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Høring – forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for 
landbruksvarer  

Vi viser til Landbruks- og matdepartementets brev av 8. september 2006 om 
ovennevnte. 
 
Saken har vært forelagt Konkurransetilsynet som i brev av 6. oktober 2006 har avgitt 
høringsuttalelse. Tilsynets brev vedlegges. 
 
Landbruks- og matdepartementet uttaler i høringsbrevet at det legges opp til å 
fordele kvoteøkningen på dagens kvoteinnehavere etter eksisterende fordelings-
nøkkel. Vi kan ikke se at dette er begrunnet nærmere. Når ikke annet er opplyst, 
legger vi for vår del til grunn at kvotefordelingen er en del av den bakenforliggende 
avtalen. I St.prp. nr. 71 for 2002– 2003 uttaler Utenriksdepartementet i kap. 3 annet 
avsnitt at den nye avtalen tar utgangspunkt i historiske importrettigheter som 
grunnlag for videre fordeling av importrettigheter innenfor den nye osteavtalen. Vi 
tar på denne bakgrunn Landbruks- og matdepartementets utkast til kvotefordeling  
av ost til etterretning.  
 
Vi vil samtidig vise til at de tollfrie kvotene for ost nå gjelder 4500 tonn pr. år, hvor 
tollen ellers er i størrelsesorden 27 kr/kg, og slik representerer store verdier for de 
som tildeles kvotene. Intet markedssystem er imidlertid tjent med slik fastfrossen 
fordeling som nå praktiseres. Vi vil derfor be Landbruks- og matdepartementet ved 
neste anledning å medvirke til at det blir utviklet mer hensiktsmessige kvote-
systemer, samtidig som en ivaretar forbrukerhensynet og i sektorregelverket 
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tar tilbørlig hensyn til å hindre at kvotesystemet kan utnyttes av dominerende aktør, 
slik Konkurransetilsynet er inne på i sin høringsuttalelse.  
 
Med hilsen 
 
 
Kari Metliaas (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Anne Kristine Hage 
 seniorkonsulent 
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