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Høringssvar – forslag til endring i tolloven § 10-5 og tollforskriften § 5-10-1    
– kjøtt fra egen jakt  

Landbruksdirektoratet viser til ovennevnte høring.  
  
Vi støtter forslaget om å innføre en ny bestemmelse i tolloven § 10-5 som viderefører den 
tidligere § 19 i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for 
landbruksvarer (FAT).  
 
Vi merker oss at forslaget til ny regulering, i motsetning til den tidligere ordningen i FAT 
§ 19, innebærer at importøren ikke rutinemessig vil bli avkrevd skriftlig erklæring om at 
kjøttet er fra egen jakt og skal gå til egen husholdning. Som det fremgår i høringsnotatet er 
dette ikke ment å være en realitetsendring, ved at slik erklæring fremdeles kan kreves i 
medhold av tollforskriften § 4-10-3 og ved at kjøttet fremdeles skal deklareres etter 
tolloven kapittel 3. Landbruksdirektoratet ser likevel at den tidligere ordningen i FAT § 19 
muligens ga et sterkere insentiv til å overholde regelverket. Vi forutsetter derfor at 
tollmyndighetene følger med på import innenfor ordningen, og benytter adgangen til å 
etterspørre dokumentasjon og erklæring i tilstrekkelig grad til å sikre at regelverket 
overholdes.        
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 

Harald Moksnes Weie Espen Garmel 
seksjonssjef seniorrådgiver 
  

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
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