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Oslo, 9.februar 2005

HØRING – FORSKRIFT OM TOLLNEDSETTELSE FOR
LANDBRUKSVARER SOM GJENINNFØRES ETTER BEARBEIDING I
UTLANDET.

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 16.desember 2004 lagt ut på nettet
og som vi finner det naturlig å knytte våre kommentarer til selv om vi ikke har fått
høringsnotat direkte tilskrevet.
Vi vil innledningsvis bemerke at uttalen kommer fra A.L Gartnerhallen som
sekretariat for ”Forhandlingsutvalet for Raude Industribær” og representerer således
de aller fleste innfrysingsanlegga for bær i Norge.
•
•

Forhandlingsutvalet skal ha som hovedmål å få til best mulige rammevilkår
for bærprodusentane og på den måten være med å sikre lønnsomheita i
produksjonen.
Utvalet skal / bør representere all produksjon av raude bær til industrien
uavhengig av tilknyting til GH .

Utvalget har de siste 5 årene gjennomført prisforhandlinger med industrien for
leveranser av frossen jordbær og bringebær og vært aktør i arbeidet med utvikling av
bærproduksjonen for bidra til at norsk produksjon når de volum som har vært målsatt
i ”konservesforskriften ” - Forskrift om individuelle tollnedsettelser og fordeling av
tollkvoter til industrien - senest revidert og fastsatt av Landbruksdepartementet 5.juli
2002.
Utviklingen av norsk produksjon av bær har vært noe varierende de årene som har
gått siden denne forskriften trådte i kraft i 1995, men har de siste årene nærmet seg
målsettingen om at 50 – 55 % av råvarene skal være norsk.
En har det siste året opplevd en markert svikt i etterspørselen etter norske bringebær
og etter fordeling av de innfrosne kvanta, har fryseriene fortsatt udisponert ca 33 %
av avlingen.
Vårt utvalg har registrert at det omsettes syltetøy som angivelig skal være produsert i
utlandet. Vi konstaterer at hensikten med denne forskriften bl.a. er å forhindre
uheldige konkurransemessige utslag ved produksjon av f.eks syltetøy i utlandet. Det

er derfor særdeles viktig at ”konservesforskriftens ” formål - å stimulere til
produksjon og tilførsel av råvarer til en konkurransedyktig norsk konservesindustri,
står fast.
Bærprodusentene og bærfryseriene understreker at dersom det i spesielle tilfeller
foretas utenlandsk bearbeidelse til ferdige produkter, skal det utføres norske bær i
riktig mengde for å tilfredstille norske krav(55% bærinnhold i syltetøyet).
Bearbeidelseskostnadene antas alltid å være lavere enn i Norge ved slik produksjon
og tollsatsen må derfor være høy.
Vi vil understreke at norsk konservesindustri er grunnlaget for produksjon av bær
og grønsaker for industriformål. Det er derfor også nødvendig at det er denne
industrien som skal ha mulighet for i spesielle situasjoner for å utvikle nye metoder
eller produkter, å foreta bearbeidelse i utlandet. Tollbelastning og bruken av norske
råvarer vil bidra til at dette kan skje uten å være konkurransevridende i forhold til
annen produksjon av tilsvarende produkter.
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