Oslo, 27.01.17
Veileder for administrering av tollvernet for frukt og grønt 2017
Generelle tollnedsettelser
Tollvernet for landbruksvarer administreres etter forskrift om administrative tollnedsettelser
for landbruksvarer (FAT). Tollvernet skal administreres med sikte på å sikre
avsetningsgrunnlaget for norsk produksjon, blant annet i henhold til jordbruksavtalens
prisbestemmelser, og å hindre uønskede markedsforstyrrelser. Det skal legges til rette for
import av landbruksprodukter som supplement til norsk produksjon, ut fra hensynet til
forbrukere og næringsmiddelindustri.
De generelle tollnedsettelsene omfatter et enkelt varenummer i tolltariffen i en bestemt
periode. Disse tollnedsettelsene gjelder for alle importører og har ingen kvantumsmessige
begrensninger i den perioden de gjelder. Vedtak om generelle tollnedsettelser kunngjøres
som tollmeldinger på våre nettsider, og tollsatsene oppdateres også på tollvesenets nettsted.
I tillegg til generelle tollnedsettelser kan det gis tollkvoter gjennom auksjon og individuelle
tollnedsettelser til enkeltprodukter ved søknad, etter kapittel 3 til FAT.
Generelle tollnedsettelser for frukt og grønt

WTO-avtalen fra 1995 tillater import hele året. I fastsatte perioder, som normalt
samsvarer med normal salgssesong, er norske landbruksvarer beskyttet i form av en
høyere toll.
I hovedsak setter direktoratet ned tollen for frukt og grønt utenfor norsk sesong. Tollsatsen
settes da som hovedregel ned til kr 0,00 per kg. Direktoratet kan også sette ned tollen i andre
tilfeller, i hovedsak for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser (jf. §§ 7 og 25). Noen varer har
generell tollnedsettelse hele året.
Om det finnes en kvote for varen (rettighet til import av en begrenset menge vare for nedsatt
eller ingen toll), skal direktoratet vektlegge kvoteutnyttelsen i vurdering av om
tollnedsettelser kan gis (jf. FAT § 6, fjerde ledd).
Jordbruksavtalens målprissystem
I de årlige jordbruksavtalene avtales det målpriser på ulike jordbruksprodukter. Den norske
produksjonen av varene som inngår i målprisordningen skal ha tollbeskyttelse. Om varen er
omfattet av jordbruksavtalens målprissystem, skal direktoratet sette ned tollen dersom
noteringspris ligger over varens øvre prisgrense (dvs. 12 prosent over de vedtatte målprisene)
i to uker på rad (jf. FAT § 7). Tollsatsen settes da som hovedregel ned til et nivå som gir
importmuligheter til priser som tilsvarer målprisen. Når det en uke meldes inn under
minstemengde (mindre enn 10% av ukentlig forbruk) gjøres det en skjønnsmessig
vurdering av om tollsatsen skal videreføres eller settes ned.

Av frukt og grønt har disse målpris: poteter, kepaløk, purre, hvitkål, rosenkål, blomkål,
gulrot, knollselleri, isbergsalat, slangeagurk, tomat og epler. Jordbruksavtalens målpriser
gjelder normalt for ett avtaleår, vanligvis fra 1. juli - 30. juni. Målpriser for disse varene
gjeldende fra 1. juli 2016 finner du her.

