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Utkast til forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres
etter bearbeiding i utlandet - høring

Vi viser til brev av 11.5.2006 fra Landbruks- og matdepartementet. I utkastet til forskrift
foreslås det blant annet innføring av 8 prosent toll på den utenlandske bearbeidingen av
norske landbruksprodukter og krav om nasjonal egenproduksjon.

Etter vårt syn er det på det foreliggende grunnlag ikke mulig å foreta en forsvarlig
vurdering av forslagets konsekvenser, herunder særlig de samfunnsøkonomiske
konsekvensene.

Den samlede verdiskapingen fremmes ved å legge til rette for at produksjon kan skje
der hvor det kan foregå mest mulig kostnadseffektivt. Toll på varer leder normalt til
mindre effektiv ressursbruk enn et system uten toll. Det bidrar også til skjerming av
næringsmiddelindustrien og dermed en næringsstruktur som sannsynligvis ikke gir
størst mulig verdiskaping i norsk økonomi.

Særskilte krav til nasjonal egenproduksjon for eksempel ved at en viss prosentandel av
produksjonen av et produkt eller produktgruppe skal foregå i Norge, er normalt
problematisk. En slik regulering kan redusere muligheten for at industrien legger
produksjonen der hvor den er mest lønnsom. Det antas at slike krav også kan medføre
avgrensingsproblemer.

Vi har for øvrig merket oss at det ikke er fremlagt noen faglig begrunnelse for de
konkrete kravene til nasjonal egenproduksjon som foreslås i forskriften, herunder
begrunnelse for at det ikke kan benyttes utenlandsk bearbeiding på mer enn 5 pst. av
bedriftenes tilsvarende norske produksjon innenfor et nærmere angitt tollvarenummer.
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Det foreliggende utkastet til forskrift kan få betydelige konsekvenser for de framtidige
rammebetingelsene for næringsmiddelindustrien i Norge og kan representere
betydelige utfordringer knyttet til ønsket om å stimulere til en effektiv bruk av
samfunnets ressurser. Vurderinger av dette foreligger ikke. Etter vårt syn foreligger det
dermed heller ikke et gjennomarbeidet faglig grunnlag til å foreta endringer i
forskriften nå. Vi ber derfor om at Landbruks- og matdepartementet utsetter saken.

Dersom det anses som aktuelt å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt, ber vi
om at det fremlegges grundige faglige vurderinger av næringsmessige og
samfunnsmessige konsekvenser av krav om egenproduksjon i Norge og beregning av
toll på bearbeidingskostnadene.

Vi vil avslutningsvis gjøre oppmerksom på at vi har mottatt synspunkter fra viktige
deler av næringsmiddelindustrien hvor det uttrykkes til dels stor bekymring over
forslaget til ny forskrift. Vi mener at det må legges betydelig vekt på synspunktene fra
næringsmiddelindustrien.
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