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Forord 
Utviklingen og iverksettingen av konkurransestrategier for norsk mat er et viktig område i den 

norske landbrukspolitikken. Bakgrunnen for en slik satsing ligger i målet om å opprettholde 

markedet for norskprodusert mat i en situasjon der grensevernet reduseres. 

Fokus har i stor grad blitt rettet mot nødvendigheten av å produsere billigere mat. Like fullt er 

det grupper av forbrukere som i stadig større grad etterspør et mer differensiert vareutvalg og 

produkter av spesielle kvaliteter. Nødvendigheten av å satse også på produksjon av varer som 

kan bidra til å utvide produktspekteret, og varer som kan bidra til at produsentene kan ta ut en 

høyere pris, er derfor også viktige elementer i arbeidet med å øke norsk landbruks 

konkurranseevne. 

Selv om satsningen på konkurransestrategiene har væ1i offentlig politikk, er det i liten grad 

sett på konsekvensene av den øvrige landbrukspolitikken med hensyn til å bidra til 

produktdifferensiering og mulighetene til å ta ut høyere pris på spesielle kvalitetsprodukter. I 

denne rapporten vil det bli satt søkelys på omsetningssystemet på frukt og grønt generelt og 

målprissystemet spesielt. Hensikten er å se om det er elementer her som bidrar til å begrense 

differensieringen av vareutvalget og mulighetene til å ta ut høyere pris på spesielle 

kvalitetsprodukter. 

Denne rapporten er laget av utrederne Hanne Eldby, Eivind 0. Haanes, Odd Lutnæs og Helle 

Huseby ved Landbrukets Utredningskontor. Arbeidet er et initiativ fra Stiftelsen Godt Norsk 

som vi takker for et interessant oppdrag. Under utarbeidelsen av rapporten er det samlet i1m 

informasjon fra mange kilder. Personene som har bidratt med informasjon er listet opp i 

vedlegg 1. Vi vil takke alle som har tatt seg tid til å hjelpe oss i dette arbeidet. Like fullt er 

Landbrukets Utredningskontor faglig ansvarlig for de vurderinger og konklusjoner som er 

gjort i rapporten. 

Oslo, januar 2001 

Eugen Tømte 





Sanm1endrag 
Denne rapporten baserer seg på intervjuer og samtaler med representanter for frukt- og 

grøntnæringen, samt en representativ spørreundersøkelse blant frukt- og grøntprodusenter. 

Hovedproblemstillingen er om det finnes barrierer i de ulike leddene i kjeden fra jord til bord 

med hensyn til å fremskaffe et mer variert produktutvalg på grøntsiden. I tillegg er det sett på 

om imp01iregelverket påvirker vareutvalget og hvilken pris produsentene kan ta ut for de 

produktene de leverer. Et utvalg målprisprodukter (potet, epler og salat) er sammenholdt med 

to produkter som ikke er målprisvarer (brokkoli og kinakål). 

I løpet av de siste to tiårene har det skjedd mye med hensyn til tilbudet på grøntsiden, ved at 

forbrukerne etterspør flere produkter enn tidligere. Hensynet til rask og kostnadseffektiv 

omsetning drar imidlertid i retning av å begrense produktutvalget i de enkelte butikkene. 

Parallelt med butikkonsept der det er valgt å ha et begrenset utvalg, finnes det kjeder som 

profilerer seg med nettopp bredt utvalg og høy kvalitet. For noen av disse fungerer frukt- og 

grøntavdelingene som et trekkplaster for økt kundegrunnlag. 

Til tross for noe variasjon i de ulike konseptene av dagligvarebutikker, fremstår grossistleddet 

i dag som et sentralt ledd for å få til produktdifferensiering. Kundene etterspør i liten grad 

produkter som ikke allerede er innarbeidet i hyllene. Skal forbrukeren få tilgang til et mer 

differensiert vareutvalg:, avhenger dette derfor i stor grad av at leddene bakover i kjeden 

presenterer nye produkter. Selv om grossistene uttrykker et ønske om større mangfold, drar 

ønsket om færre varelinjer i retning av å begrense antallet produkter. Dette medfører også til 

at nisjeprodukter, forstått som produkter med lite volum, i svært begrenset grad blir produsert 

i Norge. Etterspørselen av disse dekkes i stor grad gjennom import. Bildet er imidlertid ildce 

entydig; det finnes eksempler på at grossister, produsenter og plantefaglige miljøer går 

sammen om å utvikle nye produkttyper som kan produseres i Norge. Denne rapporten viser 

også at det filmes eksempler på at produsentene selv har tatt initiativ til å frembringe norske 

kvalitetsprodukter på områder der markedet enda ikke er fullt utviklet. I disse prosjektene er 

risikoen høy og arbeidsinnsatsen stor. 

I rapporten har vi sett på ulike sider ved importregelverket. Målprissystemet er et viktig 

element her. Dette systemet virker som en form for maksimalpris som produsentene kan ta ut 

på produktene som leveres. Dersom gjennomsnittsprisene på de ulike målp1isproduktene går 

mer enn 12 prosent over målprisnivået i to uker på rad, så settes tollsatsen ned for å stimulere 

til import. I rapporten er det også vist til indikasjoner på at målprissystemet har en 

stabiliserende effekt med hensyn til prisendringer over tid. Likevel er det viktig å være klar 

over at også ikke-målprisvarene har et slags "tak" med hensyn til hvilke priser som kan tas ut. 

Dersom prisen på disse varene overstiger pris på utenlandsk vare inldudert ordinær toll, så vil 

også dette utløse import og dermed medføre lavere priser på disse varene. 



Et hovedproblem med importregelverket er at det er spesielt tilpasset bulkprodukter som 

selges til lav pris. En tollsats som gir en effektiv beskyttelse av et produkt som koster 10 

kroner per kilo i butikken, har ikke den samme effekten dersom det samme tollnivået benyttes 

på en høyp1isvariant av det samme produktet som selges for 80 kroner per kilo i butikk. Det er 

vist i denne rapporten at dette medfører problemer for å stimulere til norsk produksjon av 

høyprisvaiianter av produkter, eksempelvis babypoteter og mer sjeldne salatsorter. 
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Grensevern - bare for hverdagsmat? Side I 

1 Bakgrunn og problen1stilling 
Det er paradokser i det norske potet, frukt og grøntmarkedet. De fleste dagligvarebutikker 

selger utelukkende de vanligste produktene, og forbrukeren vet ofte ikke hvilke sorter de 

kjøper, eksempelvis av epler og poteter. I noen butikker er utvalget bedre, og det legges større 

vekt på å informere kundene om produktene. Dette viser at bildet ikke er entydig. 

I de senere årene har forbrukerpreferansene endret seg i retning av et ønske om større utvalg 

og dermed også andre produkter e1m det som tradisjonelt har vært i salg i norske 

dagligvarebutikker. Forbrukeren er også villig til å betale mer for disse produktene. Det kan 

likevel se ut som om frukt- og grøntnæringen enda ikke har utnyttet det potensialet som ligger 

i de1me utviklingen, når det gjelder å produsere et større spekter av produkter og ta ut en 

høyere pris på disse. 

Spørsmål som reises i de1me rapporten dreier seg om hva som er bakgnumen for denne 

tregheten i tilpasning til de nye forbrukerpreferansene innenfor frukt- og grøntsektoren. 

Det har i den senere tid blitt reist spørsmål omkring hvorvidt målprissystemet gir norske 

produsenter av frukt og grønt mindre muligheter til å ta ut en høyere pris på enkelte produkter 

av spesielle kvaliteter. Det er imidlertid mulig at det også er andre hindringer enn målpris som 

har barrierevirkning med hensyn på åra omsatt ulike sorter og kvaliteter av norske 

landbruksvarer til god pris. Det kan også tenkes at aktørene innenfor kjeden fra jord til bord er 

lite villige til å teste ut kundene med hensyn til hvilke produkter som har et potensiale for 

salg. Logistikksystemet, som i stor grad har blitt bygd opp for å ivareta bulkproduksjon, kan 

også tenkes å være lite fleksibelt i forhold til å operere med et større antall produkter. 

Stiftelsen Godt Norsk har tatt kontakt med Landbrukets Utredningskontor for en utredning 

omluing disse temaene. 

1.1 Metode 
Det er stor forskjell på de ulike frukt- og grøntproduktene. Noen er det vi kan beh·akte som 

basismatvarer, og volumet på forbruk er dermed stort. Andre produkter brukes ved spesielle 

anledninger, og selges i svært små volum. Noen av produktene har tradisjonelt vært dyrket i 

Norge, og import av varen er såkalt supplerende i forhold til innenlandsk produksjon. Andre 

produkter har tradisjonelt ikke blitt dyrket i Norge, og har først blitt introdusert for markedet 

gjennom import, før norske produsenter har begynt å supplere importen. 

Blant airnet på bakgrunn av disse forholdene har det væ1i vanskelig å si noe generelt om 

omsetningssystemet for frukt og grøntsektoren. For å belyse situasjonen har vi foretatt et 

utvalg av produkter som er forskjellige med hensyn til volum på forbruket. Siden 

målprissystemet er en av ordningene som det skal bli sett nærmere på er det valgt ut tre 

LU-mpport nr. I - 2nrJ/ 



Side 2 Grenseve rn - bare for hverdagsmat? 

målp1isprodukter (potet, epler og salat), samt to produkter som ikke er målprisvarer (brokkoli 

og kinakål) . 

Landbrukets Utredningskontor har angrepet denne problemstillingen gjennom å foreta 

intervjuer og samtaler med representanter for frukt- og grøntnæringen. Siden det er 

Landbrukets Utredningskontor som er ansvarlige for beshivelsene og konklusjonene i denne 

rapporten er det i liten grad henvist til enkeltpersoner underveis i teksten. Personene som har 

bidratt med informasjon er samlet i en informantliste bakerst i rappo1ien. 

