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Høringsuttalelse fra Norsk Gartnerforbund til “ Høring av ny forskrift om fordeling av
tolikvoter for landbruksvarer”.

I forslaget til ny forskrift går det fram at fire kvoter foreslås regulert i andre forskrifterenn
denne som er ute til høring. Dette gjelder kvotene for eplejuice og frosnejordbæir,snxmskal
fordeles i henhold til forskritl om individuelle tolinedsettelser og fordeling av tolikvoter til
konservesindustrien. Videre foreslås det at Toll- og avgiftsdirektoratet vil fa ansvar for
fordeling av verdikvoter for potteplanter og gress i ruller. Av disse fire kvotene har Norsk
Gartnerforbund sett nærmere på verdikvotene for grønne potteplanter og gress i ruller. En ser
et det kan by på problemer å auksjonere bort eller fordele verdikvoter, og vil derfor støtte
forslaget om at disse kvotene fordeles av TAD på samme måte som eksiterende kvoter for
grønne planter.

Norsk Gartnerforbund vil videre få støtte forslaget om at den nye importkvoten for epler
legges ut på auksjon. Dette bør ogsåmedføre at eksisterende WTO-kvote fordeles ved
auksjon så raskt som praktisk mulig. Det er imidlertid viktig at kvotene auksjoneres bort på en
slik måte at de ikke skader norsk eplesesong. Kvotene må da være auksjonert hort, og eplene
må være importert, i god tid før august måned, for å hindrer at importerte eplerpå tollfri
kvote skal konkurrere direkte med norsk produksjon. En bør derfor sikre seg at kvoten som
blir auksjonert bort i mars, faktisk blir tatt ut på vår/forsommer.
For friske jordbær vil det på samme måte være ønskelig at kvoten auksjoners bort på en slik
måte at størst mulig andel av kvoten tas ut før sesongen for norske jordbær starter for fullt.

Isbergsalat skal fordeles etter forskriftens kapittel II, hvor fordelingen av tollkvoter skjer
etter søknadstidspunkt.
Overgangsperiodene mellom import og norsk produksjon og motsatt, har vært vanskelig på
isbergsalat. Ikke minst har det skapt endel problemer for industridelen. FØS-kvoten på 600
tonn som nå er fremforhandlet kan lette disse overgangsproblemene betydelig hvis denne
kvoten administreres med det for øye. Ved å tildele denne til industrivirksomhetene vil den

-2ikke skape problemer eller konkurranse med norsk produksjon, den vil ikke forstyrre
konsummarkedet, og en slik administrering vil være meget enkel å gjennomføre.
Slik vi oppfatter forslaget til forskrifter, ikke minst § 4, siste ledd, er dette fullt mulig.
Og kapittel II, som omhandler fordeling av tolikvoter etter søknadstidspunkt, er heller ikke
noen begrensende faktor i så måte, og vi har derfor ikke forslag til endringer av disse
paragrafer.
Det er i tilfelle viktig at denne praktisering også gjennomføres for den kvoten som gjelder for
inneværende år.
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