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Horingsuttalelse fra Barna Industri til “Høring av ny forskrift om fordeling av tolikvoter
for isbergsalat”.
Vi ønsker med dette å oppsummere våre synspunkter på SLF sitt forslag til ny forskrift om
fordeling av tolikvoter for isbergsalat.
Toll på isbergsalat med hensikt å holde norsk målpris
Denne ordning skal i prinsippet sørge for at importert isberg ikke prises under målpris på det
norske konsum markedet. Toll administreres slik at den jevner ut eventuell forskjell mellom
kost på importert isberg og norsk målpris.
I og med at industrien i dag kjøper isberg til fast kontraktspris, vil nåværende tollpraksis ikke
fungere som en utjevning i forhold til norsk målpris men heller gi en uforutsigbar pris på
næringsmiddelindustriens råvare.
—

—

Industriprodukter substitusjonseffekt
Pakkede industriprodukter har en kilopris på kr ~0- 130,- ut av butikk. Noen produsenter har
uttalt at disse produktene på grunn av sitt prismvå har liten substitusjonseffekt. Barna
Industri mener derfor at disse produktene utgjør en mindre trussel for norsk saiatproduksjon~
Nåværende tollpraksis oppfyller derfor ikke sin hensikt i forhold til industrien.
-

-

-

Administrering av den frie tollkvoten et samarbeid med produsentene/SLF
Dersom Landbruksdepartementet/SLF bestemmer at kvoten i sin helhet skal gå til industri,
mener vi det vil være hensiktsmessig at industrien og norske produsenter administrerer denne
i samarbeid. Det kan f. eks opprettes en gruppe med representanter fra godkjente
industriaktører, produsentene og SLF. Kvoten disponeres da når produsentene føler dette er
riktig i forhold til norsk produksjon. Et eksempel på dette kan være overgangsperiodene
hvor tidlig/sent-produsentene primært ønsker å levere til konsum. Dette pga. meget høye
tollsatser i overgangene hvor faktisk produsenten ønsker å levere alt til konsunrtiLhøyere
priser og industrien får ikke den tidligste isbergen i slutten av mai. Årets overgang viser at
industrien pga. administrering av høye tollsatser fordi alt så vel ut efter påske måtte
importere med meget høy toll. Samtidig krever vi (i.h.t leveranseavtale) av våre produsenter
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som er forsinket pga. kaldt vær at de må høste små hoder til industrien til fast kilopris
istedenfor dobbel pris i konsumniarkedet.
—

Jeg vil fa legge til at Barna Industri ønsker å bruke norske produsenter som leverandører i
norsk sesong.
Kvoter til konsuni eller industri
Ved å administrere tollen opp i mars måned, ønsker SLF at kvoten på 600 tonn skal brukes
opp i denne perioden. De aktører som da ikke får noen kvote eller “går tom” for kvote før
tollen igjen administreres ned vil ende opp med en større tolibelastning en dagens toll på 32
øre (I de siste årene har tollen stod sett vært 32 øre i mars måned).
Dette vil skape ubalanse i konsummarkedet, både aktørene i mellom samt i forhold til norsk
produksjon. Her vil vi kunne ende opp med tilstander der de som ikke har produsentavtaler i
2003 kunne velge å importere billig vare fra eks. Sverige hvor enkeltprodusent dyrker mer
isberg enn i hele Lier Vestfold og Rogaland nesten til sammen. Det blir prispress ifi. norske
varer og full krig i markedet.
-

—

,

Vi håper med dette at SLF tildeler hele kvoten på 600 tonn til industriaktørene (i dag er dette
Cari Heftye og Barna Salater). Ordningen vil være enkel å administrere for SLF, og vil også
løse den stadig tilbakevendende diskusjonen rundt unødig toll for industrien.
Med vennlig hilsen
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