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Vedrørende høring av forskrift om tolinedsettelser for landbruksvarer
som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

Norges Bondelag  viser til  Landbruks- og  matdepartementets  brev av 11.5.2006 vedrørende
høring på forskrift  om tolinedsettelser  for landbruksvarer  som gjeninnføres etter
bearbeiding i utlandet.

Den 21. november 2005 sendte Norges Bondelag og Norsk landbrukssamvirke felles brev
til Landbruks- og matdepartementet med innspill til ovennevnte ordning. Bakgrunnen for
innspillet var den nye forskriften for utenlands bearbeiding som trådte i kraft 1.7.2005.
Norges Bondelag og Norsk landbrukssamvirke ga i dette brevet utrykk for at den nye
forskriften av 1.7.2005 bidro til en utilsiktet uthuling av importvernet da gjeninnførte
produkter produsert under ordningen med utenlands bearbeiding prismessig kom betydelig
gunstigere ut enn om råvaren var bearbeidet i Norge. Norges Bondelag og Norsk
landbrukssamvirke ba om at ordningen måtte bli vurdert nytt slik at den ble brakt tilbake til
det som var det opprinnelige formålet. I brevet ble det også krevd at en ny forskrift for
utenlands bearbeiding måtte inneholde en formålsparagraf som begrenset bruken av
ordningen. Andre hensyn som ble tatt opp var innføring toll på bearbeidingskostnadene,
krav om nasjonal egenproduksjon og forbrukerhensyn.

Norges Bondelag konstaterer at de forholdende vi omtalte i vårt brev av  21 .november  2005
i all hovedsak er tatt hensyn til i utkastet.  Norges Bondelag er derfor fornøyd med at
ordningen med utenlands bearbeiding har blitt vurdert på nytt og at utkast til ny forskrift nå
foreligger .  Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer til forslaget til ny forskrift.
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