
Det Kongelige Landbruks- og Matdepardement 

Postboks 8007 Dep 
0030 Oslo 

 
 

Oslo, den 19/10-2006   

 

 

 

Vedrørende høring av forslag til endringer i forskrift om fordeling av 
tollkvoter for landbruksvarer. 

Deres referanse 200201944-/NMO 

 

Norges Importost Forening  henviser til at utvidelsen av kvoten skjer på bakgrunn 
av en endret praksis vedrørende innfortolling av ost i lake.  Fordelingen av 
kvoteutvidelsen bør derfor tilgodese de importører som har importert ost i lake. 

Fordelingsprinsippet , som det er foreslått, tilgodeser en rekke importører som 
ikke har krav på å bli tilgodesett. 

Ved ikke spesifikt å kompensere de importører som har importert ost i lake, 
pålegges nettopp disse importører en øket toll eller større kvoteforbruk på ost i 
lake. Dette innebærer enten at disse importører må øke prisen på importert ost i 
lake og/eller redusere importen. Dermed sikres leverandørene av norsk produsert 
ost i lake fortsatt en ”dobbeltbeskyttelse”. 

Justeringen av ostekvoten for 2006 blir unødig administrativt omfattende idet 
omkring 70 kvoteholdere skal tildeles ny kvote veldig sent på året. Ved å anvende 
et prinsipp om fordeling til de som har import av ost i lake i 2005 antaes dette å 
være betydeligt færre kvoteholdere.  

Det faktum at kvoten ønskes fordelt på så mange så sent på året gjør samtidig at 
mange frikvoteholdere vil få tildelt en ganske liten ny kvote (helt ned til 250 kg). 
Pga. reglene om uomsettelighet kan det føre til at denne kvote ikke vil bli brukt, 
hvorved kvoteutvidelsen ikke får full effekt. Vi kan ikke i høringsforslaget se, 
hvordan evt. uutnyttet kvote vil bli refordelt og tidsmessig kan vi ikke se løsninger 
for det i 2006. 

 

Det anvendes ikke auksjon for fordeling av importkvoten for ost. 
Fordelingsprinsippet for EU kvoten er avtalt med EU og kan derfor ikke endres.  
Det synes ikke å være hensiktsmessig  å operere med to forskellige 
fordelingssystemer vedrørende import av ost. Interessen for EFTA-kvoten har 
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historisk vært begrenset. I 2006 var det fem ansøkere av EFTA-kvote. Det synes 
derfor ikke å være noen administrativ besparelse forbundet med å innføre auksjon.  
Norges Importost Forening  skal derfor innstille at forslaget om å oppheve 
forskriftens § 38 frafalles. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Importost Forening 
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