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HØRING - FORSKRIFT OM TOLLNEDSETTELSE FOR LANDBRUKSVARER SOM
GJENINNFØRES ETTER BEARBEIDING I UTLANDET

Det vises til Landbruks- og matdepartementets høringsbrev av 11. mai 2006 lagt ut på nettet.

Det har vært stort fokus på utenlands bearbeiding av norske råvarer. I all hovedsak har det vært
fokusert på kjøtt- og melkesektoren men problemstillingene gjelder også i grøntsektoren og for
industrien innenfor vegetabilsektoren. Selv om de endringer som ble gjort for denne forskriften i
2005, forbedret situasjonen for råvareleverandører til konservesindustrien, ser vi den foreslåtte
endringen av gjeldende forskrift som positiv for næringsmiddelindustrien og i neste omgang -
primærprodusentene innenfor den grønne sektor.

Den 30.mars 2006 sendte A.L Gartnerhallen brev til Landbruks- og matminister Terje Riis-
Johansen og Finansminister Kristin Halvorsen med innspill om overnevnte ordning. Bakgrunnen
var at regelverket i for stor grad åpnet for import av ferdigprodukter baser på utenlandsk råvare og
at regelverket etter Gartnerhallens oppfatning, ikke var i overensstemmelse med landbruks-
politikken og grensevernet for landbruksprodukter.
Gjeldende regelverk tar høyde for å beskytte primærproduksjonen i norsk landbruk. Dette
kommer først og fremst til uttrykk ved at råvarer som tilføres i utlandet skal tollbelastes på
ordinær måte. Dette var en klar forbedring i forhold til regelverket før 1. juli 2005.
Den foreslåtte endringen viderefører denne beskyttelsen og vi er enige i de presiseringer som er
foreslått og understreker innføring av bearbeidelsestoll som kan kompensere noe for de
skalaforskjellene som er åpenbare mellom utenlandsk og norsk næringsmiddelindustri.
Gartnerhallen konstaterer og er fornøyd med at de forholdene som er omtalt i vårt brev av
30.mars 2006, i all hovedsak er tatt hensyn til i utkastet til forskrift og støtter forslaget som er
utarbeidet.
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