Et av kapitlene i rapporten (kapittel 4) er basert på en spørreundersøkelse per telefon 

gjennomført av Opinion AS våren 2000. Denne undersøkelsen ble gjem1omført blant 1000 

gårdbrukere, samt et tilleggsutvalg på 217 personer som dyrker frukt, bær, grønnsaker og 

potet. I det tilfeldige utvalget på 1000 gårdbrukere, var det 110 som oppga å ha frukt, bær, 

grønnsaker og potet, slik at det i alt im1går svar fra 327 gårdbrukere. 

1.2 Oppbygging av rapporten 
I de neste kapitlene vil følgende forhold bli presentert: 

• I kapittel 2 blir omsetningssystemet på grønt presentert. 

• Prisdanning i grøntsektoren er utgangspunkt for kapittel 3 

• I kapittel 4 blir resultatene fra Opinions undersøkelse presentert. 

• I de påfølgende kapitlene (5-8) går vi inn på omsetningssystemet, produktdifferensering 

og p1isdanning for enkelte kulturer; henholdsvis potet (kapittel 5), epler (kapittel 6), salat 

(kapittel 7) og kinakål og brokkoli (kapittel 8). 

• I det niende og siste kapitlet er sentrale funn i de foregående kapitlene sammenfattet og 

diskutert. Blant annet reises det spørsmål om tollregimet praktiseres på en slik måte at 

høyprisproduktene ikke blir tilstrekkelig skjermet. 
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Grensevern - bare for hve rdags mat? 

2 On1setningssyste1net for frukt og grønt 
Grøntsektoren fremstår ofte som en "uoversiktlig næring". I dette kapittelet blir de ulike 

aktørene i næringen beskrevet, og deres rolle i omsetningen av grøntprodukter vil bli 

presentert. 

Side 3 
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Figur 2.1 Aktørene i grøntsektoren 
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Det er tre store produsentsammenslutninger i dagens grøntnæring: Gartnerhallen, NF-Grønt 

og Nordgrønt. Produsentene her leverer henholdsvis til grossistene BAMA, Norgesfrukt og 

Coop. Hvilken produsentsmm11enslutning de er tilknyttet er med andre ord nært forbundet 

med hvilken grossist de har leveringsavtaler med. I tillegg har vi Produsentforeningen 1909 

som ikke er direkte knyttet til en enkelt grossist, men har medlemmer som leverer til 

forskjellige grossister. 
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Side 4 Grensevern - bare for hverdagsmat? 

Gartnerhallen 

Gaiinerhallen er den største av produsentorganisasjonene med 2400 medlemmer. 

Organisasjonen representerer mer eim 70 prosent av de norske frukt, grønt og 

potetprodusentene. Disse er organisert i 13 produsentlag på ferskvaresiden, og står for drøyt 

50 prosent av den norske produksjonen av poteter, grø1msaker og frukt. 

Gartnerhallen hadde tidligere en rolle som grossist, men er nå i første rekke en 

produsentorganisasjon. Dette som en følge av endringen ved etable1ingen av GRO AS 

(Gartnernes Ressurs Organisasjon) i 1998, der Gartnerhallens divisjon industrivirksomhet og 

BAMA Indust1i gikk sammen og daimet "Nye BAMA". Gartnerhallen ble fra da av en ren 

produsentorganisasjon. Organisasjonen har leveringsavtaler på inntil 15 år. Avtalen mellom 

NorgesGruppen og Gartnerhallen er direkte, mens leveransene til Rema 1000 er avtalt frem 

mellom BAMA og Rema 1000. Gartnerhallen har ansvaret for innkjøpene fra produsentene 

og oppgjør. Det er likevel BAMA som fører kontroll og som står for avregning. De har dannet 

selskapet BaRe for dette . 

Noen av leverandørene har status som nøkkelprodusenter. Dette er produsenter som har et 

stort volum. Mindre produsenter kan slå seg sammen i nøkkelprodusentringer. Kravet er at de 

skal fungere som en administrativ enhet, og hensikten er å redusere de administrative 

kostnadene til Gartnerhallen. Dette har bidratt betydelig til den avskallingen en har sett i 

grøntnæringen de senere årene (se boks 2.1 senere i kapitlet). 

Dersom leverandørene også ønsker å levere til andre produsentorganisasjoner, så må de søke 

om dispensasjon fra Gartnerhallen. Dette er vanligvis uproblematisk når det dreier seg om 

andre produkter enn det produsenten har avtaler med Gartnerhallen om å levere. 

NF-Grønt 

NF-Grønt ble etablert i januar 1996 og er en medlemsorganisasjon som omfatter de som har 

avtaler om levering til Norgesfrukt, som igjen forsyner Hakongruppen. Organisasjonen har 

om lag 550 medlemmer og sekretariatet er lagt til Norgesfrukt sentralt. Organisasjonen har 

sju regionale produsentlag. 

Nordgrønt 

Nordgrønt er produsentsammenslutningen i Coop systemet. De omfatter ca. 430 produsenter 

spredt over hele landet. Nordgrønt ble i desember 1994 omdannet til et samvirkelag med 

begrenset ansvar, hvor produsenter som leverer en vesentlig del av sin produksjon til Coop 

Norge Dagligvare og Coop kan være andelshavere. Nordgrønt er da en 

samarbeidsorganisasjon mer eim en ren produsentorganisasjon, og er av den grunn heller ikke 

medlem av GPS noe som omtales senere. Organisasjonen er oppdelt i 4 regioner; Østlandet 

Øst, Østlandet Vest, Rogaland og Trøndelag. 
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Produsentforeningen 1909 

Produsentforeningen 1909 har til hensikt å være en nøytral aktør, uavhengig av de enkelte 

grossistene. I dag er det ca 250 produsenter som betaler kontingent. De har ikke inngått 

avtaler på vegne av sine medlemmer med aktører i markedet. Imidlertid er medlemmer av 

Produsentforeningen 1909 også ofte tilknyttet en av de andre produsentsammenslutningene 

gjennom at de leverer til en av de tre store grossistene. En sentral arbeidsoppgave for 

foreningen er å stå for det ukentlige prismøtet (torsdag) på Økern 1• 

Grøntprodusentenes samarbeidsråd 

Produsentgrupperingene på grønnsaker, poteter, frukt og bær organiserte seg i 1999 i 

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS). Dette er en videreføring av samarbeidet som 

tidligere fungerte gjennom styringsgruppene i Norsk Gartnerforbund. Gjennom opprettingen 

av GPS ble dette et fastere opplegg. GPS er sammensatt av representanter for 

produsentsammenslutningene. Gartnerhallen har to representanter, mens NF-Grønt, 

nordgrøntprodusentene og Produsentforeningen 1909 alle har en representant hver. 

1. juli 2000 tok GPS over ansvaret for markedsreguleringen på grøntsektoren. Dette gjelder 

den delen av markedsreguleringen som det offentlige yter bistand til, og dreier seg om poteter, 

epler og pærer. GPS leier sekreta1iatsfunksjon av Norsk Gartnerforbund, men skal selv 

finansiere sitt arbeid gjennom en avgift som i dag er satt til 2 promille av produsentenes 

omsetning. 

I retningslinjene til GPS heter det at organisasjonen skal arbeide med produksjons- og 

markedstilpasning for derigjennom å bidra til størst mulig dekning av norske varer på 

grøntsektoren, samt for å oppnå en best mulig økonomi for produsentene. Arbeidet skal skje i 

et nært samarbeid med omsetningsleddene. For hvert av produktene er det opprettet egne 

styiingsgrupper, som skal skaffe oversikt over omsetning og produksjon. Dette danner 

utgangspunkt for produksjonsplanlegging, tilpasning av det løpende vareutbudet, 

prisanbefalinger og informasjon om faktisk forbruk og oppnådde p1iser. Produksjonsplanene 

er et sentralt virkemiddel og er nærmere beskrevet senere i kapitlet. 

I de1me delen har oppmerksomheten vært rettet mot produsentsammenslutningene. En side 

som ikke kommer frem over - men som i høyeste grad har preget grøntnæringen i lang tid -

er den betydelige strukturrasjonaliseringen på produsentsiden. I boks 2.1 nedenfor er noen 

fakta for utviklingen de siste 20 årene sammenfattet. 

1 Prismøtene er nærmere beskrevet i kapittel 3 - prisdanning i grøntsektoren. 
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Boks 2.1 Strukturutvikling i grønt11æri11ge11 1979-1999 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå. Jordbrukstellingen 1999 (http ://www.ssb .no/ jt 1999/tab-2000-05-3 1-0 I .himl). 
Tall ene omfatter dri ftsenheter med minst 300 m' veksthusarea l. For 1999 fo reløpige ta ll. 

Antall enheter med vekstl111s og veksthusareal, etterfylke og storreise p<1 veksthusarealet. 

Foreløpige tall fra gartneri og hagebrukstellingen fra 1999 viser at antall veksthusprodusenter er redusert 

med 40 prosent de siste 10 årene. Også a11tall veksthus er redusert kraftig. Produsentene har imidle1ticl 

gjen11omgående stø rre veksthus, 599 m2 i snitt i 1999 mot 346m2 i 1979. Likevel er det samlede area let 

av veksthus reduse1t med 16 prosent i denne 20 års perioden. 

I neste fi gur er utviklingen innen produksjonen av frilandsgrønnsaker presente1t. Der går det frem at 

antall driftsenheter er blitt kraftig redusert. Sammenlignet med tellingen i 1989 bar 2 av 3 driftsenheter 

gått inn. Arealet ser vi er opprettholdt i den sa mme perioden. 
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Kilde: Resultatkontroll for gjennomforingen av landbrnkspoli ti kken. Budsjettnemnda fo r jordbruket. Ta llene er basert på resu ltater 
fra de tre siste jordbrukstellingene. Foreløpige tall for 1999. 

Samlet antall drij~senheter og antall dekar med produk:,jon m• frilamlsgronnsaker. 

