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1-IØRING AV FORSKRIFT OM FORDELIING AV TOLLKVOTER FOR

LANDBRUKSVARER

Det vises til Deres høringsbrev av 28.04.03.

Våre synspunkter på utkastet til ny forskrift begrenser seg til det som gjelder

kornsektoren.

For korn, oljefrø og andre råvarer til kraftfår foreslås en noe større fleksibilitet
knyttet til tidspunkt for fordeling av importkvoter. Generelt har vi ingen innvendinger
mot dette, da vi forutsetter at markedsregulator vil foreslå fordeling av kvoter på de
tre auksjonen ut fra sine prognoser slik at en ivaretar hensynet til omsetning-av
norsk korn.

Erfaring fra ordningen slik den i dag er utformet med fordeling av kvoter for import
nytt kornår allerede i august viser at dette kan skape problemer. I år med normale
avlingsstørrelser er norsk korn fra foregående sesong er ikke anvendt i får og
melindustrien før senere på høsten. Dagens ordning gjøre det i praksis mulig å
importere korn allerede primo august til tollsatser som ikke beskytter norsk
produksjon fra foregående sesong. Dette skjer fordi tollsatsene for import i august
ikke har termintillegg og fordi de fastsettes med basis i målpriser for kommende
kornsesong. (I år er målprisene redusert med 30 kr pr tonn). Denne mangelen på
samsvar mellom “kornåret”, dvs perioden en anvender norsk korn fra en
kornsesong og perioden en fastsetter kvoter for suppleringsimport representerer et
potensielt problem for avsetning av norsk korn.

Vi vil igjen, slik vi har gjort i tidligere høringer i forbindelse med regeiverket for
markedsordningen for korn, peke på at det er Unikorn og bygdemøllene som i første
rekke har den økonomiske risiko for en overskuddssituasjon i kornmarkedet
Felleskjøpene har i sitt system underskudd av korn, også i år med kornoverskudd.
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Vi ber departementet vurdere om perioden for import av korn innunder
kvotesystemet bør utsettes til senere på høsten slik at perioden for import
samsvarer med “kornåret” og ta dette opp med avtalepartene.

Vi vil også ta problemtillingen opp med markedsregulator for å drøfte hvordan dette
kan gjennomføres best mulig uten at en endringer påfører aktørene unødige
kostnader.

Med vennlig hilsen
Unikorn AS
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