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Fastsettelse av endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer 
 
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 10. oktober 2008 nr. 
1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (tollkvoteforskriften).  
 
Som det fremgår av vedlagte forskrift, innebærer endringen en avvikling av 
distriktskvotene for import av viltkjøtt.  Videre er auksjonskvotene for viltkjøtt fastsatt til 
200 tonn for ”hjort”, 100 tonn for ”elg” og 250 tonn for ”annet vilt” – til sammen 550 tonn.  
For ”elg” og ”annet vilt” er dette i samsvar med WTO-kvotene. For hjort, der WTO-kvoten er 
kun 25 tonn, legges det til rette for å videreføre et importkvantum tilsvarende  omlag 
gjennomsnittet av de tre siste års import.  
 
Forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2013. Kvotene for 2013 legges ut for auksjon 21. 
november. Det bes om at Statens landbruksforvaltning (SLF) informerer berørte aktører om 
endringene på en hensiktmessig måte.  
 
Forskriftsendringene har vært beskrevet i høringsutkastet som ble sendt på høring den 9. 
august 2012. Høringsfristen ble satt til 4. november 2012.  
 
Departementet vil i det videre redegjøre for forskriftens endelige innhold, med bakgrunn i 
de innspill som ble mottatt i forbindelse med høringen av forskriftsutkastet.  
 

1. BAKGRUNN 

Importkvotene for viltkjøtt har vært på til sammen 440 tonn.  Av dette har 330 tonn blitt 
fordelt på auksjon (”auksjonskvotene”) etter fordeling som vist i tabell 1.  Resterende 
importkvoter på 110 tonn har vært forbeholdt bedrifter i distriktene som baserte sin 
virksomhet på import av viltkjøtt for videreforedling (”distriktskvotene”).  Distriktskvotene 
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ble fordelt etter søknad og med fordeling som vist i tabell 2.    
 

Tabell 1 Kvoter for import av vilt (auksjonskvotene), tonn 

Kvote Kvantum Type1 
Hjort og ’annet vilt’ 200 S + UB 
Elg 60 S + UB 
Fuglevilt 70 S + UB 
 

Tabell 2 Kvoter for viltforedling (distriktskvotene), tonn 

Kvote Kvantum Type1 
’Annet vilt’ 10 S + UB 
Skogsfugl og ryper 10 S + UB 
Elg 80 S 
Hjort 10 S 
 
Ved etableringen av distriktskvotene i 2001 ble kvotene fordelt til fem bedrifter i den første 
treårsperioden (fram til og med 2003). I neste treårsperiode 2004-2006 var det også fem 
bedrifter under ordningen, mens det fra 2007 bare var tre bedrifter som tilfredsstilte 
kravene. Ved ny tildeling for treårsperioden 1. januar 2010 – 31. desember 2012 var det kun 
én bedrift som søkte om tildeling.  
 
Selv om distriktskvotene i alle år fram til 2010 har vært fordelt i sin helhet, har utnyttelsen 
av kvoten har vært lav. I den første treårsperioden var utnyttelsen 2/3 av totalt tildelt 
kvantum, mens utnyttelsen for perioden 2007-2009 var på kun 1/3 av tildelt kvantum. 
Elgkvoten har vært den mest attraktive kvoten og den som har hatt høyest utnyttelse. 
 
På bakgrunn av den lave importen innenfor distriktskvotene og få interesserte bedrifter, 
foreslo departementet i høringen å avvikle denne ordningen. Videre ble det foreslått en 
utvidelse av auksjonskvotene fra 440 tonn til 475 tonn fra 1. januar 2013, med fordeling som 
vist i tabell 3.  
 
 
 
 
 

Tabell 3 Kvoter for import av vilt fra 1. januar 2013, tonn 

Kvote Kvantum Hvorav WTO-
bundet 

Type 

’Annet vilt’ 250 250 Ingen omregningsfaktor 
Elg 100 100 1,42 omregningsfaktor 
Hjort 125 25 1,42 omregningsfaktor 
 
For ”annet vilt”-kvoten innebar høringsforslaget at hjortekjøtt ikke lenger kan importeres 
innenfor denne kvoten. Det ble derfor foreslått å etablere en egen kvote for ”hjort” på 125 
tonn (inkludert bein). Dette dekker WTO-forpliktelsen (25 tonn) og ville legge til rette for å 
videreføre betydelige deler av eksisterende import av hjortekjøtt. Importen av hjortekjøtt 

                                                        
1 S = skrotter (hele og halve), UB = utbeinet 
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innenfor kvoten for ”annet vilt” har de siste tre år vært henholdsvis 136, 148 og 176 tonn.  
Det meste av dette har vært beinfritt kjøtt.  
 
