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Fastsettelse av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til
bearbeidingsindustrien
Vi viser til vårt høringsbrev datert 24. oktober 2018.
Landbruksdirektoratet har i dag fastsatt forskrift om minstekvantum for avtak av norsk
epleråstoff i bearbeidingsindustrien for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019.
Forskriften trer i kraft straks.
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.
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 34 høringsinstanser. Direktoratet har mottatt svar fra tre av
disse, hvorav en ikke hadde merknader til forslaget. Uttalelsene er gjort tilgjengelige på
direktoratets nettsider.
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Synnøve Finden mener minstekvantumet er satt for lavt. Basert på tidligere års avsetning
kan de se at de kun vil få avsatt halvparten av årets konsentrat med det minstekvantumet
som er foreslått. De mener de kan selge opp mot fjorårets volum, men ser ingen mulighet
for å avsette resten. Synnøve Finden understreker at de vil være definert som et lite
foretak ifølge direktoratets oppdeling.
Videre mener Synnøve Finden at det bør vurderes å dele foretakene inn i tre grupper da de
tror det vil gi en mer rettferdig fordeling basert på foretakets totale salg av eplejuice.
Synnøve Finden innsendte oppdatert produksjonsprognose på 75 tonn eplekonsentrat den
26. november.
Konservesfabrikkenes Landsforening understreker at det er betydelig variasjon i
foretakenes forbruk og at det kan få konkurransevridende effekt at de kun deles inn i små
og store foretak. De mener det kan være hensiktsmessig å beregne størrelsen på
minstekvantum forholdsmessig etter totalforbruk, slik at foretakene får en så lik
norskandel som mulig. De ber landbruksdirektoratet vurdere en slik alternativ
fordelingsmetode.
3. LANDBRUKSDIREKTORATETS VURDERING AV
HØRINGSUTTALELSENE
Landbruksdirektoratet har analysert historiske data for minstekvantum og kommet frem
til at det foreslåtte minstekvantumet for 2018-2019 er for lavt. Med årets forslag ville
kvantumet Synnøve Finden måtte avsette utover minstekvantum vært vesentlig høyere
enn gjennomsnittet de siste fem årene. Direktoratet er enig med Synnøve Finden i at dette
er lite forutsigbart for dem og at de rammes uforholdsmessig av en eplehøst med et større
kvantum pressepler. At Synnøve Finden endret produksjonsprognosen fra 60 tonn til 75
tonn, gjorde det helt nødvendig å øke minstekvantumet.
Direktoratet har vurdert forslaget om å dele foretakene inn i 3 grupper og kommet frem til
at det er hensiktsmessig å dele foretakene i tre grupper og at det går et naturlig skille
mellom dem. I år med begrenset norsk epleråstoff tilgjengelig, vil forskjellene mellom
kravet til minstekvantum mellom små og store foretak være mindre enn i år med mer
norsk epleråstoff. I år har det vært noe større epleavlinger, og dette tilsier at forskjellen på
minstekvantum mellom små og store foretak blir større enn i fjor.
Landbruksdirektoratet har derfor besluttet å øke minstekvantumet for de store foretakene
til 12 000 kg og dele de små foretakene i to grupper. De minste foretakene får et lavere
minstekvantum på 1000 kg, mens de mellomstore får et større minstekvantum på 4000
kg. Dette gjør at foretakene får en likere andel norsk epleråstoff i forhold til
totalproduksjon, som Konservesfabrikkenes Landsforening etterspør.
Direktoratet mener at dette vil føre til en mer rettferdig fordeling, hvor foretakene som har
den største fordelen av tollnedsettelse også avsetter en større del av det norske råstoffet.
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