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Tolltariffen 2020 - kommentarer fra Fiskeridirektoratet på sammenslåinger som
vurderes
Jeg viser til henvendelse av 5.april 2019 der dere informerer om at dere arbeider med en
rekke sammenslåinger av Tolltariffen på varer med liten handel, og der vi gis en mulighet til
å komme med innspill på forslagene på et tidlig stadium.
Vi har foretatt en intern høring i Fiskeridirektoratet og det har kommet en god del innspill.
På grunn av den korte høringsfristen, samt det tungvinte i at forslagene bare var benevnt
med nummer og ikke navn, vil kommentarene vi sender over kanskje fremstår som enkle og
summariske. Vi håper likevel budskapet når frem.
Generelt kan det sies at Fiskeridirektoratet har stort behov for å kunne spore og
sammenholde landet/ produsert vare mot eksport siden nesten alt eksporteres og det spesielt
innen marin fisk kan være nokså mye penger på å selge uregistrert eller feilbenevnt vare.
Enhver sammenslåing vil stort sett redusere verdien av å bruke Tolltariffen i vårt arbeide
med å identifisere uregistrert fiske.
Argumentet for sammenslåinger er gjerne at det er liten varemengde og dette kan vi forstå
utfra Tolldirektoratets ståsted. For fiskerimyndighetene kan det være motsatt. Når arter blir
sårbare og derved fredet eller rødlistet kan prisene stige veldig og ulovlig omsetning kan
finne sted. Norge har også betydelige rapporteringsforpliktelser internasjonalt nettopp på
rødlistede arter.
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I andre sammenhenger kan spesielle grupperinger benyttes for å skjule andre typer
lovbrudd. I alle tilfellene vil for grove oppdelinger gi liten nytteverdi for vårt arbeid med å
avdekke uregistrert høsting/ fangst.
Vi har tidligere nevnt at vi heller ikke forstår behovet for å slå sammen koder når Tariffen nå
er elektronisk. På samme måte som andre rapporteringer bør de som benytter fellesskapets
natur ressurser eller felles areal i oppdrett rapportere/gjøre den jobben som er nødvendig for
at fellesskapets ressursuttak eller bruk kan kontrolleres effektivt.
Nedenfor har vi gjengitt de innspill som har kommet inn:
Forlagene som går på marin fisk, og spesielt på sårbare arter som makrellstørje bør ikke
gjennomføres. Dette er forskjellige arter som fiskes i forskjellige hav. Thunnus orientales er
en egen art av makrellstørje og finnes i det nordlige Stillehavet. Dette er ikke samme art som
vår egen makrellstørje (Thunnus Thynnus) i Atlanterhavet og Middelhavet.
Det påpekes at det er feil tilnærming av Toll å bare fokusere på å slå sammen produkter med
tilsynelatende liten eksport når det gjelder naturressurser og sårbare arter. Det er behov for
det motsatte, mer spesifisering. Mange sårbare eller rødlistede arter vil naturlig kunne ha et
lite kvantum i volum og kroneverdi.
På snøkrabbe har fiskerimyndighetene en del utfordringer med relativt ny ressurs med stor
verdi og konkurranse. Fisket foregår langt til havs og kontrollbehovene er store. Her er det
behov for klar spesifisering mellom ulike produkter fryst, levende, etc.
Dersom det står to koder for to fiskeslag pluss en samlegruppe vil statistikken bli svak. I
slike tilfeller bør samleposten slettes.
Konkrete innspill til justeringsforslagene.
Varenummer Navn
Fisk, levende
03019903
Stør - levende

Endringsforslag

Kommentar

Fjernes

03019905

Bør stå

Bør stå. Det er registrert en viss
aktivitet på denne tollkoden
Rognkjeks og leppefisk er to helt
forskjellige arter og problematikk.
Bør stå inntil videre, selv om det
ikke er registret aktivitet på koden

03019906

03021909
03022409

Rognkjeks levende
Arktisk røye levende
Fisk, fersk eller
kjølt
Flyndrefisk etc. –
fersk
Ellers –

Fjernes

Sammenslås
med 1901
Sammenslås

Bør stå. 1901 er røye, og det helt
ulike arter.
Bør stå. Ser ingen sammenheng med
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03023502

03028190

03034501

03035909

Tunge/Piggvar fersk
Stillehavsmakrellstørje fersk
Andre haifisker fersk

Fisk, fryst
Atlantehavsmarkrellstørje fryst
Ellers (lodde) –
fersk

med 2401
Sammenslås
med
3501
Sammenslås
med 8110

Bør stå. For å skille disse to artene.
4502 er Stillehavsmakrellstørje.