Utviklingen innen potetproduksjonen har hatt en lignende utvikling med den v i har sett på 

frilandsgrønnsaker, ved at antall driftsenheter som har denne produksj onen er blitt kraftig reduse1t. Til 

forskjell fra frilandsgrønnsakene så har reduksj onen i antall driftsenheter med poteter også gitt seg 

utsl ag i at det samlete arealet har gått noe ned . 
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Potet 
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Kilde : Resultatkontro ll for gjennomføringen av Jandbrnkspoliti kken. Budsjettnemnda for j ordbruket. Tallene er basert på resultater 
fra de tre s iste jordbrukstellingene. Fore løpige tall for 1999. 

S((m/et ((Ut((// dr(ftsenfleter og ((lit((// dek((t med prod11k5jo11 av potet. 

En følge av de n utviklingen vi har vi st i ele to foregående tabellene, er at driftsenhetene har blitt 
betydelig større i denne perioden. Dette går frem av figuren under: 

Gjennomsnittsstørrelse 
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Kilde: Resultatkontroll for gjennomføringen av Jandbrnkspolitikken. Budsj ettnemnda for jordbruket. 
Tall ene e r basert på resultater fra de tre siste jordbrnkste llingene. Foreløpige tall for 1999. 

I 

Gje1111oms11ittsstol'l'else på landets gårder med prod11k5jo11 av potet og grø1111s((ker i 1979, 1989 og 
1999. 

2.2 Grossistene og dagligvaregruppene 

Side 7 

Grossistene er knutepunktet mellom produsent og butikk. Butikkene er avhengige av hva 

deres grossister kan levere av produkter, og bonden er avhengig av grossisten for å få leve1t 

sine produkter. For bonden er det både vanskelig og arbeidskrevende å markedsføre egne 

produktlinjer direkte overfor detaljistene. Samtidig er butikkene avhengig av hva deres 

grossist vektlegger når varesammensetningen i deres butikk skal utformes. Den vertikale 

integrasjonen medfører også at de fleste grøntprodusenter bare har avtaler med en grossist, og 

på den andre siden benytter også butikkene seg av en grossist, og dette er bestemmes ut fra 

hvilken kjede butikken tilhører. Det er i tillegg blitt anslått at handel utenom grossistene 

utgjør 10 prosent av omsetningen. 
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Grossistene har en viktig funksjon med hensyn til vareutvalg og mengder i butikkene. Det er 

grossistene som skaffer oversikt over det totale behovet for frukt og grønt. Dette behovet 

søkes dekket gjennom å utarbeide produksjonsplaner med bonden. Av de varene som det er 

produksjon av i Norge vurderes årets resultat, både i kvantum og kvalitet. Det som eventuelt 

trengs ut over det som kan fremskaffes i Norge søkes dekket gje1mom import. Det er også 

grossistene som importerer. De tre store grossistene, BAMA, Coop og Norgesfrukt har 

dermed en stor direkte innflytelse på størrelsen på og avsetningen for den norske 

produksjon en. 

BAMA, NorgesGruppen og Rema 1000 

BAMA er den største mottakeren av norsk frukt og grønt, og BAMA Trading beshives som 

"hovedpulsåren" i BAMAs virksomhet. Det er innkjøpsdivisjonen til BAMA. De omsetter så 

vel norsk som impmtert vare, som går til "BAMA dagligvare", "BAMA storkjøkken" og 

"BAMA industri". I denne rapporten er det i første rekke det som går til dagligvare, som 

oppmerksomheten er rettet i mot. 

BAMA er leverandører til NorgesGruppen2 og Reitangruppen (Rema). 

Det foreligger avtaler mellom Gartnerhallen, BAMA og NorgesGruppen som gjelder for 15 

år. Denne skal sihe forutsigbarhet. I avtalen går det frem at Gartnerhallen skal være eneste 

norske leverandør for NorgesGruppen, og dermed skal de være sikret tilgang til en stor del av 

det norske markedet. Produksjonen skal planlegges for å sikre balanse mellom tilbud og 

etterspørsel, og partene skal i fellesskap skal forsøke å oppnå målpris. 

IVA Frukt & Grønt AS er en navnet på distribusjonskanalen for frukt og grønt i 

CentraGruppen. BAMA og CentraGruppen er eier 50 prosent hver i selskapet, og 

CentraGruppen er tilknyttet NorgesGruppen. 

Forholdet til Rema er fonnalisert gjennom et felles selskap - BaRe - som er eid av Rema og 

BAMA med like parter 

Norgesfrukt og Hakon 

Norgesfrukt AS ble etablert i 1969. Selskapet er totalleverandør av frisk frukt og grønnsaker. 

Hakongruppen, som blant annet omfatter kjedene RIMI og ICA, eier 60 prosent av 

Norgesfrukt og 40 prosent eies av andre. Gje1mom Norgesfrukt sine egne avdelinger, Hakon 

Distribusjon i Nord og HI Giørtz og D. Krohn på Møre, har gruppen et landsdekkende 

distribusjonsnett. Norgesfrukt er eneleverandører til Hakongruppen. Dette samarbeidet startet 

i mars 1998 . Norgesfrukt anslår selv å ha ca. 25 prosent av markedet. 

2 Kjedeprofiler i Norgesgruppen : Meny, Kiwi , Joke r, Nærmat, Bunnpri s, HK-kjeden, Servicemat, Safari , 

Bikuben, Kj øpmannskj eden Vest, CC Mart ' n, CC Vest, Helgå Matsenter, Prima-kj eden, Spar/Eurospar, Spar 

Dragseth og Ultra . 
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Coop, Forbrukersamvirkets butikker 

Coop (tidligere NKL) er en fellesorganisasjon for forbrukersamvirket i Norge. Coop eies av 

de 265 samvirkelagene som er selvstendige juridiske enheter. Coop Norge Dagligvare sørger 

for grøntleveransene til forbrukersamvirkets butikker. Om lag hver fjerde handlepose med 

dagligvarer kommer fra en av Coops butikker3
, og det er i første rekke produsenter tilknyttet 

Nordgrønt som leverer til Coop. 

3 Coop OBS! , Coop Prix, Coop Mega og Coop Marked er butikkjeder i Coop systemet hvor en får kjøpt 

dag I igvarer. 
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3 Prisdannelse i grøntsel(toren 
P1isdannelse i grøntsektoren er, som en informant sa, et resultat av minst "l 000 faktorer". I 

dette kapitlet skal vi belyse enkelte av disse ved å kort å gjøre rede for følgende fire 01måder: 

• Forskjeller i prisdannelsen på målprisvare og ikke-målprisvare 

• Noteringspris 

• Veiledende Økernpris 

• Samarbeid; grossist - grossist, grossist - produsent, produsent - produsent 

3 .1 Målprisvare og ikke-1nålprisvare 
Et av spørsmålene som ble stilt innledningsvis i rapporten, er om målpris versus ikke målp1is, 

har noe å si for å kunne ta ut "merpris" på enkelte grøntprodukter. I den sammenheng har ett 

av temaene i de1me undersøkelsen vært å få frem ulike aktørers vurdering av hvilken 

betydning det har at enkelte grøntprodukter er målprisvare og at andre ikke er det. 

Målprisene blir fastsatt årlig gje1mom jordbruksoppgjøret og er de priser jordbruket skal 

kmme oppnå ut fra balanse1te markedsforhold og det fastsatte importvernet for 

jordbruksvarer. Målpris er således define1t som den pris markedet kan akseptere å betale, 

samtidig som bonden kan akseptere den. Målprisene er knyttet til representantvarer og er 

viktig i forhold til importvernet. Dersom prisene på representantvarerene overstiger 

målp1isene med mer enn 12 prosent for grøntsektoren (øvre prisgrense), iverksettes tiltak for å 

bringe p1isene ned til målp1isnivå. I praksis betyr dette nedsatt toll. 

Følgende grøntprodukter er målprisvarer: Poteter, tomater, agurk, rapidsalat, isbergsalat, 

hodekål, blomkål, rosenkål, gulrot, kepaløk, purre, lrnollselleri, reddik, kruspersille, epler, 

pærer, plommer. 

Øvrige grøntprodukter er ikke målprisvarer. Det innebærer at det for disse kulturene il<l<e 

eksisterer noen "øvre prisgrense", som man må forholde seg til - tollbeskyttelsen er den 

samme uavhengig av hvilken pris det opereres med innenlands. 

3.2 Noteringspris 
Statens Landbruksforvaltning (SLF) gjennomfører hver tirsdag en prisnotering av de 

produktene som tilbys på markedet. Noteringene skjer på produsentnivå (det vil si den prisen 

bonden får når han/hun selger til grossist). Dette gjøres for til enhver tid å sammenligne prisen 

på omsatte varer i forhold til målpris og øvre prisgrense. Det er noteringsprisen som legges til 

gnum når en vurderer om det skal iverksettes imp01t til nedsatt toll. I tillegg noteres det pris 

på ikke målp1isvarer. Prisen som noteres skal gjenspeile det faktiske prisnivået på de enkelte 

kulturene . 
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I praksis skjer prisnoteringen ved at representanter fra SLF tar en runde på Økern. I tillegg får 

de oppgitt produsentpriser per telefon fra de store aktørene (BAMA, Norgesfrukt og Coop). 

Sammen med prisene fra runden på Økern blir disse veid sammen ut i fra hver enkelt aktørs 

relative andel av markedet for hvert enkelt produkt, slik at en kommer frem til en gjeldende 

produsentpris i markedet. SLF i1mhenter også priser fra andre deler av landet, men disse 

brukes ikke i forhold til noteringen mot målprissystemet. 