For ”fuglevilt” innebar forslaget at det ikke lenger er en egen importkvote. Det legges 
imidlertid opp til at dagens import av fuglevilt kan videreføres innenfor ny ”annet vilt”- 
kvote på 250 tonn. Departementet forventet at denne endringen ikke vil virke begrensende 
på importen av fuglevilt i forhold til dagens situasjon.     
 
Ved at fuglevilt ble foreslått tatt inn i ”annet vilt”-kvoten samtidig som hjort ble tatt ut, 
ville ”annet vilt”- kvoten få følgende vareomfang: 
 

 02.03.1109 – ferske hele/halve skrotter av villsvin 
 02.03.1209 – ferske skinker, boger og stykker derav, av villsvin 
 02.03.1909 – annet ferskt, av villsvin 
 02.03.2109 – fryste hele/halve skrotter av villsvin 
 02.03.2209 – fryste skinker, boger og stykker derav, av villsvin 
 02.03.2909 – annet fryst, av villsvin 
 02.08.1000 – kjøtt av kaniner/harer 
 02.08.9030 – kjøtt av skogsfugl og ryper 
 02.08.9094 – kjøtt av struts 
 ex. 02.08.9099 – annet viltkjøtt 

 
Det ble videre foreslått å øke auksjonskvoten for ”elg” til 100 tonn (inkludert bein) som gjør 
at Norge oppfyller sine forpliktelsene i WTO. Dette er noe høyere enn den faktiske importen 
i dag (totalt 78 tonn i 2010 innenfor gjeldende auksjonskvote og distriktskvote).  
 
Det ble videre foreslått å innføre en omregningsfaktor for beinfritt elg- og hjortekjøtt på 
1,42 siden kvotene gjelder kjøtt med bein. Dette vil i større grad legge til rette for import av 
slakt for nedskjæringsvirksomhet i Norge. 
 

2. HØRINGEN AV FORSLAGET 

Høringsnotatet ble sendt til i alt 24 høringsinstanser. Departementet har mottatt 
høringssvar fra 8 av disse, hvorav 3 ikke hadde merknader til forslagene. Uttalelsene er 
gjort tilgjengelige på departementets nettsider.  
 
2.1 Avvikling av distriktskvoten 
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) gir sin tilslutning til avvikling av 
distriktskvotene. Ingen av de andre høringsinstansene har reist motforestillinger til 
departementets forslag.  
 
Departementet har på dette grunnlag besluttet å avvikle distriktskvotene fra 1. januar 2013.    
 
2.2 Endringer i auksjonskvoten 
Høringsinstansene har kommet med synspunkter på størrelsen på auksjonskvoten for 
”hjort”, samt sammenslåingen av eksisterende kvoter for ”annet vilt” og ”fuglevilt”.  Ingen 
av høringsinstansene har derimot kommentarer til forslaget til auksjonskvote for ”elg”.    
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Auksjonskvote for ”hjort” 
KLF mener at forslaget om en hjortekvote på 125 tonn er for liten i forhold til dagens 
markedsbehov. Det vises til at importen de siste årene har økt til tross for økende tilførsel 
av norsk hjortekjøtt.  KLF mener derfor at kvoten må settes til et nivå rundt 250 tonn 
(inkludert bein). Virke slutter seg til KLFs vurderinger. Køltzow Innkjøp AS mener på sin side 
at hjortekvoten bør settes til 200 tonn (inkludert bein), gitt den begrensede muligheten for 
tilførsel av norsk produksjon til markedet. Ultimat viser også til at norsk produksjon ikke vil 
dekke markedets behov framover og at import også vil være med på å utvikle markedet på 
en måte som tjener norsk produksjon. Ultimat ber om at kvote settes opp til 200 tonn (uten 
bein).  
 
Departementet viser til at norsk produksjon av hjortekjøtt i dag er om lag 150 tonn årlig. 
Målsettingen til hjorteoppdretterne er at produksjonen skal fordobles i løpet av en 5-års 
periode. Utfra etterspørselen etter hjortekjøtt i det norske markedet og forventet utvikling 
i norsk produksjon, finner departementet at det er grunnlag for å øke importkvoten utover 
forslaget i høringen. Departementet har derfor fastsatt en årlig importkvote for hjortekjøtt 
på 200 tonn (inkludert bein). Dette tilsvarer omtrent gjennomsnittet av årlig import for 
perioden 2009-2011. Departementet mener at et importkvantum på 200 tonn ikke vil 
forhindre en fortsatt positiv utvikling av norsk produksjon.  
 
