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HØRINGSSVAR ANG FORSKRIFT OM UTENLANDS BEARBEIDING 
AV LANDBRUKSVARER

Vi viser til Landbruks- og Matdepartementets høringsbrev av 11.05.2006 
vedrørende utkast til forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som 
gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.

Denofa AS importerer GMO-frie soyabønner fra Brasil for produksjon av rå soyaolje, 
samt soyamel for bruk i kraftfôrproduksjon. Tilgang av GMO-fritt og salmonellafritt 
soyamel er sterkt ønsket av norsk landbruk. Protokollen fra årets jordbruksoppgjør 
understreker dette.

Storparten av den rå soyaoljen som produseres hos Denofa AS må raffineres til 
matolje for å finne avsetning i markedet. Slik raffinering ble avviklet i Norge for ca 
ett og et halvt år siden, da dette ikke lengre var lønnsomt med de kvanta som var 
aktuelle. Denne delen av produksjonsprosessen har siden derfor foregått utenlands, 
med gjeninnføring til Norge etter de gjeldende forskrifter for tollnedsettelse etter 
utenlands bearbeiding.

Vi oppfatter at en fortsatt utøvelse av denne delprosessen utenlands ikke vil være i 
strid med den foreslåtte formålsbestemmelse i forskriftsforslaget. Videre oppfatter vi 
at denne virksomheten vil komme inn under vilkårene i den foreslåtte § 3, første 
ledd nr 3, der det fremgår at tollnedsettelse kan gis hvor en mindre del av en 
produksjonsprosess foregår utenlands, ut fra at gjennomføring i Norge ville kreve 
urimelig store investeringer.

Skulle det oppstå en annen situasjon enn at nåværende opplegg kan videreføres 
etter de foreslåtte bestemmelser i § 3, legger vi til grunn at det kan gis nødvendig 
dispensasjon (forslagets § 12), siden virksomheten uansett ikke synes å komme i 
strid med forskriftens formål.

Vi har også merket oss at det foreslås innført 8 % toll på bearbeidingsverdien 
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(forslagets § 6). Vi ønsker i denne sammenheng å peke på at en slik 
kostnadsøkning for det aktuelle produkt ikke er uproblematisk.

Vi tillater oss avslutningsvis å peke på at en innføring av endret forskrift i tråd med 
forslaget før tidligst nyttår 2007 vil gi oss betydelige utfordringer i forhold til 
gjeldende forretningsmessige avtaler. Muligheter for overgangsordninger vil 
selvsagt kunne bøte på dette.

Med vennlig hilsen
Denofa AS

Øystein Haslum
Adm direktør
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