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Høring: Fordeling av tolikvoter for Iandbruksvarer

Den sektoren vii norkorn er opptatt av og kjenner er korn- og kraftfårråvarer.
I utgangspunktet er vi enige i at det må gis betydelig grad av fleksibilitet når det
gjelder å tildele kvoter for auksjon. Vi må ha den tillit til markedsregulator og dennes
prognoser for fastsetting av nødvendig import. Ved å gi større fleksibilitet vil
importørene kunne oppnå bedre priser på sine innkjøp og sikre jevn tilførsel av varer.
Forutsetningen som må ligge i bunnen er imidlertid at norsk korn til enhver tid har
tilstrekkelig tollbeskytteise.

PeR i systemet
Vi mener det i utgangspunktet er riktig å ha første auksjonsrunde medio august, av
hensyn til at beholdningene generelt er lave og tidspunkt for innhøsting av ny norsk
avling varierer en god del. Forsyningsmessig er det derfor gunstig å ha en
imØortmulighet så tidlig på høsten.

Statens Landbruksforvaltning fastsetter tollsatsene på importkvotene for tre måneder
av 9angen. Tolisatsene kan bare endres med virkning fra 1. august, i november, 1.
febkiar og 1. mai.

I siÅe tollkalkyler legger SLF inn de termintillegg som gjelder midt i perioden. Det
betyr at vii tollperioden 1. august til 1. november ikke har noe element for
termintillegg. Bruken av nytt norsk fårkorn begynner for alvor først i september. Norsk
matkorn av ny høst tas ikke i bruk før i slutten av oktober. Når det importeres korn
uten termintillegg i perioden 1. august til
1. november betyr det at importert korn er betydelig billigere enn norsk korn.

Tollsatsene i denne perioden blir med andre ord feil fastsatt ut fra de kriterier som
ligger i systemet. “Tollnivået skal på fastsettelsestidspunktet beregnes med sikte på
at prisen inklusive toll på importvaren skal bli opp mot avledet norsk målpris”. I
perioden fra 1. august til norsk korn blir tatt i bruk er ikke dette tilfelleL Det er
registrert en rekke tilfeller der en har problemer med å få omsatt “gammelt” norsk
korn fordi aktørene kan skaffe korn billigere ved import.
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praksis betyr dette at forbruksperioden for norsk korn blir sterkt redusert, noe som i
betydelig grad bidrar til å redusere muligheten for å bruke norsk kornÆorfårkryrnar
det snakk om at forbruksåret reduseres med mellom en og to måneder. Forxnatkorn
vil denne perioden være enda lenger fordi meiprodusentene er avhengige av bedre
lagret og stabilisert korn i meiproduksjonen.

Vårt krav er at en i tolifastsettingen tar hensyn til de reelle
forbruksperiodene for norsk korn.
Muligens bør det være to ulike datoer for å nulistille termintilieggene i
tolikalkylene for matkorn og fårkorn.
Tolisatsene må være slik at det er avsetningsmuligheter for norsk korn
gjennom hele forbruksåret.
Alternativt må første runde med fordeling av tolikvoter komme på et
senere tidspunkt enn i august.
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