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Det Kgl. Landbruks - og Matdepartement 
 
  
 
Det vises til høringsbrev av 11.mai 2006 med forslag til endringer i gjeldende forskrift 
om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet. 
Den forskrift som virker nå, trådte i kraft 1.juli 2005 dvs. bare for ett år siden. Vi kan 
ikke se at dette korte tidsrom gir tilstrekkelig erfaringer til å begrunne de foreslåtte 
endringer. Slike erfaringer, herunder omfaget av utenlands bearbeiding og 
fordeler/ulemper i forhold til forbruk av de berørte varekategoriene, pris - og 
konkurranseforhold – er ikke gjennomgått i departementets begrunnelse.  
 
  
 
Tollen på landbruksråvarer som er tilført i bearbeidingen i utlandet, blir svært høy ved 
import til Norge og ligger til dels langt over det som er nødvendig for effektiv 
beskyttelse av norsk næringsmiddelproduksjon.  Bearbeiding av kun norske råvarer i 
utlandet vil neppe i overskuelig fremtid kunne nå et volum som truer norsk 
næringsmiddelproduksjon.  At det siste halvår, for eksempel ifølge SLF, er gitt tillatelse 
til utenlands bearbeiding og gjeninnførsel av 10000 tonn landbruksvarer, indikerer en 
totalt sett svært liten del av hva som foredles i Norge. Dette gir etter vår mening ikke 
grunnlag for verken å legge toll på bearbeidingskostnadene eller å stille krav til 
nasjonal egenproduksjon for å kunne få tollnedsettelse ved gjeninnførsel av de 
foredlede varene. Gjeninnførselen av bearbeidet vare eksempelvis siste halvår, ligger 
langt under dette tall. Dette viser uansett behovet for langt bedre erfaringsmateriale før 
man fra norsk side vurderer beskyttelsestiltak. 
 
  



 
Det foreslås at det skal kunne gis tillatelse til tollnedsettelse hvis bedriften vil bearbeide 
i utlandet en mindre del av bedriftens produksjonsvolum innenfor et bestemt 
produktsegment definert til størrelsesorden rundt 5 % av bedriftens produksjonsvolum 
og omsetning innenfor produktsegmentet. Behovet for bestemmelser av denne type 
som vil bidra til detaljert norsk myndighetskontroll av investerings – og handelsstrøm 
over landegrenser er antagelig i strid med EØS-avtalens intensjon om å øke bilateral 
handel med landbruksvarer mellom Norge og EU-landene. Dette moment er ikke 
omtalt i høringsbrevet. 
 
  
 
Gjeldende forskrift ble før iverksettelse for et år siden underkastet en grundig 
vurdering og bør få virke i rimelig tid slik at næringsaktørene kan forholde seg til 
stabile rammebetingelser. Landbrukssamvirket vil være tjent med noe øket 
konkurranse som spore til forbrukerrettet tilpasning av sin virksomhet, men nåværende 
forskriftsforslag går i motsatt retning. 
 
  
 
Ellers refereres til høringsuttalelse fra HSH som vi støtter. 
 
  
 
Våre største medlemsbedrifter er ICA Norge AS og NorgesGruppen ASA. 
Dagligvarehandelen i Norge er en bransjegren med rundt 50000 årsverk og slik sett 
like stor som næringsmiddelindustrien. Dagligvarebransjen hvor maten til norske 
forbrukere omsettes,er i fremtiden avhengig av et nært samvirke mellom 
dagligvareindustri og dagligvarehandel. 
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