3. 3 Veiledende Økempris 

Hver torsdag avholdes det et såkalt "prismøte på Økern". Det er Produsentforeningen 1909 

som står som arrangør. På dette møtet stiller grossistene, representanter fra produsentene, fra 

SLF og Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Der fastsettes veiledende Økernpris på 

engrosnivå for kommende uke. I SLF opererer en med at dem1e prisen er inntil 15 prosent 

høyere eim note1ingsprisen. Til grum1 for de vurderingene ligger en oversikt over hvor mye 

som er leveringsklart fra bonden for den kommende uken for hvert enkelt vareslag, både varer 

innenfor og utenfor målp1issystemet, hvor mye som ligger på lager, og hvilke priser som er 

"1imelige" for å få avsetning for varene. Man forventer at alle paiter forholder seg til disse 

anbefalingene, men det er likevel slik at noen kan finne det hensiktsmessig å selge varene for 

lavere piis enn den anbefalte. I såfall er det produsenten som får utbetalt mindre enn det han 

eller hun ellers ville fått. 

Det vaiierer hvem som møter fra produsentene, men i følge en kulturansvarlig vil 

representanter fra produsentene bestrebe seg på være til stede på disse prismøtene. SLF møter 

som observatør. De deltar ikke i debatten angående "riktig pris" for kommende uke, men de 

svarer på spørsmål vedrørende prisutviklingen i utlandet og hvordan noteringsprisene ligger i 

forhold til de avtalte målprisene (der det er det) . I tillegg pleier SLF å informere om 

resultatene av gjennomførte beholdningsundersøkelser. OFG er til stede som observatør og 

for å informere om kampanjer m.m. som er planlagt. I prinsippet skal prisen som en kommer 

frem til gjelde fra påfølgende uke, men av og til blir de tatt i bruk den torsdagen de er avtalt4
. 

Forut for torsdagens prismøte avholdes det telefonmøte i regi av Grøntprodusentenes 

Samarbeidsråd, mellom de kulturansvarlige5 for Gartnerhallen, NF-Grønt og Nordgrønt samt 

enkelte produsenter fra de enkelte regionene. De kulturansvarlige for de enkelte kulhll'ene i de 

ulike produsentsammenslutningene skal da ha vært i kontakt med "sine", slik at de er 

oppdatert på sitt område om hvor mye de har av den bestemte kulhll'en. Med det menes at de 

har oversikt over hvor mye av den enkelte kulturen som er lagret og/eller hvor stor 

4 Om dette er regelen ell er unntaket har vi få tt motstridende meldinge r på. Fra enkelte hold hevdes det at det er 

kun i "ekstraordinære situasjoner" at pri sene forandres fra og med torsdag. Andre mener på at det slett ikke er så 

sj e lden. 
5 Begrepet "kulturansvarlig" sikte r til de som har denne koordinerende roll en. Enkelte av di sse foretrekker å 

bruke betegnelsen " innringe re" . 
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produksjon en kan forvente i løpet av kommende uke. Dette er viktige innspill til torsdagens 

offisielle prismøte på Økern. 

Kriteriene som legges til grunn på møtet er hvor mye en kan få solgt, hvor mye som er 

leve1ingsklart og størrelsen på lagerbeholdningen på de enkelte kulturene. Det er med andre 

ord tilbud og etterspørsel som er det bestemmende og utfordringen ligger i å få fastsatt riktig 

pris. Det er imidlertid mange faktorer som påvirker tilbudet og etterspørselen av 

grøntprodukter. En kan skille mellom de mem1eskeskapte og de naturgitte forholdene. De 

menneskeskapte går på alt fra produksjonsbegrensende tiltak til kampanjer for å få solgt mer, 

og de naturgitte forholdene er ofte knyttet til klima og hvor lagringsdyktige produktene er. Jo 

mer ømtålig produktet er for lagring, desto større prisvariasjon vil en måtte påregne. Fra 

grossisthold blir det også bemerket at prisen utenfor landets grenser betyr stadig mer i 

prisfastsettelsen på grønt, også for produkter som ikke inngår i målprisordningen. Samtidig 

påpekes det at nærhet (produsent - grossist) betyr at en kan tillate seg å ligge noe høyere i 

pns. 

3 .4 Regulering av tilbudet 
Med reguleiing av tilbudet siktes det her til de muligheter produsenter og grossister har for å 

påvirke utbudet av grønt. To sentrale virkemidler i den sammenheng er produksjonsplaner og 

samtaler mellom produsentene for å koordinere produksjonen. Produksjonsplanene er i 

realiteten et samarbeid mellom grossist og produsent, mens produksjonsregulerende tiltak er 

forhold som i større grad kan avtales mellom representanter for de enkelte produsentene. 

3 .4.1 "Produksjonsplanene - det minst dårlige verktøyet" 

Oversluiften er et ordrett sitat fra en produsent om produksjonsplanenes plass og betydning i 

planleggingen av produksjon av frukt og grønt her til lands. 

Produsentene av poteter, frukt og grønnsaker samarbeider om å tilpasse produksjonen til 

markedet. Hovedvirkemiddelet er her produksjonsplanleggingen. Alle produsentene blir 

oppfordret til å fylle ut et skjema før sesongen tar til, hvor de opplyser hva de har tenkt å 

produsere og når de beregner at produksjonen er leveringsklar. Dette samarbeidet skjer på 

tvers av hvilke produsentsammenslutninger den enkelte er med i, og organiseres im1enfor 

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS). 

Produksjonsplanene settes opp i samarbeid mellom grossist og produsent, etter at grossist har 

satt opp en behovsplan som forteller hvor mye en kan selge av en kulhir i et område gjennom 

hele den norske sesongen. En representant fra produsentsiden mener at det er viktig at de er 

representert, selv om en av og til føler seg i en slags "gisselposisjon''. Planene som blir 

utarbeidet, skal være på plass til årsskiftet for kommende sesong. Der gis veilende mengder 

for hva som er ønsket produksjon, uke for uke, kultur for kultur. Derfor er de sentrale når 
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produsentene planlegger innkjøp, såing og planting for neste sesong. I overskuddssituasjoner 

så tas det også utgangspunkt i disse planene, og grossistene ber produsentene redusere 

produksjonen i forhold til anslått mengde i planen. 

Produksjonsplanenes stilling er at "det er en.form.for avtale" for å sitere en representant fra 

grossistene. Avtalene er imidlertid ikke juridisk bindende. Når det er for mye av en kultur i 

markedet, vil grossistene kunne gi beskjed om at en kun kan ta i mot en viss andel av det som 

ble satt i produksjonsplanen for gjeldende uke. Slik det praktiseres så vil imidlertid de som 

har tegnet en produksjonsplan bli behandlet likt ved at hver produsent må redusere 

produksjonen "like mye". I en situasjon der en produsent ikke klarer å oppfylle det en har 

"tegnet seg for", vil en kunne oppleve at en står uten produksjonsplan/leve1ingsavtaler neste 

sesong. Slik sett synes produksjonsplanene mer å være en ordning for grossistene for å sikre 

seg nok, enn en avseh1ingsgaranti for produsentene. 

I følge en sentral kilde er produksjonsavtalene det som skiller en fra ikke å kunne holde frem 

som grøntprodusent. "Toget er gått og det stopper ikke igjen". I det utsagnet ligger det en 

oppfatning av at de som ikke allerede har produksjonsavtaler trolig heller ikke vil komme inn 

i grøntnæringen. I følge samme kilde var det mange som ønsket, men som ikke fikk avtaler, 

da Gartnerhallen og BAMA "fusjonerte". 

Da produksjonsplanene ble innført som virkemiddel/verktøy var det mange som ikke innså 

betydningen av denne "nyvinningen". Holdningen i visse regioner var at det ikke var 

nødvendig. Det har vist seg at de tok feil og mange produsenter har måttet legge ned 

grøntproduksjonen på grunn av denne feilvurderingen. 

3.4.2 Samtale og harv - virkemidler mot overproduksjon 

I forrige delkapittel gikk det frem at produksjonsplanene er et sentralt verktøy for så vel 

grossister som produsenter. Det er med utgangspunkt i disse planene produsentene planlegger 

såing og planting for neste sesong. 

Av og til vil det oppstå situasjoner der produksjonen blir større enn det markedet vil kunne 

motta, enten fordi etterspørslen blir mindre enn forventet, eller fordi avlingene blir større enn 

planlagt. Forklaringen er ikke nødvendigvis dårlige planer, men heller de tidligere omtalte 

" 1000 faktorene" som kan påvirke produksjonen og omsetningen av grønt. Et forhold som har 

betydning er hvor lagringsdyktige produktene er. Lagring av brokkoli er for eksempel langt 

mindre aktuelt enn lagring av kinakål i en overskuddssituasjon. I tillegg vil store 

lagerbeholdninger i seg selv kunne være med på å presse prisen på det som omsettes, da en tar 

hensyn til det i prissettingen av produktene. 
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En bør videre skille mellom overproduksjon knyttet til en enkelt grossist og overproduksjon i 

hele markedet. I det første tilfellet vil "overproduksjon" kunne bli løst ved at grossistene 

"bytter varer". Det er også mulig at det initieres kampanjer og opplysningsvirksomhet for å 

øke salget i en periode. Om den typen tiltak skal være virkningsfulle, må 

overskuddsproblemet være i en avgrenset periode. Er det av mer langvarig karakter vil 

overskuddssituasjonen bli enda mer "prekær" når forbruket igjen minsker, fordi forbrukerne 

har "hamstret" for en periode, samtidig som produksjonen er like stor. 

I en situasjon hvor det går frem at "markedet er mettet", vil produsentene selv harve/frese ned 

produkter det ikke er avsetning for - for å holde prisene oppe. Betydningen av den typen 

ekstraordinære tiltak er vanskelig å måle. En produsent anslo forskjellen på kinakål i 

inneværende sesong (2000) til å utgjøre kroner 1,50 per stykk. Den typen virkemiddel 

im1ebærer at produsentene "snakker sa1mnen" for å fordele byrder jevnt. Nettopp det bedrede 

klimaet for å "snakke smm11en" innad i grøntnæringen blir av flere vi har kontaktet påpekt 

som en av de viktigste endringene de senere årene. Grøntprodusentenes Samarbeidsråd og 

Norsk Gartnerforbunds "kulturklubber", blir ofte nevnt i en slik sammenheng. 

