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Høring - Forslag til forskriftsendringer som følge av endret fordelingsmåte for 

deler av importkvoten av ost fra EU  

 

Det vises til brev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) av 28. mai 2013 om 

ovennevnte. 

 

Norge og EU inngikk 28. januar 2010 avtale om utvidet handel med landbruksvarer 

etter EØS-avtalens artikkel 19. Avtalen innebærer gjensidige tollnedsettelser og 

etablering/utvidelse av importkvoter for utvalgte landbruksvarer, og ble iverksatt 1. 

januar 2012. I forhandlingene ble det bestemt at den tollfrie importkvoten for ost skulle 

økes fra 4 500 tonn til 7 200 tonn. Utvidelsen på 2 700 tonn skal fordeles ved auksjon. 

Det ble også bestemt at det opprinnelige kvantumet på 4 500 tonn skal fordeles på en ny 

måte. I dag blir importkvoten på 4 500 tonn fordelt delvis etter en historisk 

fordelingsnøkkel og delvis etter førstemann til mølla-prinsippet.  

 

LMD foreslår å fordele delkvoten på 4 500 ut fra den enkelte søkers andel av 

osteimporten i en tidsperiode på 22 måneder. Ifølge LMD vil kvalifiseringsperioden 

være lang nok til å reflektere markedsforholdene og ikke skape for stor 

uforutsigbarhet. LMD mener også at perioden er kort nok til at nye aktører har 

mulighet til å opparbeide seg en posisjon i markedet innen rimelig tid. Den enkelte 

søkers andel foreslås beregnet ut fra verdien av importen, og ikke ut fra importert 

kvantum. Ifølge LMD skal dette stimulere til import av ost av høy kvalitet og dermed 

bidra til økt produktmangfold i ostedisken. LMD foreslår videre å sette krav om at 

søkeren må ha importert minst 15 tonn ost i kvalifiseringsperioden, og at ingen foretak 

skal kunne få en større andel av kvoten enn 30 pst. Tildelte kvoteandeler gjøres 

omsettelige fram til kvoteårets slutt. 



 

Side 2 

 

Ifølge LMD innebærer de foreslåtte endringene en forenklet søknadsprosess med færre 

formelle krav til dokumentasjon, noe som medfører redusert oppfølging for SLF. Det 

forventes at endringene medfører et redusert antall kvotesøkere og dermed redusert 

ressursbruk for SLF. 

 

FIN vil avvente høringsinstansenes syn, og LMDs videre oppfølging, før det tas endelig 

stilling til saken. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Turid Mette Nilsen  e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Anders Thomas Knutsen 

underdirektør 
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