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Oslo, 20. november 18 

DERES REF 18/73030 – 1. 

HØRINGSUTTALELSE 

Høring av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien 

Viser til brev av 24.10.18 vedrørende Forskrift om fastsettelse av minstekvantum av epleråstoff til 

bearbeidingsindustrien. 

Som det går fram av oversikten er det foreslått følgende minstekvantum (oppgitt i kg konsentrat) 

Store foretak:  8.000 kg 

Små foretak:  2.000 kg 

Synnøve Finden mener dette er for lavt. Med dette minstekvantumet vil Synnøve Finden kun få 

avsatt halvparten av årets framstilte konsentrat mengde. Vi har i år lagd cirka 60.000 kg 

eplejuicekonsentrat. Basert på tidligere års avsetning ser vi at våre kunder i år bare vil kjøpe ca. 

30.000 kg. 

Grønt Produsentenes Samarbeidsråd utarbeider forskjellige statistikker. En del av dem basert på 

opplysninger fra Landbruksdirektoratet. En av oversiktene har vist at norsk epleproduksjon ligger i 

størrelsesorden 8.000 til 14.000 tonn pr år. Av dette går om lag halvparten til konsum, resten til 

industri. 

På grunn av at en del aktører i bransjen mottar norsk epleråstoff som epler og eller saft, vil noen av 

de store og små/mellomstore ikke behøve å kjøpe konsentrat. 

Vi mener derfor at minstekvantumet må økes, slik at alle aktørene i bransjen oppfyller målsettingen 

om å bruke opp norsk epleråstoff. 

Dersom fordelingen skal være mellom store og små foretak mener vi at konsentrat mengden bør 

være (i kg) 

Store foretak  12.000 kg 

Små foretak  3.000 kg 

Vi mener det bør vurderes om det skal være tre grupper og tror det vil gi en mer rettferdig fordeling 

basert på de forskjellige foretaks totale salg av eplejuice. 

Store foretak:  13.000 kg 

Mellomstore foretak: 6.000 kg 

Små foretak:  1.000 kg 
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Av fjorårets norske eplekonsentrat på cirka 30.000 kg avtok aktørene i bransjen bare halvparten. 

Synnøve Finden fant egen avsetning for resten. 

Med Direktoratet forslag til årets mengde vil de samme aktørene bare bestille halvparten av årets 

produksjon. Det finnes i år ingen mulighet for Synnøve Finden å avhende resten. Kanskje kan vi selge 

opp mot fjorårets volum, noe som er betydelig mer enn hva som kan forventes eller forlanges, ut fra 

de salgsflater og markeder vi når frem på. Totalt selger ikke Synnøve Finden mer eplejuicekonsentrat 

enn at vi ville vært definert som en liten (blant de små) selv med en tredeling av bransjen. 

Vi håper Landbruksdirektoratet vil være enige i de fremlagte opplysningene og endre årets 

minstekvantum, slik at alle aktører som får tillatelse til nedsatt toll på importert vare, er med å tar 

det samme ansvar, i forhold til sine reelle størrelser. Håper dere også vil være enige i at den 

betydelige mengden som Synnøve Finden selv selger, ikke har gitt oss noen avsetningsgaranti. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Trond Haug 

Daglig leder 

Synnøve Finden 
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