3.4 .3 Importe1i vare 

Importert vare utgjør en viktig og stor del av det innenlandske grønttilbudet. Vi avrunder dette 

kapitlet med å se nærmere hvilken betydning en slik import kan tenkes å ha for innenlandsk 

produksjon. 

En innfallsvinkel er å se innslaget av import som et nyttig bidrag for å opprettholde og skape 

grobmm for norsk produksjon. Eksempelet kan være brokkoli. Det er en kultur som i tillegg 

til å være lite lagringsdyktig også produseres i Norge på ei tid av året der det ofte vil være 

vanskelig å få importert gode tilsvarende produkter. Samtidig er det naturlig å se for seg 

forestillingen om at "det er å få hele året" skaper grobunn for at forbrukerne også etterspør 

brokkoli i s01mnermånedene. 

På den andre siden vil importert vare kunne representere en hindring for avsetning av norsk 

vare. Det er særlig på lagringsdyktige kulturer det er naturlig å se for seg en slik 

problemstilling. I den grad det viser seg at det importeres store kvantum rett før/tidlig i den 

norske sesongen, vil det kunne være en indikasjon på at grossistene forsøker å presse prisene 

på norsk vare (indirekte redusere lengden på den norske sesongen), og resultatet vil kunne 

være at det blir omsatt mindre norskprodusert vare enn hva det strengt tatt er muligheter for 

(da importeres det vare som egentlig er å finne innenlands). I forlengelsen av dette vil et 

sentralt punkt i den videre fremstillingen være hvordan dagens importregelverk praktiseres. 

Før vi konuner til disse spørsmålene, rettes oppmerksomheten i neste kapittel mot 

produsentene og deres syn og holdninger til disse spørsmålene. 
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4 Gårdbruken1e 
Primærprodusentene utgjør det første av flere ledd i næringskjeden når maten skal fra "jord til 

bord" . For å finne ut av gårdbrukernes erfaringer og interesse for å levere spesielle 

produktvarianter ble det stilt noen generelle spørsmål om dette i en større spørreundersøkelse 

våren 2000. Disse er presentert i vedlegg 2. Som nevnt i innledningskapitlet har 327 frukt- og 

grøntprodusenter svart på spørsmålene. Resultatene blir presente1t i dette kapittelet. 

4.1 Holdninger til å levere spesielle kvaliteter 
For å finne ut noe om omfanget av gårdbrukere som leverer produkter av spesielle kvaliteter, 

og tar ut høyere piis på disse, ble informantene bedt om å oppgi hvorvidt de allerede har slik 

produksjon eller om de har vurdert å starte opp med dette. Til dette svarer hele 21 prosent av 

frukt-, grønt- og potetprodusentene at de allerede har slik produksjon. Ytterligere 11 prosent 

oppgir at de har tenkt å prøve dette, mens bare fire prosent oppgir at de har prøvd tidligere, 

men sluttet. Det store flertallet av produsentene oppgir imidlertid at de ikke har vurdert slik 

produksjon. 

Tabell 4.1 Gårdbrukemes interesse.for <I levere produkter av spesielle kvaliteter 
(i prosent) 

Har allerede slike produkter 21 

Har tenkt å prøve 11 

Har prøvd, men kuttet ut 4 
Nei , det har jeg ikke vurdert 63 

TI(ke sikker 2 

Totalt (N = 327) 101 

Gårdbrukerne ble også spurt om de så spesielle hind1inger for å sette i gang med produksjon 

av produkter av spesielle kvaliteter, og svarfordelingen er presentert i tabell 4 .2. 

Tabell 4.2 Gårdbrukemes !))'Il ]Hl mulige hindringer.for å sette i gang med spesielle 
produksjoner (i prosent) 

Det er liten etterspørsel hos forbrukerne 9 

Det er liten etterspørsel i restaurantmarkedet 

Min mottaker I grossist vil ikke ta i mot slike varer 

Målprissystemet 

Jeg har ikke nok kunnskap om slike produksjoner 

Andre hindringer 

Nei, jeg ser ingen spesielle hindringer 

Ikke sikker 

Totalt (N=327) 

2 

7 

3 

6 

44 
38 

3 

100 
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38 prosent oppgir at de ikke ser noen spesielle hindringer for å starte opp. De øvrige oppgir 

ulike hindringer, uten at noen av de oppgitte årsaksforholdene er svært dominerende. Ni 

prosent oppgir at det er liten etterspørsel hos forbrukerne, to prosent at det er liten etterspørsel 

i restaurantmarkedet, og sju prosent at deres mottaker I grossist ikke vil ta mot slike varer. 

Bare tre prosent opplyser at målprissystemet utgjør en slik hindring. Hele 44 prosent oppgir 

imidlertid at det er andre hindringer enn de nevnte, uten at det er mulig å si noe sikkert om 

hva dette kan være. Ett årsaksforhold som ikke var ført opp som et svaralternativ er 

økonomiske hindringer. Det kan nok tenkes at problemer med finansiering av en omlegging 

kan være noe av forklaringen på den høye andelen som svarer "andre hindringer". 

Totalt sett er interessen ildce liten blant produsentene for å starte opp med produksjon av 

utradisjonelle produkter. Det er heller ildce et rådende syn blant produsentene at manglende 

marked utgjør en vesentlig hindting. Nesten fire av ti ser ingen spesielle hindringer for å sette 

i gang en slik produksjon. 

4.2 l(jennskap til forhold rundt målpris og import 
Gårdbrukerne ble videre bedt om å svare på hva som er konsekvensene hvis noteringsprisen 

på målptisvarer går over øvre prisgrense i to uker på rad. Bakgrmrnen for dette spørsmålet er 

en antakelse om at produsentene selger produktene sine unødvendig billig under trussel om at 

høy pris bidrar til å utløse tollfri imp01i. Dersom myten om at høy pris utløser tollfri import er 

utbredt, kan dette medvirke til at produsenter kvier seg for levere spesielle kvaliteter som de 

kan få ut høyere pris for. 

Tabell 4.3 Gårdbrukernes oppfatning av effekt av noteringspris over øvre prisgrense 
(i prosent) 

Tollfri import 16 

Import til nedsatt toll 

Ikke sikker I ingen av delene 

Totalt (N=327) 

37 

47 

100 

Av tabell 4.3 går det frem at nesten halvparten av de spurte ildce er sikre på om høye 

noteringsp1iser utløser import til nedsatt toll eller til ingen toll. 3 7 prosent oppgir at dette 

utløser nedsatt toll, mens 16 prosent oppgir at det utløser tollfii import. 

Importregelverket er ildce svæ1i enkelt å forstå, og for den enkelte produsent er trusselen om 

konkurranse fra import ikke så vesentlig annerledes om det dreier seg om import uten toll 

eller til nedsatt toll. Hovedproblemet dreier seg likevel om hvor stor konkurransen på 

markedet er, hvordan det totale utbudet påvirker prisen og om leverandører får levert 

produktene over hodet. Disse spørsmålene avgjøres imidlertid ikke alene av tollsatsene. 
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Som nevnt tidligere kan misforståelser om målprissystemet tenkes å medvirke til at 

produsentene ikke vil levere spesialprodukter, fordi høye noteringsp1iser utløser 

tollnedsettelser. For flere produkter er det imidlertid sånn at det kun er hovedsort som det er 

prisnoteringer på. Hovedsort er den s01ten som det til en hver tid er mest av i markedet. 

Informantene ble derfor spurt om de trodde at noteringsprisen på potet var med utgangspunkt 

i alle potetsortene på markedet, eller bare den sorten som det er mest av i markedet. 

Tabell 4.4 Gftrdbrukernes oppfatning m1 hva som er utgangspunkt.for toll11edsettelse 
på poteter (i prosent) 

Prisen på alle poteter bestenm1er når tollen settes ned 25 

Prisen på den sorten som det er mest av i markedet bestemmer når tollen 42 
settes ned 
Ikke sikker 33 

Totalt (N=327) 100 

25 prosent av respondentene mener at det er prisen på alle poteter som bestenm1er når tollen 

settes ned. Det korrekte er, som 42 prosent av informantene svarer, at prisnoteringene ikke tas 

på alle poteter, men på de potetene som det til en hver tid er mest av i markedet. Også her er 

usikkerheten stor; hele en tredjedel av produsentene svarer at de ikke er sikre. 

Til slutt ble produsentene spurt om de noen gang hadde opplevd å ikke få levert sine varer til 

grossist til ønsket tidspunkt fordi det var for mye imp01tert vare på markedet. 

Tabell 4.5 Gårdbrukernes e1faring med ikke åfcl levere varer på grunn av 
importkonkurranse (i prosent) 

Ja 

Nei 

Har opplevd, men ikke sikker på hvorfor 

Totalt (N=327) 

39 

53 

8 

100 

Nesten fire av ti svarer ja på dette spørsmålet. Dette er oppsiktsvekkende høyt, all den tid 

hensikten med grensevernet er å silue avsetningen for norske produkter, samtidig som det skal 

ivareta hensynet til å sikre at det ikke oppstår knapphet i markedet. 
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5 Potet 
I dette kapittelet skal situasjonen for potet belyses. Først, i delkapittel 5.1 , vil det bli sett på 

hvilke potetprodukter som tilbys i dagligvarebutikkene, og hvilke faktorer ansvarlige for 

grøntvareavdelingene opplever som begrensende i forhold til det å kunne tilby flere 

produktlinjer. Videre vil grossistene bli spurt om hva som gjøres for å utvikle et bredere 

produktspekter. Bondens rolle i forbindelse med utviding av produktspekteret vil også bli 

berørt. 

