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Landbruks- og matdepartementet 
v/Henrik Einevoll 
 
 
 
 
 

Høringsuttalelse til forslag om endring av forskrift om administrative tollnedsettelser 
for landbruksvarer, datert 26. okt 2017 

Forslaget medfører at individuell tollnedsettelse på sammensatte produkter heretter bare skal reguleres som 
beskrevet i § 11, og at § 13 avvikles. I dagens § 11 ligger det inne en sikkerhetsmargin på 10 prosent for norske 
varer i tilsvarende gruppe. Denne sikkerhetsmarginen ligger ikke inne i dagens § 13 på vurderingen når det 
foretas i henhold til den. Med endret regelverk vil sikkerhetsmarginen være gjeldene også for alle varer som 
tidligere ble vurdert etter § 13. 
 
KLF er for stimulans som prefererer bruk av norske varer når de norske varene og substitutt-varene er av 
samme kvalitet. Vi finner derfor at den foreslåtte endringen er hensiktsmessig og akseptabel.  
 
KLF ønsker likevel å bemerke at vi stadig registrerer eksempler på at produkter som importeres, hvor det ikke 
finnes substitutter for i Norge, pålegges høye tollsatser ved import. I tilfeller der de norske varene har en 
kvalitet eller beskaffenhet som ikke gjør dem optimale som bestanddeler i sammensatte produkter etter 
bestemte oppskrifter, oppleves dette som urimelig. 
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund ber om at Landbruks- og matdepartementet arbeider videre med 
endringer av forskriften med sikte på å forbedre den slik at importerte råvarer som benyttes i sammensatte 
produkter (som faller inn under denne forskriften) ikke blir belastet med en fiskaltoll når råvarer av nødvendig 
kvalitet ikke kan skaffes i Norge.  
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