig er det fra Regjering og Storting 

lagt spesielt vekt på økt norsk produksjon innenfor den grønne sektor, herunder bær. Norsk 

produksjon av bær til industriformål har et stort potensiale, og det jobbes målrettet innenfor 

næringen for å ta ut dette potesialet. Forbruket av bær i den norske befolkningen har økt 

mye de seneste to årene, men importert vare tar stadig økende andeler av markedet. For 

konsum var norskandelen i 2013 ca 22 prosent for både jordbær- og bringebærmarkedet. 

Innenfor industrisektoren varierer det en del fra år til år, og i 2013 var norskandelen for 

jordbær og bringebær på hhv. ca 20 og 30 prosent.   

Norges Bondelag ser utfordringene knyttet til å imøtekomme industriens råvarebehov, men 

departementets forslag vil ikke bidra til å stimulere til økt norsk produksjon, snarere tvert 

imot. Det bør heller legges til rette for økt og lønnsom produksjon i Norge, enn å øke de 

tollfrie importkvotene. 

Norges Bondelag mener det bør åpnes for søknad om individuelle tollnedsettelser i de 

tilfeller hvor industrien har behov for å importere bær, etter at norsk produksjon er 

benyttet. Departementet må da endre § 18d i den aktuelle forskriften, framfor å øke de 

tollfrie kvotene. Tilsvarende ordning finnes allerede for import av grønnsaker i forskriftens 

§ 18c. Mulighetene for individuelle tollnedsettelser gir en behovsbasert fleksibel tilpasning 

av tollvernet, uten å gå på bekostning av vilkårene for norsk produksjon.  

Det vises for øvrig til Proposisjon 106 S (2013-2014), avsnitt 7.7.6, hvor det til tross for 

påpekning om at dagens industriproduksjon av bær gir grunnlag for en innføring av et eget 

distrikts- og kvalitetstilskudd, likevel besluttes ikke å innføre dette. Vi registrerer at 
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departementet både argumentere for at mengden norskprodusert industribær ikke er 

tilstrekkelig, samtidig som det i liten grad legges til rette for å bedre vilkårene for økt, 

norsk produksjon.  

Norges Bondelag går imot Landbruks- og matdepartementets forslag om å øke de 

tollfrie importkvotene for jordbær og bringebær til industriformål.  

Vi mener det vil være mer formålstjenlig å sikre industriens umiddelbare behov for 

importerte bær ved individuelle tollnedsettelser etter søknad, administrert av SLF. Dette 

kan gjennomføres ved å endre FAT § 18 d, Bær til bearbeiding, slik at importbehovet for 

bær kan dekkes ved en praksis tilsvarende den som gjelder for import av blant annet 

grønnsaker til bearbeiding, som er regulert i FAT § 18c. Dette vil i større grad stimulere 

norsk produksjon og samtidig øke fleksibiliteten i tollvernet slik at myndighetene mer 

effektivt kan respondere på endringer i etterspørsel og produksjonsforhold. 

 

Dersom departementet likevel velger å øke de tollfrie importkvotene for jordbær og 

bringebær mener vi det er svært viktig at departementet poengterer at disse kvotene ikke er 

varige og presiserer at behovet for import av bær skal vurderes årlig, og at kvotene vil falle 

bort eller bli redusert i takt med at norsk produksjon av bær øker.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Thorine Lundstein 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

         Per Harald Agerup 

 

 

 

 

          

 