Det har i den senere tid væ1i rettet søkelys mot grensevernet for grøntsektoren. Det har blitt 

hevdet at tollvernet resulterer i at norske produkter ikke møter konkurranse, noe som fører til 

at tilbudet av grøntprodukter begrenses. Derfor vil det i delkapittel 5.2 bli sett på hvordan 

importvernet fungerer for poteter, for å finne ut om denne påstanden stemmer, eller om det 

kan være andre årsaker som medfører begrenset differensiering av potetprodukter. 

5 .1 Omsetningsleddene for potet 

5 .1.1 Detaljistomsetningen 

Nye mattrender har ført til at vi spiser mindre potet enn tidligere. Men det har også hatt noen 

positive sider for poteten. I dag er forbrukeren vant til å forne bakepotet i vareutvalget, i alle 

fall i de største dagligvarebutikkene. Babypoteten er også et produkt som det nå er liten, men 

noenlunde jevn etterspørsel etter i gourmetbutikker og butikker som vektlegger stort utvalg i 

grøntdisken. I de flestes bevissthet er likevel potet ett produkt, og man kjøper det som til en 

hver tid finnes i løs vekt eller i poser i butikken. De ulike sortene som kan fremskaffes , for 

eksempel Beate, Laila, Pimpernell, Kerrs Pink og Peik, selges vanligvis ikke side ved side i 

de fleste butikkene. Beate er den dominerende sorten, og de andre sortene selges bare 

unntaksvis dersom det er for lite av Beate i en periode. Også i de store butikkene er det gjerne 

slik at disse potetsortene ikke ligger godt merket side ved side, slik at forbrukeren selv kan 

velge hvilken potetsort de vil ha til middag den dagen. 

Tilbudet av poteter i dagligvaremarkedet i Norge er relativt lite differensiert, sammenlignet 

med for eksempel England. Mange butikker tilbyr bare potet i pose og i løs vekt. Vanligvis er 

det samme potetslag i begge tilfellene. Store supermarkeder som vektlegger bredt utvalg og 

god kvalitet kan tilby noe mer. Tekstboksen på neste side viser at det er en forholdsvis stor 

forskjell mellom de mindre lavprisbutikkene og større supermarkeder med bredere utvalg. 

Forbrukerne handler på den lokale nærbutikken til daglig, og drar til butikker med større 

utvalg i forbindelse med helg eller spesielle hendelser. Dette er situasjonen i oslomarkedet, 

men det antas at lignende fenomen gjør seg gjeldende over hele landet. 
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Butikk med stor omsetning og bredt utvalg 

Et besøk på Ultra på Bryn i Oslo viser at de kan tilby mandelpotet i pose, kokefast potet i pose (Beate), 
babypoteter i kurv, bakepotet som er pakket i folie og uten folie og Beate i løs vekt. 

Side 19 

På spørsmål om kundene er fornøyde med tilbudet, eller om det etterspørres andre typer poteter ble elet oppgitt 
at dette skjer i svæ1t liten grad. Det har imidlertid vært spørsmål etter mandelpotet fra Frat1krike, Kerrs Pink 
og Pimpernell. Det er likevel sjelden at folk reagerer på at de ikke finner rett sott potet i hyllene, mer vanlig er 
det at kundeue klager på størrelse og utseende på potetene. Butikken har ikke problemer med dårlig omsetning 
på varene. Det fylles nye poteter på daglig av de sortene det går mest av. Babypotetene leveres om lag to 
ganger i uken. Noe av babypotetene og bakepotetene må i midlettid kastes fordi de ikke tåler å ligge i lys i 
noen dager. Butikken har mulighet for åta inn flere spesialprodukter, men ele er avhengige av forholdsvis jevn 
levering av produktet. Hvis kundene venner seg til å få et spesielt produkt i denne butikken, vil de komme 
spesielt for å handle dette, og da er det uheldig å ikke ba det inne på grunn av at det ikke kan oppdrives. 
Generelt er det god oppfølging fra grossist. Dersom butikken gir beskjed om at det er spesielle produkter de 
ønsker å få inn i vareutvalget, vil grossist gjøre det som kan gjøres for å få elet til. 

Prisnivået på Ultra er høyt i forhold til andre butikker. Konseptet er å kunne tilby bredt utvalg og god kvalitet, 
noe lavpriskjedene ikke klarer i samme grad. Det er langt flere kunder innom i helgene enn ellers i uken, fordi 
folk ønsker spesielle ting til helgen, mens ele ellers i uken handler i lavprisbutikker nærmere der de bor. Ultra 
opplever likevel at det høye prisnivået gjør ele utsatt for konkurranse fra de såkalte "innvandrerbutikkene" som 
kan tilby et bredt varespekter inne1lfor frukt og grønt til lavere ptiser. 

Butikk med lite omsetning, begrenset utvalg og "lave priser" 

Et besøk på en Ri mi-butikk i lokalmiljøet på Oppsal i Oslo viser en annen virkelighet. Normalt har butikken 
kokefast potet i pose og i løs vekt. Da butikken ble besøkt, var elet også mandelpotet i poser. På spørsmål om 
hvorfor ikke utvalget var større, benviser daglig leder til at omsetningen ikke er stor, og at dersom ele tar im1 
flere sorter, så vil mye måtte kastes. Butikken mottar potet fra grossist to ganger i uken. I følge daglig leder 
klager ikke folk på utvalget, men av og til på dårlig kvalitet på produktene. Informanten har jobbet i flere 
Ri mi-butikker, og sier at tilbudet er tilpasset den lokale kundegruppen. Den besøkte butikken har i stor grad en 
kundegruppe bestående av eldre mennesker, og produktene som etterspørres er i stor grad tradisjonelle varer. I 
en allllen Ri mi-butikk hanjobbet i tidligere, var utvalget tilpasset at kundene i stor grad ettersput1e 
utradisjonelle produkter som man forbinder med utenlandske matretter. Denne butikken sørget for at disse 
varene var i hyllene. I følge daglig leder er det ingen problemer forbundet med å føre flere grøntprodukter 
dersom kundeue etterspør disse. Grossistene kan skaffe langt mer enn elet som omsettes i nærbutikken. 
Hovedproblemet er slik han ser det manglende omsetning og dermed svinn. 

Det kunne nok tenkes at man kunne prøvd ut andre produkter enn ele som er i butikken nå. Men det krever i så 
fall at produktene får en lengre periode hvor de testes ut. Kundene vet omtrent hva som finnes i hyllene, og de 
må venne seg til at butikken tilbyr disse . Hvis de ikke regner med at butikken har disse, vil de kanskje eira 
andre steder for ft kjøpe disse produktene. 

I begge de besøkte butikkene legges det vekt på at forbrukerne i stor grad er fornøyde med 

utvalget. Klagene kommer i første rekke dersom de mener at kvaliteten ikke holder mål. På 

Ultra klager folk mer enn de gjør på Rimi, til tross for at butikken får varer inn oftere enn 

Rimi, og denned nok holder en høyere kvalitet på varene. En forklaring kan være at folk 

betaler mer for varene og dermed forventer mer på Ultra enn på den lille nærbutikken med lav 

pris som viktigste markedsføringsstrategi. 
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Når det gjelder vareutvalg, mener lederne for grøntavdelingene i begge butikkene at deres 

grossist kan gi de det de måtte ønske. Hovedårsaken til at Rimi ikke fører flere produktlinjer 

er at de ikke har et jevnt salg av andre produkter enn de som allerede er i hyllene . For Ultras 

del føres det allerede flere produktlinjer på potet, og det er i svært liten grad etterspørsel etter 

flere produkter. Her kan det nok i større grad være et problem at grossist ikke er i stand til å 

levere andre varelinjer fast. 

5 .1.2 Grossist 

Grossistene er knutepunkt mellom produsent og detaljistnivået. For en bonde som ønsker å 

levere poteter av spesielle kvaliteter vil han eller hun være avhengig av at grossisten ser 

verdien i dette produktet og bidrar til å sikre at produktet blir testet i butikk. Når nye 

produkter lanseres er det gjerne avhengig av en periode hvor det markedsføres og testes ut i 

markedet. Som vi så i forrige delkapittel er også detaljistleddet avhengig av at deres grossist 

kan levere de produktene som kundene ønsker. En aktiv markedsføringsstrategi og prøving av 

nye produkter forutsetter at grossisten har en bevisst strategi i forhold til det å tilby 

forbrukeren et produkt som han eller hun kanskje ikke hadde definert som et behov på 

forhånd. På dette området gjøres det i dag for lite i forhold til potet. I følge informantene på 

Ultra og Rimi er imidlertid forbrukeren mer opptatt av utseende og kvalitet på produktene enn 

på manglende produktutvalg. 

På kvalitetssiden er en av de største utfordringene å redusere omløpstiden på potet. 

Omløpstiden er den tiden som går fra potetene pakkes til de selges til forbruker. Denne 

perioden bør ikke være mer enn 12 til 16 dager fra pakking til best-før-dato. Det er her store 

forskjeller mellom de store grossistene i hvor lang omløpstiden er. BAMA opplyser at de har 

en gje1momsnittstid på 6 - 7 dager og Norgesfrukt opplyser at deres omløpstid i gjennomsnitt 

er på 12 dager. Coop opplyser at de setter best-før-dato til 16 dager etter pakking i 

mesteparten av landet, mens man i Nord-Norge bruker 30 dager. BAMA merker "best-før" til 

12 dager etter pakking. Alle de tre store grossistene arbeider for å redusere omløpstiden 

ytterligere. 

