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Fastsettelse av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til 
bearbeidingsindustrien 

Vi viser til vårt høringsbrev datert 6. november 2020.   
 
Landbruksdirektoratet har i dag fastsatt forskrift om minstekvantum for avtak av norsk 
epleråstoff i bearbeidingsindustrien for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. 
Forskriften trer i kraft umiddelbart.   
Landbruksdirektoratet vil i det videre redegjøre for forskriftens endelige innhold blant 
annet med bakgrunn i høringsinnspillene som er mottatt.   
 

1. BAKGRUNN   

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen som gir norsk bearbeidingsindustri mulighet 
til å importere epleråstoff til nedsatt tollsats. Ordningen er regulert i forskrift 22. 
desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) § 
18b.   
Formålet med ordningen er å legge til rette for at primærprodusentene får avsatt 
innenlands produserte råvarer til bearbeidingsindustrien. Industriens tilgang til 
tollnedsettelser og tollkvoter er koblet til avtak av norsk epleråstoff. For å omfattes av 
ordningen, må et foretak kjøpe og bearbeide en årlig fastsatt mengde norsk epleråstoff, 
omtalt som minstekvantum. Minstekvantumets størrelse tilpasses årets eplesesong, og hva 
som er tilgjengelig av norsk eplesaft- og eplekonsentrat.   
Minstekvantumet kan oppfylles ved kjøp av epler til press, eplesaft eller eplekonsentrat.   
Landbruksdirektoratet fastsetter minstekvantumets størrelse i etterkant av hver eplehøst, 
og innen 1. desember hvert år, jf. FAT § 18b siste ledd.  
 

2. HØRINGSINNSPILLENE   

Høringsnotatet ble sendt til 36 høringsinstanser. Direktoratet har mottatt svar fra to av 
disse, hvorav en ikke hadde merknader til forslaget. Uttalelsene er gjort tilgjengelige på 
direktoratets nettsider.  
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Tine SA mener at Landbruksdirektoratet ikke bør sette minstekvantumet til null på 
grunnlag av at det ikke er tilgjengelig eplekonsentrat, dette fordi det er to andre måter å 
oppfylle kravet om minstekvantum. Tine SA mener at det ville være naturlig å sette 
minstekvantumet 25-30 prosent lavere enn ved forrige tildeling ettersom dette tilsvarer 
reduksjonen i tilgang på epler. Videre poengterer de at det vil være en fordel for norske 
epledyrkere at flere ser det hensiktsmessig å forplikte seg til å inngå kontrakter på avtak av 
norske epler. Tine SA mener også at ved å sette minstekvantumet til null vil gjøre at alle 
har lik tilgang til import til nedsatt toll ettersom dagligvareaktører selv kan ta hånd om 
importen ved å leie tapping. 
 
3. LANDBRUKSDIREKTORATETS VURDERING AV HØRINGSUTTALELSENE  
Landbruksdirektoratet har foretatt en ny vurdering av minstekvantum, men har kommet 
til samme konklusjon som høringsforslaget. Dette innebærer at minstekvantumet i år 
settes til null. Landbruksdirektoratet har ikke fått tilbakemelding om at det vil være 
eplekonsentrat tilgjengelig i markedet denne sesongen og vi har på nytt spurt flere aktører 
om dette.  
 
TINE SA poengterer at det finnes to andre måter å oppfylle minstekvantum på, og at krav 
om minstekvantum bør reduseres i tråd med avlingssvikten for epler. Det er flere 
industriaktører som baserer seg på å kjøpe av tilgjengelig eplekonsentrat for å oppfylle 
krav om minstekvantum. Siden det ikke er tilgjengelig konsentrat i markedet, vil disse 
aktørene ikke kunne oppfylle krav om minstekvantum denne sesongen. Eplesesongen er 
nå over og det er således for sent å kjøpe norske epler til press, for å skaffe seg råvare på 
annen måte enn de pleier. Landbruksdirektoratet mener at industrien ikke kan lastes for 
mangelen på eplekonsentrat og finner det ikke rimelig å stille et krav slik Tine beskriver. 
Landbruksdirektoratet understreker igjen at kravet om inngåelse i egen bearbeiding 
fortsatt vil gjelde slik forskriften lyder for å kunne motta nedsatt tollsats: «Foretak som 
har kjøpt et minstekvantum norske pressepler, eplesaft eller -konsentrat i inneværende 
periode fra 1. oktober–30. september og bearbeider dette, kan innrømmes individuelle 
tollnedsettelser i samsvar med vedlegg 6a dersom varen går inn i egen 
bearbeidingsvirksomhet».  

 
 
  
 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Jens Tjentland Marit Jerven Kristina Klufterud 
seksjonssjef avdelingsdirektør rådgiver 
   

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
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