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SAK: HØRINGSUTTALELSE OM NY FORSKRIFT OM TOLLNEDSETTELSE FOR
LANDBRUKSVARER SOM GJENINNFØRES ETTER BEARBEIDING I
UTLANDET

Viser til oversendt høringsbrev til oss angående ovennevnte.
NNN-forbund vil uttrykke full støtte til at Landbruks- og matdepartementet nå endrer
gjeldende forskrift. Vi er også svært fornøyd med de foreslåtte endringene, som samlet
sett vil bringe ordningen tilbake til sitt opprinnelige formål.

Det er viktig for hele bransjen å ha et velfungerende importvern, og at dette sikrer
stabilitet i forhold til å opprettholde volumer.
Slik som dette har utviklet seg har utenlandske

aktører fått utnyttet sin ledige kapasitet

og norsk industri fått dårligere utnyttelse, slik at dette har blitt en trussel mot norske
industriarbeidsplasser. Etter vår oppfatning har også enkelt firmaer i Norge spekulert i
dette og brukt ordningen til noe helt annet enn det som var tiltenkt.
Dette ville også på sikt ha svekket norsk landbruksproduksjon sin konkurranseevne da
industrien hadde blitt mindre effektiv.
Vi mener at forslaget som nå fremmes gir forskriften et innhold som passer til det som er
det opprinnelig formål med forskriften.
NNN-forbund har allikevel ett punkt som vi ønsker endret.

Bearbeidingstollen, som er foreslått på 8 %, er dekkende for de fleste
landbruksprodukter. Behovet kan imidlertid variere, og for kjøtt og kjøttvarer bør
tollsatsen være høyere og vi foreslår her 20 % for å ha tilstrekkelig beskyttelse.
Ellers så støtter vi de foreslåtte endringene og at disse trer i kraft så raskt som mulig.

Med vennlig hilsen
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