Det er en generell misnøye i næringen med potetsorten Beate, selv om det er de1me smten 

som forbrukeren foretrekker. Dette er blant annet fordi den ikke er egnet for dyrking i store 

deler av landet, fordi den ikke rekker å bli moden før den må høstes. Dette medfører poteter 

med dårlig utseende og vassen smale BAMA har et FOU-program rettet i1m mot å finne sorter 

som kan erstatte Beate, og i dette programmet deltar både produsenter, forslrningsmiljøer og 

forbrukere. 10 - 12 sorter er forbrukertestet, både med hensyn til utseende og smale I tillegg 

håper BAMA å kunne tilby forbrukerne en ny lokal potetsort, Gullaug, en gammel nordnorsk 

potet som også filmes på Island. De andre grossistene opplyser ikke at de deltar i noe lignende 

utviklingsprogram. 
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I den grad butikkene tilbyr potet med spesielle bruksegenskaper utover det som kreves for 

vanlig kokte poteter, så er dette i stor grad importerte poteter. Dette gjelder spesielt 

bakepoteter og babypoteter. Tidligere ble norske poteter i større grad solgt som bakepoteter, 

men utsorteringen av egnede poteter var ikke god nok, noe som førte til at norske poteter fikk 

dårlig rykte. Spesielt restaurantmarkedet hever nå importerte poteter til baking. Det finnes 

likevel norske poteter som er godt egnet som bakepoteter, men poteter som holder god 

kvalitet for baking sorteres i liten grad ut til dette formålet. Norske poteter over 70 millimeter 

går normalt til industriformål. Coop opplyser at de skal gjøre en større innsats for å sortere ut 

egnede poteter til baking, men antar at dette vil bli vanskelig i denne sesongen (2000) i og 

med at det er mye små poteter denne sesongen. Norgesfrukt opplyser at de ikke har noen 

spesielle aktiviteter for å øke salget av norske bakepoteter. BAMA har imidlertid etter testing 

valgt ut en potetsort som er spesielt egnet til baking, og vil få dyrket poteter spesielt til dette 

formålet. BAMAs mål er å erstatte deres årlige import av 1.400 tonn bakepoteter med norsk 

produksjon. 

Babypotetene som etter hvert har funnet innpass i noen butikker er også importert. Importen 

begrunnes med at de norske potetene ikke tilfredsstiller kvalitetskravene. Et annet problem er 

at potetopptakerne som er i bruk hos gårdbrukerne er laget spesielt med tanke på at 

småpotetene skal ligge igjen i jorda, siden disse likevel s01ieres ut og går til industri med en 

svært lav pris eller uten betaling i det hele tatt. BAMA har imidlertid tenkt å utstyre noen av 

sine leverandører med opptakerutstyr som samler opp også småpotetene, for så å selge disse 

som babypoteter. 

I delkapittelet om detaljistleddet var vi inne på at det i liten grad selges ulike potetsorter side 

ved side, merket med sortsnavn. Spørsmålet som reiser seg er om grossistene er i stand til å 

fremskaffe et differensiert utvalg av poteter dersom butikkene hadde ønsket å selge Beate, 

Pimpernell og Kerrs Pink side ved side. Som utgangspunkt for å besvare dette spørsmålet har 

vi sammenlignet grossistenes bestillingslister, for å finne ut hvilke produktvarianter som 

enkelt lar seg bestille fra grossist. 

Som det går frem av oversikten under, er det Coop som har den lengste listen over alternative 

bestillingsmuligheter for potet. Her går det frem at både Beate, Kerrs Pink, Pimpernell og 

Mandel kan bestilles i palminger på 2,5 kg, 5 kg. og 10 kg. I tillegg kan man bestille 10 

kilossekker med både Beate og Pimpernell til løsvektkassen. Det er mulig å bestille både 

norske og importerte bakepoteter, samt økopoteter. For Coops butikker skulle det derfor være 

mulig å tilby forbrukerne de vanligste sortene som dyrkes i Norge slik at forbrukeren kan 

velge mellom sortene. 

Også BAMA kan tilby et bredt sortiment til sine butikker. Nedenfor vises hvilke alternativer 

butikkene i Cenh·a-gruppen kan velge mellom. Her er det lagt mindre vekt på å tilby potet i 

store pakninger, men til gjengjeld er det et noe større mangfold i potetvaiianter. I 2,5 
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kilospalminger kan det velges mellom både Pimpernell, Kerrs Pink, Mandel , Ringerikspoteter 

og poteter (uspesifisert) i nett. Nypoteter i 1,5 kilospalminger kan også bestilles. I tillegg kan 

det leveres babypoteter, bakepoteter, søtpoteter og økopoteter. 

OBS 

Rema 1000 

'. Potet Yz pl. 2,5 kg. Beate 
i I 0 kg. Beate ( 42-70 mm) 
: I 0 kg. Beate (plukk) 
· 10 kg. K. Pink ( 42-70 med mer) 
: I 0 kg. Pimpernell ( 42-70 mm) 
1 I O kg. Pimpernell (plukk) 
l 2,5 kg. Beate 
i 2,5 kg. Pimpernell 
I . 
. 2,5 kg. Kerrs Pmk 
· 2,5 kg. Mandel 
, 5 kg. Beate 
! 5 kg. Pimpernell 
; 5 kg. Kerrs Pink 
; 5 kg. Mande l 
i Potet Bake (25 stk pk) 
! Potet Bake (imp) 25 kg. 
l Økopotet I x 2,5 kg. 
I 
i 
I Nypoteter 
•

1

, 15 kg. poteter 
10 kg. poteter 

I 5 kg. poteter 
j 2,5 kg. Cont 
I 2,5 kg. Beate 

: Centra-gruppen 

\Maxi 

i Poteter løst & 2,5 kilo i nett 
: 2,5 kg. Pimpernell 
; 2,5 kg. Kerrs Pink 
! 2,5 kg. Mandel 
i 2,5 kg. Ringeriks 

1,5 kg. nypoteter 
Babypoteter 
Bakepoteter 
Økopoteter 
Søtpoteter 

! 15 kg. poteter 
i I 0 kg . poteter 
i 5 kg. poteter 
: 8 x 2,5 kg. poteter 
1 Nett 2,5 kg. poteter 
i I 00 x 2,5 kg. Cont 
, 5 kg. Mandel 

: 2,5 kg. Mandel 
' Bake - folie 

j 2,5 kg. Pimpernell 
: 2,5 kg. Mandel 

k-~------~--~!_B_a_~~etk~~· ~~~~--~~--~~~~~--~~·--~~~~----~~--
Kilder: Bestillingslister fra grossist fra månedsskiftet november - desember 2000. 

Maxi, som er en butikkjede innenfor Hakongruppen, og Rema 1000 har et mindre antall 

potetprodukter de kan velge mellom. For Maxis del kan det velges mellom 15, 10 og 5 

kilospakker med uspesifisert potet, normalt Beate. Utover dette kan Mandelpoteter og 

bakepoteter i folie bestilles. Rema 1000-butikkene kan velge å bestille Pimpernell, Beate og 

Mandel i 2,5 kilospakker i tillegg til større pakninger med uspesifisert sort (normalt Beate). I 

tillegg kan også disse bestille bakepoteter. 

Av bestillingslistene går det frem at tilbudet fra grossist i stor grad er rettet inn mot hvilken 

type butikkonsept til leverer til. Større supermarkeder har større valgmuligheter em1 butikker 

innenfor det tradisjonelle lavp1iskonseptet. Som vi ser av bestillingslistene fra Maxi og Rema 

1000 fremgår det eksempelvis ikke av bestillingslistene hvilke sorter som leveres i flere av 

posestørrelsene. 

Butikkene velger imidlertid ut hva de vil kjøpe inn på bakgrunn av erfaring med hva kundene 

kjøper og hvor mye tilgjengelig plass som er til disposisjon. Dette medfører at mange butikker 
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kjøper im1 det de alltid har gjort. Grossistene er i liten grad med på å aktivt forme 

tilbudsspekteret i butikkene. Man kmme tenke seg at varer ble prøvd ut i en viss periode, 

gjerne med skilt som beskriver produktet, egenskaper og anbefalinger med hensyn til 

tilbereding. For potet er dette så godt som fraværende i butiI<læne, og kundene har i liten grad 

anledning til å spørre personalet siden elet ikke er betjening i frukt og grøntdiskene. Man er 

avhengig av en viss oppfølging for at nye produkter, som eksempelvis babypotetene eller 

delikatessepotetene, skal kunne innføres med hell. For at en primærprodusent med en god ide 

skal kunne ta risikoen med å satse på spesialprodukter, vil det være en fordel om et 

oppfølgingsapparat var til stede. Slik det er i dag, er det langt på vei opp til poteten å selge seg 

selv, uten noen form for markedsføring. 

5 .1. 3 Produsent 

Produsentene forholder seg til sine grossister, og partene tegner avtaler for hva og når de skal 

levere. Det varierer noe fra område til onu·åde om produsenten leverer hele avlingen på en 

gang, eller om produsenten selv lagrer og leverer flere ganger i løpet av året. Dette avhenger 

blant annet av om det filmes felleslagre i området eller ikke. Mange produsenter foretrekker å 

levere flere ganger i løpet av året. Da velges det ofte å levere de minst lagringsdyktige 

potetene før jul, og potetene av best kvalitet etter jul. Produsentene har normalt god oversikt 

over hvilken kvalitet potetene holder, og normalt blir derfor ikke potetene ødelagt i løpet av 

lag1ingsperioden. P1isen på potet varierer gjenom året, og med flere leveranser sikrer man seg 

mot å bare levere i en periode som prisen er på det laveste. 

Tidligere ble p1isen til produsenten beregnet etter at pald<ing var foretatt. Da var det klart hvor 

stor andel av potetene som var klasse I, det vil si potet mellom 42 og 70 millimeter av god 

kvalitet, og hvor mye som var utplul<l< og småpoteter. For potetene som var klasse I mottok 

produsenten full p1is, mens for utplukk og småpoteter har det variert noe. På BAMAs pakkeri 

på Hadeland opplyses elet at i år mottar produsenten ingen ting for utpluld<. Dette leveres til 

industriformål, og oppgjøret går til pal<l<eri og del<l<er kostnadene ved utsortering. 

