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Til Statens Landbruksforvaltning v/adm.direktør Ola Christian 
Rygh 

 
Fra Utvalget for internasjonal handelsforenkling, NorStella, www.norstella.no 
 
Kopi til Toll- og avgiftsdirektoratet v/ tolldirektør Bjørn Røse 
 
Behov for en enklere og smidigere forvaltningspraksis ved innførsel av 
landbruksprodukter 
 
Utvalget for internasjonal handelsforenkling, i regi av NorStella, har siden 1973 jobbet for 
tiltak for forenkling og utbredelse av felles standarder i internasjonal handel. Utvalgets 
arbeidsområde omfatter således også prosedyrer for import til Norge. 
 
Utvalget erkjenner at også Statens Landbruksforvaltning har en rolle å spille ved import av 
landbruksprodukter til Norge. Likevel finner utvalget grunn til å påpeke at forvaltning av 
importregelverket på landbrukssektoren, i følge tilbakemeldinger fra næringslivet, til dels 
er av en slik art at den utgjør etterlevelse unødvendig komplisert og vanskelig. 
 
Nærmere bestemt siktes til: 
 

• En til tider svært firkantet holdning til godkjenning av oppgitte varebeskrivelser, spesielt i 
tilfelle der det er rimelig klart at skjemautfyller og kontrollmyndighet omtaler samme 
vareslag. Både Statens Landbruksforvalting og Tollvesenet utviser i følge våre kilder her en 
meget streng håndheving av varebeskrivelsen på skjema i forhold til faktura. Her bør det 
utvises mer sunn fornuft og forståelse ved næringslivets situasjon, når for eksempel helt 
identiske produktbetegnelser på engelsk er oppgitt eller når det språklig er hevet over 
rimelig tvil at importørs varebeskrivelse er i tråd med aktuelle skriv. 

 
• Endring av løpenummer på skriv fra Landbruksforvaltningen, også i tilfelle hvor ikke 

substansielle endringer forekommer fra skriv til skriv, gjør det unødig komplisert og 
etterleve offentlige importkrav for næringslivet. Vi har med glede erfart at de siste 
oppdateringene gjelder for mer enn ett år.  Men vi vil likevel se det som en fordel om 
skrivenes gyldighetsdato i fremtiden kan forlenges uten at numrene endres. 

 
• Normalt vil tollnedsettelser ikke ha tilbakevirkende kraft i forhold til skrivenes 

gyldighetsperiode. Ved fusjoner/fisjoner, både hos leverandører og importører, kan det 
oppstå en problematikk som trolig ikke er tilsiktet. Også her bør det utvises en mer liberal 
holdning. 

 
Selv om utvalget erkjenner at man i norsk handelspolitikk har definert en del 
landbruksinteresser som defensive i WTO- og andre sammenhenger er det like fullt viktig at 
ikke norske myndigheter stiller seg slik at man i internasjonale fora kan anklages for 
diskriminerende handelspraksis, som i nevnte tilfelle når de fleste aktører etter beste evne 
søker å håndtere foreliggende importregelverk. Utvalget kan heller ikke se at en bedre 
samordning med Toll- og avgiftsdirektoratet og mer oversiktlige administrative rutiner fra 
Statens Landbruksforvaltning griper inn i norsk landbrukspolitikk. 
 


