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Hering av ny forskrift om fordeling av tolikvoter for Iandbruksvarer.
Vi viser til mottatte høringsutkast og vi vil med dette gi vår tilbakemelding på notatet og de
føringer som dette gir.

Generelt om kvoter
Dagens fordeling av tolikvoter er som kjent historiske og de har en del skjevheter i seg som vi
nå har muligheter til å rette opp.
Forslaget fra Landbruksdepartementet gir nå åpninger for nye aktører og det er i og for seg
bra, men det er viktig for oss å påpeke at de økede kvotene fortrinnsvis bor tilfalle handelen
direkte eller til industriformål.
Til nå er dette markedet utviklet av handelen, O.Lorentsen og delvis Tine.
Tine’s kvote er brukt av blant annet Coop Norge AS for å kompensere for manglende egen
kvote og for å dekke opp importen fra Tholstrup og lignende. Det vil si at Coop Norge AS har
vært avhengig av å kjøpe dyrere varer enn konkurrentene for å konkurrere i dette markedet.
For epler sitt vedkomne ser vi ikke behovet for bruk av kvoter tidlig på sommeren. Dette fører
kun til at konsument far tilbud på lagret frukt i våre butikker. Dette både fordyrer og forringer
kvaliteten uten at det har noen virkning på den senere omsetningen av norske epler.
Fordeling av tollkvoter for ost.
Grunnkvoten skal som nevnt i høringsutkastet opprettholdes for de aktørene som i dag har
kvoter.
Av den økede mengde importost skal 1000 tonn avsettes til nye aktører i og med at artikkel
19-avtalen forutsetter en slik nykommerkvote.
Coop Norge AS mener at denne andelen er alt for stor til nykommere da den tradisjonelle
fordelingen allerede er skjevfordelt.
Hvis det er mulig å redusere denne anbefaler vi at dette gjøres.
Hvis høringsutkastet blir det endelige forslag vil ca. 2100 tonn av totalt 4000 tonn bli
orientert mot fordyrende mellomledd (line, O.Lorentsen/Weydal og aktører som kommer inn
i nykommerkvoten).
Når det gjelder pkt. I og 3 i innledningen i kapittel V så gjelder det Coop Norge AS og vi ber
om at vi får forbedret vår importkvote til et nivå som gjør at vi får samme mulighet til å
konkurrere som Joh. Johansson og HakonGruppen.
Vi er i dag nest største dagligvarekjede i Norge og vår kvote bør reguleres i takt med dette.
Landbruksdepartementet er kjent med at Coop Norge AS har for liten kvote og det ble
muntlig bekreftet av Hr. Einevoll i et møte vi hadde med Landbruksdepartementet at
den ved første mulighet skulle justeres.
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Forslag: Coep Norge AS justeres til 280 tonn som er litt over HakonGruppen og
godt avstemt i forhold til kvoten til Joh.Johansson.
Coop Norge AS er i dag en kjede som selger et volum langt ut over kvoten og vi er i dag
avhengig av Tine og Oluf Lorentsen’s kvoter for å kunne ha et optimalt sortiment til våre
kunder. Joh. .Tohansson og HakonGruppen har en prosentvis større andel import uten toll som
derfor gir en konkurransevridning.
Konklusjon
Vii Coop Norge AS har følgende forslag til fordeling:

Tilleggskvoten fordeles med et mer begrenset volum til nykommere (det er ikke noe volum
forventning i avtalen med EU) og nvrig volum brukes til en fordeiing tilpasset kjedenes
markedsandel i Norge.
fl:
Tilleggsvolumet brukes til åjustere skjevhetene i fordelingsnøkkelen. Her er det spesielt
Coop Norge AS og Reitangruppen som er skjevfordelt.
C: Forslaget til Handelen og Fetevaregrossistene følges.
Fordeling av tolikvoter for epler.
Historisk har Coop opparbeidet seg en reftighet på en viss andel av total lisens. Denne
løsningen blir nå foreslått tatt bort. Vi er sterkt uenig i forslaget, og stiller oss uforstånde til at
en verdi som vi har opparbeidet kan fjernes uten videre.
En auksjon vil være spekulativ og vilkårlig. Videre vil det oppstå en kostnad i forhold til
dagens system som vil gi forbruker vesentlig dyrere epler. Coop vil kraftig motsette seg
innføring av auksjon som fordyrer en så vesentlig varegruppe som epler.
Vi setter også spørsmål ved SLE sin begrunnelse for innføring av dette prinsipp.
[utsendt notat benyttes forvaltningsmessige hensyn som eneste argument for innføring av
auksjon. I den forbindelse minner vi om at aktørene i bransjen har tilbudt seg å administrere
dagens ordning selv, med bekreftelse fra revisor, dersom dette er ønskelig fra SLF sin side.
Fordeling av tolikvoter for isbergsalat.
Vi viser til møte innkalt av SLF den 22. mai 2003.
Vi stiller oss fullstendig avvisende til at alle gis lik prioritet ved tildeling helt uavhengig av
historisk import av isbergsalat. Dette vil skape mulighet for spekulasjon og videresalg mellom
søkerne.
Kvoter til industri må komme i tillegg til kvoter for direkte konsum.

Kontaktpersoner: Disponent for ferskvare Ihorvald Aaland tif. 22899360/4 1635639 eller
maji thorva1d.aa1and(2~coop.no og Disponent for frukt/grønt øyvind Bergstrom tif
22899474/90584787 eller maji oyvind.bergstrom~eoop.no
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