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HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV 
ENDRET FORDELINGSMÅTE FOR DELER AV IMPORTKVOTEN AV OST 
FRA EU 
 
Hovedorganisasjonen Virke viser til brev av 21. mai 2013 fra Landbruks- og 

matdepartementet om høring av forslag til endring i forskrift av 10. oktober 2008 nr 1132 

om fordeling av tollkvoter på landbruksvarer.  

 

Virke er innforstått med at artikkel 19-avtalen innebærer en ny fordelingsmetode for 

delkvoten på 4 500 tonn ost, og at EU ikke hadde noen innvendinger til de nye 

hovedprinsippene for fordeling på konsultasjonsmøte den 17.-18. april 2013. Virke støtter 

i hovedsak prinsippene til ny fordelingsmetode så lenge det sikres gode 

overgangsordninger som foreslått. 

 

Ny fordelingsmodell 

Virke støtter departementets vurdering av at den nye fordelingsmodellen skal være 

transparent, rettferdig, forutsigbar og at markedet sikres en jevn og stabil tilførsel 

gjennom året. Da auksjon som fordelingsmekanisme ikke er aktuelt, vil en lisensiering 

etter søknad som foreslått være det mest hensiktsmessige etter vårt synspunkt.  

 

Virke er opptatt av at man skal sikre konkurranse på like vilkår, og at det gis muligheter 

for nye aktører til å opparbeide seg en posisjon i markedet - samtidig som eksisterende 

markedsaktører gis forutsigbarhet. For store importører er det viktig at ordningen ikke 

hemmer muligheten til å utvikle sin markedsposisjon ytterligere, og for dem er det derfor 

et ønske om at det ikke settes et tak på maksimalt 30 prosent markedsandel for 

enkeltaktører. Andre aktører, mener at konkurransen sikres gjennom en 30 prosent 

grense for å unngå at størstedelen av kvoten tilfaller et fåtall av aktører. 

 

Når det gjelder forslaget om å gjøre tildelte kvoteandeler omsettelige frem til kvoteårets 

slutt, er vi av den formening at salg av kvoter bør formaliseres gjennom SLF slik at de 

som kjøper kvoter blir de formelle importørene og ikke de som opprinnelig fikk kvoten 

tildelt. 
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Virke er opptatt av at forbrukerne sikres et bredt mangfold av spesialoster, 

norskproduserte som importerte, og støtter derfor at man beregner søkers andel ut i fra 

importverdien og ikke importert kvantum.  

 

Overgangsordninger 

Fra Virke sitt ståsted, er det avgjørende at eksisterende markedsaktør sikres gode 

overgangsordninger fra dagens system til ny fordelingsordning. Virke ser det derfor som 

hensiktsmessig at de norske produsentene av ost beholder dagens historiske kvoter 

også i 2014 og 2015, men bemerker at disse i utgangspunktet bør benyttes til import til 

industriproduksjon – og ikke til ferdigpakket ost til detaljistmarkedet. 

 

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Forslaget synes samfunnsøkonomisk- og bedriftsøkonomisk effektivt, og vil ikke – slik vi 

ser det - fører til store kostnader verken for importørene eller myndighetene.  

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

 

 

Harald Jachwitz Andersen og Johanne Kjuus 

   


