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Høring Endring av farskrift om fordeling av tolikvoter for
landbruksvarer
—

Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av
14. oktober 2003. vedlagt Landbruksdepartementets høringsbrev av 30. september 2003
om ovennevnte.
Høringsforslaget gjelder en revisjon av ordningen med fordeling av tolifrie viltkvoter, som
er fastsatt i kapittel IV i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. En
revidering av ordningen foreslås med bakgrunn i de erfaringer forvaltningsorganet, Statens
Landbruksforvaltning, har høstet de siste tre årene. Kvotene fordeles etter skriftlig søknad.
Kvotene omfatter viltkjøtt av elg, hjort, skogsfngl og ryper samt en kvote for annet vilt.
Konkurransetilsynets nierknader
Ifølge forskriftens § 25 kan viltkvoter bare tildeles virksomheter med en omsetning på
mindre enn 40 millioner kroner og som har foredlingsanlegg innenfor de i forskrift
fastsatte geografiske virkeområde for distriktspolitiske virkemidler. Det nærmere
geografiske virkeområdet for distriktspolitiske virkemidler er fastsatt i forskrift om
investeringstilskot og avgrensing av det geografiske verkeområdet for dei regional- og
distriktspolitiske verkemidla. For at viltforedlingsbedrifter skal kunne få en del av kvoten
må de ha et foredlingsanlegg i områdene A, B, C, eller D fastsatt i forskriftens §§ 4 til 7.
Dette medfører at eventuelle kjøttforedlingsbedrifter som holder til i Akershus, Vestfold
eller andre tettere befolkede deler av landet ikke vil kunne få viltkvote.
Tilsynet vii peke på at å bare tildele viltkvote til bedrifier som ligger i bestemte deler av
landet vil kunne ha konkuaansevridende virkninger. Først og fremst risikerer en at de mest
effektive kjøttforedlingsbedriftere som best kan nyttegjøre seg kvoten blir holdt utenfor
fordi de har valgt å legge foredlingsanlegget i en tettere befolket del av landet. Ordningen
kan også påvirke lokaliseringsvalget til kjøttforedlingsbedrifter på en slik måte at bedriften
ikke velger å etablere seg på det stedet som isolert sett er sarnfunnsøkonomisk optimalt.
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På gmnnlag av ovennevnte foreslår Konkurransetilsynet primært at tildeling av kvote ikke
lenger skal være betinget av at virksomheten har et foredlingsanlegg innenfor de fastsatte
geografiske virkeområdene for distrikispolitiske virkemidler. Sekundært foreslår tilsynet at
kvotene gjøres omsettelige innenfor landets grenser, slik at bedrifter som grunnet
beliggenhet ikke kan få tildelt kvote har mulighet til å kjøpe viltkvote fra andre bedrifter.
Konkurransetilsynet har for øvrig ingen inerknader til høringsforslaget.
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