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Brødr. Michelsen A/S er en privat kjøttforedlingsbedrift beliggende i Sandvika, og produserer
kvalitets-kjøttprodukter i tredje generasjon.
Vi produserer ca. 156 tonn i året med salgsapparat til storhusholdnings og dagligvare-
markedene. Vi importerer ca. 280 tonn av danske produkter, (produsert av svinebog fra
Fatlandsystemet) gjennom ordningen årlig.

Det hevdes i høringsforslaget at det er søkt 10 000 tonn kjøttprodukter de senere månedene, til
bearbeiding.
De faktiske forhold er at importen gjennom bearbeiding siden den nye ordningen trådde i
kraft for snart et år siden er på en fraksjon av dette tallet. Vi har kontaktet SLF for å få de
eksakte tallene. Foreløpige tall basert på importstatistikker viser at ca. 7-800 tonn med
bearbeidede pølseprodukter er blitt importert til Norge, fra Danmark, Sverige og Tyskland,
som vi tror er hovedvekten av bearbeidingen i utlandet.
Dette under det 16. kapittelet. For oss virker det som det blåses opp et skrekkscenario som
ikke har rot i virkeligheten.
Vi har i den senere tid utviklet nye konsepter basert på hva vi trodde var et forutsigbart
regelverk rundt utenlands bearbeiding. Da dette regelverket ble revidert i Juli 2005, oppfattet
vi at vi nå hadde fått forutsigbare rammebetingelser for vår virksomhet, og at ordningen ble
"sementert".
Vi har således lagt ned flere årsverk i å utvikle konseptet basert på å bearbeide norske råvarer
i Danmark. Vi har utviklet et konsept med spesialprodukter som er unike danske resepter.
Dette gjelder produkter som overhodet ikke eksisterte på markedet fra før av.

Forslag til ny forskrift vil i praksis medføre at vi og alle små og middelstore bedrifter mister
muligheten til å opprettholde den posisjon som vi har klart å innarbeide oss med blant annet at
vi har kommet inn i Norges Gruppen med to-tre spesialprodukter.
Det vil kun være et fåtall av de største aktørene som etter forslag til nye forskrifter vil kunne
holde dette markedet, noe som er  dypt  urettferdig etter vår mening.
Produksjonsprosessene rundt disse varene er så spesielle og vil kreve store investeringer for
vårt firma for å kunne gjennomføre ved vårt anlegg i Sandvika.
Likevel har vi planlagt å produsere en del danske produkter som vi vil kunne tilpasse i vårt
produksjonssystem, blant annet røde danske wienerpølser, og dansk rullepølse.
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Den foreslåtte nye ordningen går og imot utviklingen med tilpasning til nye WTO-avtaler og
samarbeid og internasjonalisering av norske og utenlandske bedrifter.
Det er et vår oppfatning en allmenn enighet om at norske bedrifter skal gis insentiver til å
"rette nesen mot resten av Europa", for å sikre langsiktig norsk næringsliv, i vårt tilfelle
kjøttindustri. Vi mener at den foreslåtte ordningen vil være et klart tilbakeskritt på dette feltet.
Dette vil gjøres ytterligere vanskelig ved å legge en 8% toll på bearbeiding i utlandet.

Brødr. Michelsen er også importør av WTO og EU kvoter, som kjøpes på auksjon.
Vi har spesielt arbeidet mye med å spansk serranoskinke og italiensk parmaskinke basert på
kvoter kjøpt på auksjon. Totalkvoten er begrenset til 220 tonn, så det er her uansett ikke snakk
om noen store volum, men for oss en viktig del av viktig del av vår virksomhet, og vi har også
her lagt ned betydelige ressurser i form av arbeid og kapital for å tilpasse disse produktene det
norske markedet gjennom å bearbeide råvaren i Italia og Spania.

Det finnes i dag ikke produksjonsutstyr for denne type nedskjæring, da disse produktene er så
spesielle at de krever både høyteknologisk utstyr, det vil si en investering på 7-8 millioner
kroner. Ikke nok med det, så må det i tillegg tas inn eksperter fra de respektive land i
produksjonsprosessen. På denne kvoten, i likhet med mange av de andre foretas det i dag
ingen eller minimal bearbeiding i Norge. En rekke av kvotene blir engang ikke importert da
det ikke er lønnsomhet i det.
Vi kan ikke se noen skadevirkninger i forbindelse med norske arbeidsplasser eller industri ved
bearbeiding og import av disse relativt små WTO og EU kvotene.
Vi har også (under begrensede WTO kvoter) startet en viss bearbeiding av fjørfeprodukter,
men disse kvotene er også i størrelsesordenen 220 tonn, totalt for hver kvote.
Heller ikke disse blir fra før av bearbeidet eller importert, og vår virksomhet har dermed
begrenset eller ingen effekt på den norske industrien/landbruk.

Som en kuriositet; når det gjelder sensitive landbruksprodukter, så er det i dag en ostekvote på
5000 tonn som i sin vesentlighet fordeles etter historiske importører (kolonialgrossiter,
dagligvarekjeder), uten at det stilles noen som helst krav til egenproduksjon.
Vi får tildelt ca. 10 tonn i året av denne kvoten.
Dette henger jo ikke på "greip", i sammenheng de ekstreme kravene som blir stilt til
bearbeiding av norske produkter, i det nye forslaget.

Med vennlig hilsen
Brødr. Michelsen AS

Tom Erik Michelsen