Sammenslås
med 5901

Kan muligens slås sammen med
5901 som er lodde, selv om det er
registret litt aktivitet på denne
koden

Sammenslås
med 4909

Bør stå. Det er en viss aktivitet på
denne koden. 4909 er en sekkepost
(«ellers»)
Bør stå. Det er en vis aktivitet på
denne koden. 4909 er en sekkepost
(«ellers»)
Her må det være en feil i tabellen!

03049903

03044904

Steinbit – fileter

Sammenslås
med 4909

03049908

Storøyet tunfisk fileter
Krepsdyr
Ellers (sekkepost)
– ref. til
«Languster»
(Krepsdyr)
Ellers (sekkepost)
– ref. til
Amerikansk
hummer

Sammenslås
med 9908 ?

Ellers (sekkepost)
– ref. til
Amerikansk
hummer ?
Levende –
snøkrabbe
Levende – ref. til

Sammenslås
med 3291

03063219

03063299

03063321
03063391

Bør stå. For å skille dette fra pigghå
som er 8110. Det er registrert en viss
aktivitet på denne koden. Haifisker
er sårbare.

Sammenslås
med 4502

Fiskefileter
Uer - fileter

03063109

2401 som er oppdrettet
tunge/piggvar
Bør stå. For å skille disse to artene.
3501 er atlanterhavsmakrellstørje.

Sammenslås
med 3101

Sammenslås
med 3211

Sammenslås
med 3329
Sammenslås

Ingen formening. Vanskelig å se
konsekvensene. 3101 er «levende».
Det er registrert en viss aktivitet på
denne koden.
Ingen formening. Vanskelig å se
konsekvensene. 3211 er «levende»
Amerikansk hummer. Det er
registrert en viss aktivitet på denne
koden. Bør være mer konkrete
grupper ikke samlegrupper.
OK. NB! Vanskelig å se verdien av
disse to postene, da de virker
sammenfallende med 3219 og 3211.
Her bør det ikke være sekkeposter,
men klare adskilte arter/ tilstand.
Her bør det ikke være sekkeposter,
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snøkrabbe ?
Levende – ref. til
Kaldvannsreker

med 3399
Sammenslås
med 3509

03063601

Levende – ref. til
Andre reker

Sammenslås
med 3609

03063901

Levende – ref. til
andre (krepsdyr)

Sammenslås
med 3909

03069301

Kongekrabber

Sammenslås
med 9309

03069509

Ellers (sekkepost)
– ref. til reker,
(uten spes. med
latinsk navn)
Bløtdyr
Andre (sekkepost)
– ref. til levende
blåskjell

Sammenslås
med 9501

03063501

03073109

Sammenslås
med 3101

men klare adskilte arter/ tilstand.
OK. Vanskelig å se konsekvensene
3509 er en sekkepost «ellers» med
ref. til kaldvannsreker.
OK. Vanskelig å se konsekvensene
3609 er en sekkepost «ellers» med
ref. til Andre reker.
OK. Vanskelig å se konsekvensene
3609 er en sekkepost «ellers» med
ref. til Andre reker.
Bør stå. 9309 referer seg til andre
krabber enn kongekrabbe og
snøkrabbe, og det bør skilles ut
siden snø- og kongekrabbe blir
stadig viktigere arter med stor rift.
OK. Vanskelig å se konsekvensene.
9501 er «kokte, med skall», med ref.
til reker.

OK. Vanskelig å se konsekvensene.
3101 er «i pakninger av vekt høyst
25 kg», med ref. til levende blåskjell

Vi ber om at våre behov gis prioritet og vi ønsker generelt sett mer oppdeling og ikke
sammenslåinger, spesielt på marin fisk.
Dersom det er behov for avklaringer om våre innspill er det bare å ta kontakt.

Med hilsen

Per Sandberg
direktør
Hanne Rasch
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

4

19/3848

Mottakerliste:
Tolldirektoratet

Postboks 2103 Vika

0125

OSLO

Kopi til:
Anita Kjeilen Steinseide
Arild Skulstad
Atle André Øinas
Finn Hov
Geir Blom
Hanne Rasch
Hilde Ognedal
Knut Johan Johnsen
Per Sandberg
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