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5 42 I FORSKRIFT OM

FORDELING AV TOLLKVOTER FOR

Vi viser til Deres brev av 04.10.04.
TINE har gjennom flere år vært en sentral aktar i omsetningen av importert ost, med
den hensikt 8 tilfare det norske marked et bredere ostespekter. I2003 etablerte vi et
eget datterselskap, Ostecompagniet, hvor omsetningen av våre spesialoster,
egenproduserte som importerte, skulle skje. Intensjonen var å få starre fokus på og
bedre håndtering av dette ostesegmentet. vårt datterselskap ble derfor opprettet
nettopp for å bidra til å ake mangfoldet på det norske ostemarkedet. Vi vil derfor
understreke at Ostecompagniet ikke ble opprettet med det formål å sake andel av den
nye frikvoten, men bidra til til å ivareta intensjonen med nykommerkvoten. P; det
grunnlaget sakte også Ostecompagniet om kvote i 2004, i tråd med de muligheter som
regelverket gav.
Tildeling for 2004 viser tydelig at en lang rekke aktarer har fått tildelt betydelige kvanta
gjennom datterselskaper. Vi registerer at departementet også påpeker at
omsetningsmuligheten av kvoterettigheten for nye kvoteeiere har medfart at reelle
nykommere har disponert et mindre kvanta enn forutsatt.
Ut fra denne situasjonen vil TINE slutte seg til de vurderinger departementet har gjort,
om endringer i 5 37 og 5 42. Vi ser det også som riktig å beholde en åpning for
historiske aktarer å ta del i nykommerkvoten, gitt at seriase nye aktarer ikke utnytter
den.
TINE vil også statte forskriftsendringen som krever at nye aktarer skal godkjennes av
Mattilsynet. Vi tror alle er tjent med at seriase næringsmiddelaktarer tar del i
omsetningen av ost.
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