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Høring -nye oppdelinger i tolltariffen 2020
Sjømat Norge viser til høring fra Tolldirektoratet fra 15. mai, der det bes om merknader til
forslag til nye oppdelinger i tolltariffen.
Vi ser at det fra Norges Sjømatråd har kommet inn ei rekke forslag som gjelder
sjømatprodukter. Vi beklager at dette ikke i større grad er samkjørt fra næringens side, og vil
ta dette opp med Norges Sjømatråd.
Innledningsvis vil Sjømat Norge understreke at det bør vises varsomhet med å foreslå
oppdelinger i tolltariffen som gir utilsikta eller uheldig differensiering av produkt. Det bør
tenkes nøye gjennom hva som er formålet med nye oppdelinger og hvilke konsekvenser
dette kan ha for eksempelvis kvalitets- og prisforskjeller i markedet. Ved å
gjennomføre en oppdeling signaliserer vi at det er produkt som ikke er identiske. Vi mener at
forslagene fra Norges Sjømatråd på flere områder er både mangelfullt begrunnet og vurdert.
Dette gjelder særlig forslagene knyttet til produksjonsmetode for laks og type
eksportemballasje for fersk torsk.
Oppdrettslaks
Sjømatrådet viser til at det skjer ei utvikling i produksjonsmetodene for oppdrettslaks, og
ønsker varenummer i tolltariffen som viser dette. Denne forskjellen er det i både
produsenter, eksportører og importører, og ikke minst kjøpere og konsumenters interesse å
ha kunnskap om hevder Sjømatrådet.
Sjømat Norge er uenig i denne vurderingen fra Sjømatrådet. Vi ser ikke at det noe faglig
grunnlag for at varenummer i tolltariffen skal skille mellom ulike produksjonsmetoder. Vi
støtter også de innvendinger som Tolldirektoratet gir til dette forslaget, knyttet til en
manglende definisjoner av lukka anlegg, omfang av ikke-konvensjonell produksjon osv.
Når det gjelder hvorvidt en bør videreføre ulike varenummer for oppdrettet laks med og
uten hode har det en verdi for å gi en mer nøyaktig omregning til rund vekt. Kvantumet av
laks som eksporteres uten hode er svært lavt og vi er derfor åpne for å slå sammen disse
varelinjene dersom Tolldirektoratet anser dette som en hensiktsmessig forenkling av
rapporteringsbyrden.
Torsk
Høringsnotatet viser til flere forslag fra Sjømatrådet som vil dele torsk i flere varelinjer,
primært for å få en mer anvendelig statistikk.
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Forslaget om å sette en datobegrensning på skrei, og dermed stramme inn bruket av skrei
mener vi er fornuftig. Vi støtter forslaget fra Tolldirektoratet, som mener perioden må være
sammenfallende med kravet til standarden for skreimerket, 1. januar til 30. april.
Når det gjelder ønsket fra Sjømatrådet om å få egne varenummer for skrei med og uten
hode sier TOLL at det ikke er nok siffer igjen i nummerserien til å få dette til. Sjømat Norge se
heller ikke stort behov for å skille skrei med og uten hode, basert på at det er et svært
begrenset eksportkvantum samlet sett.
Videre er det foreslått at det skilles på torsk som eksporteres i henholdsvis kar og isopor,
fordi det er kvalitativ forskjell på produktene. Sjømatrådet mener det er i næringens
interesse å ha eksporttall for disse separat. Vi støtter ikke dette forslaget. Det er i
utgangspunktet like produkt, som eksporteres i ulike former for emballasje. Dersom dette er
statistikk som er viktig for næringa, bør det vurderes om dette kan innhentes på andre
måter.
Biprodukter av torsk, kveite og blåkveite
Sjømatråder mener at handelen med biprodukt er økende, spesielt for torsk, kveite og
blåkveite. Det vises også til at EU har egne varenummer for noen av disse produktene.
TOLL peker på at den offisielle handelsstatistikken viser at eksporten av spiselige biprodukter
er sterkt dominert av laks (03.03.9901), og mener at Sjømatrådet ikke har sannsynliggjort at
det er økende handel med biprodukter av kveite eller blåkveite. For torsk ble det i 2017
opprettet et eget varenummer for biprodukt. TOLL anbefaler ikke en ytterligere oppdeling
nå, og viser til at heller ikke EU har egne varelinjer for spiselige biprodukter av kveite og
blåkveite. Vi støtter vurderingene fra TOLL på forslagene og støtter ikke at det i denne
omgang er nødvendig med egne varelinjer for disse produktene.
Pelagisk
Sjømatrådet foreslo i fjor at sildelapper (03.04.9902) skulles deles inn ytterligere mellom
NVG og nordsjøsild. TOLL avviser dette i år igjen av tekniske årsaker. Det er få ledige
varenummer ledig under denne HS-underposisjonen, og TOLL ønsker å reservere disse til
eventuelt framtidig bruk for andre fiskeslag.
Norsk vårgytende sild og nordsjøsild er to ulike bestander, og det er ulik kvalitet og
karakteristika ved de to sildeartene. Sjømat Norge mener at det her kan være nyttig med en
oppdeling, der det skilles mellom sildelapper produsert av henholdsvis norsk vårgytende sild
og nordsjøsild.
Når det gjelder spørsmålet om et eget varenummer for fersk lodde stiller vi spørsmål ved
eksportkvantumet av dette produktet. Vi mistenker at det har lite omfang og at vi derfor
støtter TOLLs vurdering om at dette ikke endres.
Snegler – kongsnegl
Sjømatrådet sier at eksporten av kongsnegl er økende, og at et eget varenummer for
kongsnegl vil lette arbeidet for næringsaktører og gjøre statistikken mer presis. TOLL viser til
at det er få deklarasjoner av kongsnegl, og i tillegg er det få eksportører. Det påståtte
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økningen i eksport av kongsnegl synes ikke å støttes i deklarerte data. Vi støtter TOLL i at det
ikke nå er nødvendig med et eget varenummer for kongsnegl.
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