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Vedr. Høring: Forskrift om  tolinedsettelser  for landbruksvarer  som gjeninnføres etter
bearbeiding i utlandet.

AarhusKarlshamn AB er et svensk næringsmiddelkonsern som raffinerer vegetabilske oljer for salg
til europeisk næringsmiddelindustri. Produksjonen foregår i Karishamn i Blekinge, Sverige.
12004 etablerte konsernet AarhusKarlshamn Norge AS for bedre å kunne betjene det norske
markedet. Bakgrunnen for denne etableringen var i hovedsak en følge av at Denofa samme år
valgte å legge  ned sin raffineringsvirksomhet i Fredrikstad og at Norge derigjennom ble av større
strategisk betydning for konsernet. Denofa hadde fram til dette tidspunktet vært den helt
dominerende leverandør av raffinerte vegetabilske oljer til norsk næringsmiddelindustri - i
hovedsak et resultat av den norske tollbeskyttelsen på vegetabilske oljer.

For å kunne bevare norske industriarbeidsplasser og for å fortsatt kunne være en viktig leverandør
av soyamel til norsk kraftforindustri, ønsket Denofa å videreføre det såkalte ekstraksjonsverket i
Fredrikstad (som med brasilianske soyabønner som basis produserer rå soyaolje, soyamel og
soya lecithin) og var av den grunn nødt til å finne alternativ avsetning på den rå soyaoljen.
AarhusKarlshamn og Denofa inngikk derfor en avtale som i korte trekk går ut på at AAK kjøper all
rå soyaolje som produseres på anlegget (med unntak av mindre mengder rå soyaolje som brukes i
norske kraftforblandinger). Den rå soyaoljen fraktes til Sverige for bearbeiding (raffinering) og
gjeninnføres deretter til Norge hvor den selges til norske næringsmiddelbedrifter. Dette gjøres
under gjeldende ordning for utenlands bearbeiding. Avtalen mellom Denofa og AAK har en
varighet på 3 år og forutsetter - for at den skal være forretningmessig forsvarlig - at man kan
benytte seg av ordningen med utenlands bearbeiding.

I det nye forslaget til "Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter
bearbeiding i utlandet", blir det stilt 2 grunnleggende krav for å oppnå tollnedsettelse/-fritak:

- Grunnleggende vilkår:
1. Selskapet er etablert og registrert i Norge
2. Selskapet produserer næringsmidler i Norge for det norske markedet av et slikt omfang at

foretaket naturlig regnes som en næringsmiddelbedrift.
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Tilleggsvilkår (ett av tre må oppfylles):
1. Dersom varene skal inngå i en tidsavgrenset prøveproduksjon og produktutvikling av

produkter ment for det norske markedet.
2. Dersom bedriften vil bearbeide en mindre del av bedriftens produksjonsvolum innenfor et

produktsegment.
3. Dersom en mindre og avgrenset del av en produksjonsprosess vil kreve urimelige

investeringer i Norge,  vil det etter første ledd nr.  3. kunne gis tillatelse til tolinedsettelser for
de landbruksvarene som inngår i denne delen av prosessen.

Vi leser av dette at vi, etter forslagene til ny bestemmelse,  ikke lenger kan benytte oss av
ordningen da vi kun innfrir et grunnleggende vilkår - nemlig at selskapet er etablert og registrert i
Norge.

En helt nødvendig konsekvens av dette er at AAK i fremtiden må bruke en annen utenlandsk
råvare i produksjonen av raffinert soyaolje.  Det er som sagt ikke forretningsmessig grunnlag for en
videreføring av dagens forretningsmodell dersom man i fremtiden ikke kan benytte seg av
ordningen med utenlands bearbeiding.

Dette vil også kunne få konsekvenser for Denofa's mulighet til å levere soyamel til norsk
kraftforindustri.  I og med at import av soya til EU er tollbelagt finnes det per i dag ingen alternativ
avsetningsmulighet for rå soyaolje produsert på anlegget i Fredrikstad.  Det er derfor vanskelig å se
hvordan Denofa kan opprettholde sin produksjon av soyamel dersom ikke AAK (eller andre
aktører)  kan benytte seg av ordningen med utenlands bearbeiding.

Vi mener derfor at forslaget til ny forskrift vil få utilsiktede og negative konsekvenser for norsk
næringsmiddelindustri og ber derfor om Landbruks-  og matdepartementet (LMD) tar hensyn til
dette i utformingen av den nye forskriften.

Vi forstår utmerket godt at LMD anser en solid norsk næringsmiddelindustri som forutsetning for
opprettholdelsen av et aktivt norsk landbruk,  men vi er av den oppfatning at dette
beskyttelsesbehovet ikke er til stede når det gjelder bearbeiding og salg av vegetabilske oljer. Det
er i hvert fall tre grunner til dette;

1. Det finnes per i dag ingen raffinering av vegetabilske oljer i Norge.
2. Soyaolje og soyamel produseres på basis av soyabønner som av klimatiske årsaker ikke

kan dyrkes i Norge.
3. Soyamel er den viktigste proteinråvaren i norske kraftforblandinger (årlig forbruk er ca.

160,000 tonn)  og denne råvaren kan ikke erstattes av andre proteinråvarer.

Vi ber derfor  om at LMD foretar en grundig vurdering av denne problemstillingen og at den nye
ordningen ikke umuliggjør bearbeiding av "norsk"  soya i utlandet.
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