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Fastsettelse av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til 
bearbeidingsindustrien 

 Vi viser til vårt høringsbrev datert 1. november 2021.   
Landbruksdirektoratet har i dag fastsatt forskrift om minstekvantum for avtak av norsk 
epleråstoff i bearbeidingsindustrien for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. 
Forskriften trer i kraft umiddelbart.   
Landbruksdirektoratet vil nedenfor redegjøre for forskriftens innhold, blant annet med 
bakgrunn i høringsinnspillene som er mottatt.   
 

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 epler 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.   
Minstekvantumet kan oppfylles ved kjøp av pressepler, eplesaft eller eplekonsentrat.   
Landbruksdirektoratet fastsetter minstekvantumets størrelse innen 1. desember hvert år, 
jf. FAT § 18b siste ledd.  

 

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.  
Synnøve Finden mener at Landbruksdirektoratet bør endre dagens ordning. De påpeker at 
formålet er å tilrettelegge for at primærprodusentene får avsatt innenlands råvarer. 
Synnøve Finden mener at ordningen bør endres til at primærprodusentene skal ha 
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eierskap til ordningen for å gjenspeile eplesesongen.  Synnøve Finden poengterer at de 
kun har oversikt over eplekonsentratproduksjonen og at det for inneværende sesong ikke 
er forhandlet frem pris på hverken eple til ordningen eller  pris på eplekonsentrat.  
 
LANDBRUKSDIREKTORATETS VURDERING AV HØRINGSUTTALELSENE  
Før høringsbrevet gikk ut, var det meldt inn 20 tonn tilgjengelig konsentrat. I tillegg fikk 
Landbruksdirektoratet opplyst at det lå omtrent 3 000 tonn epler på lager, og at en 
betydelig andel av dette antakelig ville gå til konsentrering. Basert på denne 
informasjonen satte Landbruksdirektoratet opp et forslag til minstekvantum på mellom 
1000 kg og 4000 kg avhengig av industriforetakets størrelse. Nå har direktoratet fått 
informasjon om at det ikke er produsert mer konsentrat og at det fortsatt ligger rundt 
1 000 tonn epler på lager. Det er videre opplyst at fordi eplene har god kvalitet og dermed 
kan selges til konsum, er det usikkert om og eventuelt hvor mye som blir konsentrert.   
 
Landbruksdirektoratet har derfor funnet det nødvendig å foreta en ny vurdering.   
Direktoratet mener at 20 tonn eplesaftkonsentrat er for lite til å sette krav om 
minstekvantum. Selv om minstekvantum også kan oppfylles ved avtak av epler eller 
eplesaft, er det flere aktører som tradisjonelt har oppfylt kravet ved å kjøpe 
eplesaftkonsentrat. For å unngå å ekskludere disse fra ordningen, må det garantert være 
nok konsentrat tilgjengelig. Med kun 20 tonn eplekonsentrat er det ingen slik garanti. 
Årets minstekvantum settes derfor til 0.    
 
Landbruksdirektoratet understreker at kravet om inngåelse i egen bearbeiding  for å 
kunne motta nedsatt tollsats fortsatt vil gjelde. Se ordlyden i FAT § 18b: «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 
 
 
 

Marit Jerven Jens Tjentland Kristina Klufterud 
Avdelingsdirektør seksjonssjef rådgiver 
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