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Tolltariffen 2019 – høring på ny oppdeling
Det vises til høringsbrev fra Toll- og avgiftsdirektoratet 15. mai (18/19945 ark nr 319).
Forslaget til endring av oppdeling av tolltariffens kapittel 02.01 og 02.02, fra Nortura Totalmarked og KLF, ble
ikke støttet av Landbruksdirektoratet og derved ikke av Toll- og avgiftsdirektoratet.
Bakgrunnen for forslaget vårt er at varierende prisdifferanser mellom ulike kategorier storfe (primært ku / ung
okse) har gitt store utfordringer med å balansere markedet når det er administrativ tollnedsettelse, siden det
er samme tollsats for begge kategorier. Denne problemstillingen var veldig i fokus for 1,5 – 2 år siden år siden,
og ble diskutert i Jordbruksforhandlingene 2017. Siden da har det vært mindre problem.
Årets tørkesommer i Norge har gitt utfordringer landbruket og fôrsituasjonen spesielt. Det er som følge av det
økt slakting i år og bygging av et stort reguleringslager. I løpet av 2019 vil lageret tømmes og med stor
sannsynlighet så vil mange produsenter bygge opp igjen besetningene, med lav kjøttproduksjon som
konsekvens.
Det har også vært en betydelig tørke i landene i Nord-Europa som vi normalt importerer fra, og forstyrrelser i
deres produksjon. Dette er et av flere forhold som gjør oss sikre på at prisdifferansen i EU mellom kategoriene
vil variere ganske mye i årene som kommer.
Ved tolladministrering vil dette både kunne gi en for høy pris på ku (hvilket betyr underdekning av råstoff til
kjøtt- og karbonadedeig) eller en betydelig lavere pris, som vil kunne oversvømme markedet, samtidig som det
kan bli overskudd/pristap på norsk ku.
For storfekjøtt er det svært store importkvoter (over 10 % av norsk produksjon), som påvirker det norske
markedet. Import på flere av kvotene skjer til priser som undergraver norsk prisnivå, spesielt på biff/filet.
Den administrative tollnedsettelsen skal sikre balanse i markedet ned på den enkelte uke, hvor det kan være
marginale underskudd. Derfor er rett tollsats blir satt på det som trengs importert til det norske markedet.
For å ha et effektivt tollvern, og tilstrekkelig beskyttelse av norsk produksjon, samtidig som vi skal passe på ikke
å undergrave prisnivået enda mer, er det etter KLFs vurdering svært viktig, snarest mulig, å få lagt til rette for
administrering av tollsats for ku og ung okse med ulik tollsats. Som et ledd i dette er endring av tolltariffen
nødvendig.
Vi ber derfor direktoratene sammen å vurdere vårt forslag på nytt.
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Til selve forslaget som er gjengitt i høringsdokumentet.
- Kvige er en liten kategori (8%) og er i Norge priset likt med ung okse og kastrat. For KLF er det viktig at
kategorien plasseres slik det er hensiktsmessig for tollmyndighetenes kontrollmulighet.
- Det ser ut som dagens posisjon .2008 (mindre kjøttstykker med bein) i kapittel 02.01 og 02.02 ikke er
tatt med i den foreslåtte oppdelingen. Denne posisjonen bør tas med i ny oppdeling, slik at den
samsvarer med andre lands tolltariffer.
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