
Lidl Norge         Tlf.: 00 47 64 97 12 27 
Kveldroveien 7                       Fax: 00 47 64 97 12 21 
Postboks 673 
N-1401 SKI          
Organisasjonsnr.: 983 837 700 
 

Landbruks- og matdepartementet 
P.b. 8007 dep 
0030 Oslo                                                       Vinterbro, den 19. oktober 2006 
 
 
Attn.: Henrik Einevoll    
 
 
 
Deres ref.:200601944-/NMO 

 

 
 
 
Svar på høring - Endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for 
landbruksvarer. 
 
Vi viser til høringsbrev fra Landbruks- og matdepartementet av 08.09.06 vedrørende 
ovennevnte. 
  
Fordelingsnøkkelen for splitt av den historiske kvoten er etter vår oppfatning bygget på 
tilfeldige historiske forhold fra tidsrommet 2001/2. Historiske kriterier som ”hadde andeler i 
ostkvoten fra EF…”(§35 (1)1) er endog ikke ensbetydende med importvolum fra dette 
tidspunktet (2001/2). Selve grunnlaget for tildeling av ”andeler i ostekvoten fra EF” ligger 
trolig enda lenger tilbake i tid. Uten at vi har kunnet spore nøyaktig hvordan disse ”andelene” 
en gang i fortiden ble tildelt, er de endog med på å utgjøre grunnlaget for tildeling av 
ostekvoter i 2006 mv. Etter vårt syn, må systemet med den historiske kvoten radikalt endres, 
slik at tidsaktuelle faktorer er benyttes ved tildelingen av kvotene. Dette kunne for eksempel 
være total osteimportvolum til Norge i foregående regnskapsår.  
 
Dersom dette ikke gjøres vil de historiske ostekvotene fortsette å bli tildelt de samme 
aktørene i all fremtid. Dette utgjør, etter vår oppfatning, en utilbørlig gunst for disse 
selskaper, i konkurranse med selskaper som tilfeldigvis ikke oppfylte disse kriteriene på 
daværende tidspunkt. Dette vil eksempelvis skade nyetablerte selskaper, selskaper i vekst, 
selskaper som tidligere benyttet innlandske leverandører for ost mv. Kriteriene, slik det 
således fremstår, er konkurransevridende og skaper ”inngangsbarrierer” til bransjen.  
 
Opprettelsen av ”frikvoter” i 2003 var ment å avhjelpe de nevnte svakheter med de historiske 
ostekvotene, og var således et godt tiltak. Kriteriene for tildeling av ”frikvotene” har imidlertid 
lidt sterkt under forskjellige svakheter. Èn av de kjente svakhetene var at datter- eller 
nærstående selskaper til de som hadde ”historiske kvoter” fikk tildelt store deler av 
”frikvoten”. Dette er nå forsøkt rettet gjennom forskriftsutkastets §37, 2. ledd. Så vidt vi kan 
se er forskriftsutkastet godt strukturert og formulert, og vil avskjære den nevnte 
omgåelsesproblematikken.  
 
Et vesentlig problem ved ”frikvoten” er imidlertid ikke hensyntatt i forskriftsutkastet. Selve 
tildelingen er ikke basert på definerte kriterier, men er således fullstendig tilfeldig, eller opp til 
SLF’s praktiske saksbehandlingsprosess. Dette er etter vår oppfatning graverende, i så måte 
at det ikke finnes noen formelle retningslinjer for hvordan kvoten faktisk skal fordeles (dette 
fremgår i alle fall ikke med tydelighet fra forskriften).  
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Vi er informert om at SLF’s praktiske saksbehandlingsprosess i tidligere år har vært å dele 
bunken av søkere i de som har søkt full kvote og de som har søkt mindre kvote, for så å dele 
totalkvoten opp i like andeler per søker. Lidl Norge er derfor i 2006 tildelt lik ostekvote som 
enkelte hjørnebutikker på Grünerløkka. 
Vi forslår at kriteriene for fordeling må spesifiseres i forskrift slik at tilfeldigheter utfra praktisk 
saksbehandling reduseres og forutsigbarheten i prosessen ivaretas. Det er også vår 
oppfatning at fordelingskriteriene må følge en eller annen form for størrelses-indikator. 
Importvolum fra foregående regnskapsår ville være et enkelt praktiserbart og intuitivt fornuftig 
kriterium. Kvotene kunne så tildeles med en lik ”prosentvis kvote” av totalimport for hver 
enkelt søker/importør.  
 
Vi vil i tillegg nevne at selv om frikvoten er ment å avhjelpe den ”urettferdighet” som 
foreligger ved kriterier for tildeling av ”historisk kvote” er størrelsesforholdet mellom de to så 
stort (ca 3000 tonn mot 668 tonn) at den i all vesentlighet gavner ”de store gamle etablerte 
aktørene”.  
 
Prinsippielt mener vi at arrangementet med ”historisk kvote” bør avvikles til fordel for èn ny 
kvoteordning, basert på relevant tidsaktuelt kritierium, for eksempel importvolum sist 
regnskapsår.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Lidl Norge 
 
 
 
 
 
Stefan Kopp      Werner Evertsen 
Direktør, økonomi og adm.    Direktør, innkjøp 
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