
Vi (HARU Consulting LTD) som etablert i 2010 er en av de minste aktørene i OST 
markedet, har ikke fått sjanse til å få andeler fra Oste Auksjonene. De store tar alt 
med sine overveldende økonomisk makt. 

Import 2010 -   6700 kg. 
2011 - 18000 kg.
2012 - 10400 kg.
2013 -   8000 kg. Inntil September

Departementet ser det likevel som ønskelig at også mindre oste importører som i 
dag er aktive i markedet, fortsatt gis en mulighet til å kunne konkurrere i 
markedet gjennom å ta del i oste kvoten fra EU. En innføring av det foreslåtte 
minstekravet på 15tonn allerede fra kvoteåret 2014 ville medført at ingen av de 
små aktørene ville kunne kvalifisere for kvoteandel. Det foreslås derfor et 
minstekrav på 5 tonn første kvoteåret, med en gradvis opptrapping til 10 tonn i 
2015 og 15tonn fra 2016.

Minste kravet bør begynne fra 8-9 ton i året da er det automatisk skiller dere de som er 
virkelig importør for videresalg.

Hvis dere tar en kontroll over de som er virkelig Oste importør, da seer dere at de kjøper 
uansett hvor mye kvote de har for salg. Mange små butikker utnytter muligheten å tjener 
store penger ved å importere selv for sin egen direkte detalj salg. 

Jeg som hadde 2990kg kvote i 1013 1. halv året importert over 8 ton ost. Derfor de virkelig 
reel importører/grossister   tar ikke hensyn til TOLL i hvert fall i min situasjon (gull ost er 
reservert for kvote) resten halloumi, feta type ost, parmesan, importerer vi med full TOLL 
(kr. 27.- pr. kg.) fordi det er rom for det. Jeg er en av de minste reel oste importør, allerede 
nå fyller 15 ton kravet på 16mnd. Budsjettert ca. 15 ton ost i 2013. 

Derfor gradvis økende krav til minste import vil ikke fungere til sin hensikt. De som 
importerer kun kvote mengden, bør elimineres, i første rekke.

Andre punkt at dere kan sjekke om de er reelle grossister. Hvem er kunde gruppen, 
faktureringer. Regelmessig import gjennom året osgå videre. Dere har allerede alle de 
dataene i systemet. Min 2014 mål er over 25 ton. Flere andre Tyrkiske/Gresk oster 
kommer inni varelisten i 2014 som aldri importert før. 



Departementet foreslår at denne tidsperioden settes til 22 måneder, dvs, fram til 
og med uke 45 i året før det aktuelle kvote året, samt kalenderåret før der igjen. 
Kvalifiseringsperioden vil dermed være så vidt lang at den reflekterer 
markedsforholdene og sikrer forutsigbarhet, men samtidig kort nok til at det vil 
være mulig for nye aktører å opparbeide seg en posisjon i markedet innen 
rimelig tid. Ved å avslutte kvalifiseringsperioden i uke 45 vil kvotefordelingen 
kunne fastsettes i tilstrekkelig tid før kvoteåret begynner den 1.januar.

Hvis vi små aktører får informasjon om hvor vi ligger, forhold til kvoteandelen som 
kunne deles eller får ingenting, da har de mulighet til å klage eller opparbeide sitt 
posisjon. Jeg følger systemet SLF, TOLL, Kvote og  prøver å forsvare mine 
rettigheter som opparbeidet i de siste årene, men det er ikke alle klarover de siste 
utviklingene, høringen, betyr det at de som ikke følger dyttes ut av markedet? :(

Vår beregning og STATENS beregning kan være helt forskjellige, derfor legger jeg 
mine beregninger for å sammenligne faktisk som registrert i systemet.

Etter mine beregninger har jeg omsatt bare importerte ost viser at jeg har solgt 18 ton 
ost i den 18 av 22 mnd. Perioden (4 mnd. Kommer i tillegg ca. 4 ton) 
2013 kvoter:
Kvote 2196kg for HARU Consulting LTD Ostefrikvote  Ind.kvote 1491kg
Kvote 2196kg for HARU Consulting AS   Ostefrikvote  Ind.kvote 1491kg
Vi ble presset til å søke fra flere hold for å få tilstrekkelig mengde for videresalg.

Hvis vi tar 34 mnd. Perioden da blir det 28,5 ton (4 mnd. Kommer i tillegg ca. 4 ton) 

Men som sagt jeg vet ikke hva som er faktisk registrert, derfor en status oppdatering 
fra tollen eller SLF eller ansvarlig som har data kan informere faktiske statusen. 

Den enkelte søkers andel foreslås videre beregnet ut fra verdien av importen, 
ikke importert kvantum. Dette vil stimulere til import av ost av høy kvalitet som 
et supplement i det norske oste markedet og dermed bidra til økt 
produktmangfold i ostedisken.

De ostene jeg importerer går til en bestemt Innvandrer marked ( feta, halloumi og lignende) som 
ingen andre store aktørene  har interesse. Mangfoldet er ikke alltid kan sammenlignes med verdien 
av importen. 



Reelle nykommere vil framover kunne komme inn som importører i det norske 
ostemarkedet gjennom å importere til ordinær toll eller kjøpe kvoteandel ved 
auksjon av del kvoten på 2 700 tonn.

De store og gamle aktørene gir ikke sjanse til de nykommere, delta Auksjon er nytteløs fordi store 
tar det de får, øker prisen veldig høg slik at nykommere tåler ikke. 

Hvem kan delta for 2700 ton auksjon kvoten. Er det noen begrensninger for å hindre de store. 
Tiltenkte kjøpe TAK har noe innvirkninger her.

ELLERS

Har jeg ikke mere å si, fordi dette er en godt gjennomtenkt etter alle erfaringer og praksis. De 
punktene jeg pekte var også hva jeg hadde opplevd i den perioden jeg var aktiv i ostemarkedet. 
Siden 2009. 

Takk for at jeg også fikk noe å si om dette høringen og jeg hoper det blir nyttig informasjon fra 
bunn og nisje nivå.

Harald Ulker

For

HARU Consulting selskapene... 
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