Auksjonskvote for ”annet vilt”   
To av høringsinstansene, Køltzow Innkjøp AS og Ultimat, mener at det bør beholdes en egen 
kvote for ”fuglevilt”. Dette begrunnes med auksjonsprisen for de ulike kjøttslagene som 
inngår i ”annet vilt”- kvoten er forskjellig, og at ”fuglevilt” med lave auksjonspriser kan bli 
rammet ved at kvoterettighetene blir kjøpt med tanke på import av de andre kjøttslagene. 
Dette kan medføre at kvoterettighetene for ryper og fasan blir såpass kostbare at det ikke 
lenger er av interesse for kjedene å ta inn slike varer. KLF og Virke på sin side mener 
sammenslåingen av kvotene for ”annet vilt” og ”fuglevilt” er hensiktsmessig for å sikre en 
fornuftig utnyttelse av kvoten.  

Departementet mener at den samlede markedsinteressen for varene som hører inn under 
”annet vilt”-kvoten er så vidt avgrenset at det også vil være rom for import av fuglevilt. Det 
påpekes blant annet av høringsinstansene at markedet for rådyr og villsvin er begrenset, og 
at det også er et begrenset utbud av dåhjort som kan importeres.  

Departementet har på dette grunnlag fastsatt en ”annet vilt”- kvote på 250 tonn som 
foreslått i høringen. Departementet vil imidlertid framover følge med på fordelingen av 
importen innenfor kvoten.     
 
Dette innebærer at kvotene for import av vilt fra 1. januar 2013 fastsettes som følger: 
 

Kvote Kvantum Hvorav WTO-
bundet 

Type 

’Annet vilt’ 250 250 Ingen omregningsfaktor 
Elg 100 100 1,42 omregningsfaktor 
Hjort 200 25 1,42 omregningsfaktor 
 
 
3. ENDRINGER I FORSKRIFTEN 
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Forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksprodukter endres 
som følger med virkning fra 1. januar 2013:   
 
 
Kapittel IV. Fordeling av tollkvoter til mindre virksomheter som har foredling av 
viltkjøtt som hovedformål  
 
Kapittel IV oppheves i sin helhet som følge av forslaget om avvikling av distrikts-kvotene.     
 
Vedlegg 1. Tollkvoter omfattet av forskriften 
 
Følgende kvoter slettes fra forskriften:  
 
I 
Produkt  

II 
Tolltariffens 
 varenummer  

III 
Tollsats 
(kr/kg) 

IV 
Mengde 
(tonn)  

V 
Kvoteperiode  

VI 
Import-
land  

VII 
Fordeling  

VIII 
Avtale  

IX 
Note  

Kjøtt av 
hjort og 

annet vilt  

02.03.1109/.1209/.1909/.2109/ 
.2209/.2909 

02.08.9046/.9047/.9048/.9094/ 

ex.9099  

0,60  200  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-
avtalen/ 

frihandels-

avtaler  

  

Kjøtt av 

annet vilt  

Ex. 02.08.1000/.9099  Tollfritt  10  Kalenderåret  WTO  V  WTO-

avtalen/ 

frihandels-
avtaler  

  

Kjøtt av 

skogsfugl 

og ryper, 

samt kanin 
og hare 

02.08.1000/.9030/.ex9099  0,60 70  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-

avtalen/ 

frihandels-

avtaler  

  

Kjøtt av 
skogsfugl 

og ryper  

02.08.9030  Tollfritt  10  Kalenderåret  WTO  V  WTO-
avtalen/ 

frihandels-

avtaler  

  

Kjøtt av elg, 

hele eller 
halve 

skrotter  

02.08.9043  Tollfritt  80  Kalenderåret  WTO  V  WTO-

avtalen/ 
frihandels-

avtaler  

  

Kjøtt av elg  02.08.9043/.9044/.9045  0,60  60  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-

avtalen/ 

frihandels-

avtaler  

3 

Kjøtt av 

hjort, hele 
eller halve 

skrotter  

02.08.9046  Tollfritt  10  Kalenderåret  WTO  V  WTO-

avtalen/ 
frihandels-

avtaler  

   

 
 
Følgende kvoter opprettes med virkning fra 1. januar 2013: 
 
I 
Produkt  

II 
Tolltariffens 
 varenummer  

III 
Tollsats 
(kr/kg) 

IV 
Mengde 
(tonn)  

V 
Kvoteperiode  

VI 
Import-
land  

VII 
Fordeling  

VIII 
Avtale  

IX 
Note  

Kjøtt av 

annet vilt  

02.03.1109/.1209/.1909/.2109/ 

.2209/.2909 

02.08.1000/.9030/.9094/ 

ex.9099  

0,60  250  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-

avtalen/ 

frihandels-

avtaler  

  

Kjøtt av elg 02.08.9043/.9044/.9045 0,60 100 Kalenderåret  WTO  A2  WTO-

avtalen/ 
frihandels-

3 
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avtaler  

Kjøtt av 

hjort 

02.08.9046/.9047/.9048 0,60 200 Kalenderåret  WTO  A2  WTO-

avtalen/ 
frihandels-

avtaler  

 3 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Henrik Einevoll (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Siv Tanja V. Durteste 
 seniorrådgiver 
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