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Høring av to alternativer for regulering av skinn fra hunder og katter Kop,: Avskr.:

Vi viser til Landbruks- og matdepartementets alternative utkast til lov- eller forskriftsregulering av
handel med skinn og skinnprodukter fra hunder og katter.

Toll- og avgiftsdirektoratet vil anbefale et lovforbud da det fremstår som en god løsning at
fagansvaret ligger i det fagdepartement som koordinerer regelverket på veterinærområdet. På den
måten blir også regelverket mer synlig.

Når det gjelder kontroll ved næringsmessig innførsel vil vi minne om at Tollvesenets kontroll i all
hovedsak innbefatter at importør opplyser på tolldeklarasjonen hvorvidt vedkommende har
gyldige erklæringer/tillatelser for de aktuelle varene. Fysisk kontroll ved grensepassering skjer
kun sporadisk.

Slik kontrollen skisseres i forslaget, med DNA-test ol. vil det være mest effektivt å rette
kontrollen mot distributør eller forhandler, i det tollkontrollen ved grensepassering blant annet
ikke er lagt opp til slike "langvarige" prosedyrer. I den grad Tollvesenet allikevel er ment å skulle
ha en særskilt rolle, ber vi om at det blir tatt kontakt før man iverksetter nærmere bestemmelser.

Dersom lovalternativet velges skal det utarbeides utfyllende forskrifter blant annet med hensyn til
vareomfang og dokumentasjonskrav ved innførsel - knyttet til eksportdokument fra
produksjonsbedrift.

Dersom det blir aktuelt å utarbeide utfyllende forskrifter skal vi be om å bli informert så tidlig som
mulig for å kunne bidra til at forholdet til tollbestemmelsene blir så godt som mulig. Et godt
virkemiddel er for eksempel etter vårt syn at både importør og detaljist er solidarisk ansvarlige for
at lovbestemmelsene etterleves.

Ad lovens virkningsområde vil vi minne om at Svalbard er "tollmessig utland" jf. tolloven § 2.
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