Småpotetene skilles ut på soll (rist med hull hvor de små potetene går gjem1om), og dette 

medfører ikke de saim11e kostnadene for pakkeriet som manuell utsorte1ing. Også disse 

potetene går til industriformål og bonden mottok i 2000 15 øre per kilo . 

Fra og med 1. oktober 2000 ble det i1mført et nytt system hvor produsenten får et oppgjør på 

bakgrum1 av prøver tatt på paI<l<eriet. Det blir nå beregnet en feilprosent, og oppgjøret 

fremko1mner ved avlesning av en skala. Hvis feilprosenten beregnes til 10 prosent, men den 

ved pakking viser seg å være 15 prosent, så bærer pakkeriet kostnadene forbundet med 

feilvurderingen. Dersom feilprosenten skulle vise seg å være 5 prosent, så har produsenten i 

realiteten fått dårligere betalt enn han eller hun ville fått ved det gamle systemet. Dette 

systemet vil sa1msynligvis fordre en etterkontroll av kontrollørenes vurderinger for å unngå at 

pakkeriene overvurderer feilprosenten for å sikre pal<l<eriet mot tap på bekostning av 
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produsentene. For produsenten er det en fordel ved dette systemet at skader som oppstår på 

pakkeriet før poteten er pakket, for eksempel i forbindelse med vasking, ikke belaster han 

eller hun. De skadene vil nå måtte dekkes av pakkeriet. 

Mange gårdbrukere har i de senere årene skaffet seg potetopptakere som ikke tar med seg de 

minste potetene, noe som fører til at det er lavere andeler av småpoteter i leveransene. 

Primærprodusentene dyrker i størst utstrelming de produktene som butildcene og grossistene 

etterspør. Dette er først og fremst de vanligste potetsortene i størrelse 42 til 70 millimeter. Det 

er likevel eksempler på at produsenten selv tar initiativ til å utvikle nye potetprodukter. Dette 

er imidlertid risikofyllt fordi det er mer usikkert i forhold til pris og mulighet til å få solgt i det 

hele tatt. Under viser vi et eksempel på en bonde i Vestfold som forsøkte seg på babypoteter. 

"Babypoteter" fra Vestfold 
Det er eksempler på at norske produsenter forsøker å levere andre produkter enn standardpoteter. Tore 
Skollerud i Vestfold har satt i gang dyrking av småpoteter (fra 33 - 35 millimeter) . Disse har blitt omsatt i 
Vestfold i et samarbeid med Norgesfrukt . Poteten markedsføres som et lokalt produkt under navnet 
"Brunlanes-potet". Dette er en tidligpotet som han fikk ut på markedet akkurat i tidspunktet mellom 
importerte poteter og norske nypoteter. Den selges i beger som tar ett kilo. Det tok noe lengre tid enn 
beregnet å få den ut på markedet fordi emballasje og logo ikke var klar tidlig nok. Interessen for poteten 
har ikke væ1t stor, men den har solgt jevnt og trutt, men med lite volum. Noe av problemet har vært at det 
ikke er mange butikker som har tatt den inn. Dels er det produsenten selv som ikke bar hatt tid til å 
markedsføre produktet offensivt, og dels har oppfølgingen fra Norgesfrukts side ikke væ1t tilstrekkelig. 
Skollerud har på det meste fått 6 kr. per kilo, mens senere ut i sesongen var prisen nede i l kr. per kilo for 
di sse potetene. Utsalgsprisen i butikk har vært om lag 30 kroner, noe som muligens er for dy1t til at 
forbrukerne vi se r noe stor interesse. 

Norgesfrukt i Vestfold opplyser at de er opptatt av å få nisj eprodukter ut i butikkene. Spesielt ønsker de å 
vektlegge nærheten til forbrukerne gjennom å tilby lokalt produse1te produkter. Småpotetene til Skollerud 
er tenkt å markedsføres som de første norske nypotetene, men dette går bare i den aller første perioden i 
den norske sesongen. Dette er et konsept som har slått godt an i Danmark og Sverige. l engre ut i 
sesongen må de markedsføres som et delikatesseprodukt eller som en potetvariant med kort 
tilberedingstid. De er mindre enn andre poteter, og det er om å gjøre å få forbrukeren til å se det spesielle i 
dette. De fleste forbrukere vil i dag beist ba store poteter. Babypotetene er noe dyrere enn andre poteter, 
blant annet på grunn av høyere pakkekostnader siden de leveres i kurv. Norgesfrukt og Skollerud var ikke 
heldige med markedsføringen dette første året. Kurvene kom for seint fra Danmark, og potetene kom 
derfor ikke ut på markedet før de andre nypotetene kom. Begge regner med at det skal gjøre en bedre jobb 
neste sesong, både med hensyn til tidsplanleggingen og markedsføringen. 

5.2 Import og regelverk 
I motsetning til det totale forbruket av grøntvarer, har forbruket av potet gått ned her til lands. 

Gjennomsnittsnordmannen spiste om lag 90 kilo potet i 1969, mot 63 kilo i 1999. En stadig 

mindre andel av dette forbruket er matpoteter (36 kilo i 1999), mens bearbeidede poteter har 

økt gradvis i løpet av hele perioden fra 5 kilo i 1969 til 27 kilo i 1999. 
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Det meste av potetforbruket vårt dekkes av innenlandsk produksjon, men elet er også en 

betydelig import. Tabell 3.1 under viser hvordan det konunersielle salget av matpoteter 

fordeler seg på nasjonalt produserte poteter og import. Variasjonen fra år til år avhenger av 

kvaliteten og størrelsen på den norske potethøsten. Dersom det er en liten potethøst medfører 

dette høye priser, og dersom det samme gjelder i andre land, kan høye priser resultere i lavere 

etterspørsel et år enn et annet. 

Tabell 5.1 

1996 

1997 

1998 

1999 

Potetomsetning 1996-1999. Tonn 

Norsk produksjon 

97.160 

93.471 

95.548 

100.850 

Kilder: Opplysningskontoret for frukt og grønt (impolitall). 

Statens Landbruksforvaltnjng - tall for norsk produksjon 

5.2.1 Regelverk for import 

Import 

27.539 

17.595 

15.739 

21.717 

Totalt 

124.699 

111.066 

111.287 

122.567 

Poteter har ingen pe1ioder med tollfiihet. Ordinær toll har to ulike nivåer i to perioder i løpet 

av året. På begynnelsen av sommeren er tollsatsen høyere enn i resten av året for å stimulere 

til norsk produksjon av tidligpoteter. Denne perioden er fra 15. mai til 15. juli, og tollsatsen er 

her satt til kr. 2, 1 7 per kilo. I resten av året, fra 16. juli til 14. mai, er tollsatsen satt til h. 1, 12 

per kilo. Disse tollsatsene gjelder også for land innenfor EØS-området. 

Det er imidlertid gitt visse tollpreferanser for Bulgmia, Polen, Romania, Israel og de 

palestinske områdene gjennom frihandelsavtaler med disse landene. Tollsatsene er her h. 

2,13 i de første sommermånedene og kr. 1,08 i perioden 16. juli til 14. mai. 

Potet har med andre ord i utgangspunktet tollbeskyttelse hele året. Med siden potet er en 

målprisvare, skal den ordinære tollsatsen settes ned i pe1ioder der prisen på potet har gått over 

den såkalte øvre prisgrensen i to uker på rad. Målprisen på potet va1ierer i løpet av året, og 

dermed også øvre prisgrense som ligger 12 prosent over målprisen. Når tollsatsen settes ned, 

beregner Statens Landbruksforvaltning hvilken tollsats som skal settes for å nå målet om at de 

importerte potetene skal ha samme kostnadsnivå som målpris. Prisene varierer imidlertid fra 

land til land, så man har valgt å legge de nederlandske prisene til grunn når tollsatsen settes. 

Dette i1mebærer at kjøper importør poteter som er billigere erm i Nederland, så blir 

kostnadene lavere enn målpris, og motsatt dersom potetene som kjøpes er dyrere enn i 

Nederland. 

Målprisen er på sitt laveste i september måned, når størsteparten av den norske 

potetproduksjonen høstes. Så går den svakt oppover i løpet av vinteren og våren, og gjør et 
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hopp i siste uken i juni, for så å synke sterkt uke for uke i juli, og gå svakere nedover frem til 

den på nytt når bunnen i september. Dette er visualisert i figur 5 .1 under (målp1isen er markert 

med hvit firkant. Figuren viser utviklingen fra uke 18 i 1999 til uke 35 i 2000. I tillegg til 

målpris, viser figuren hvordan noteringsprisen er i de samme periodene (svart ruter). Årsaken 

til at målprisen går kraftig opp i uke 26 (siste uken i juni) er for å beskytte den norske 

tidligproduksjonen som kommer på den tiden. Tidligproduksjonen gir lavere avlinger både på 

grunn av de sortene som brukes og fordi man tar potetene opp før de er fullt utvokste for å 

utnytte de gode piisene akkurat i disse ukene. Hensikten med systemet er et ønske om å 

stimulere til at de produseres norske tidligpoteter, og at produsentene skal kunne ta ut en god 

piis for å premiere anstrengelsene som gjøres for å fremskaffe poteter på denne tiden. 

700 -----------·----
600 +-~~-.oi.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--9-~~~--j 

soo -1--~~-,....._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 11--~~-· 

400 1-~~-lf-u-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-h~~~---j 

300 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 200 
100 

0 -'-,-..,-,-,---.,-,--,----,----.,-,---,--,---,--,-...,..., ...,--,--, -;--, -;--, .,---, .,-, .,-, ----,-.,,,....,,-,,-,,.__.,., ....,., ....,.., ...,..., ...,..., --,---, -;--.,--, .,---, .,-, .,-, ,...,, ,-,,-.,.--,...,.....,-, ....,.., ...,..., ...,..., ..,...-,--.,....,-, ,...., ,-,-,----,~---.-------i 

Kilde: Statens Landbruksforvaltning 

Figur 5.1 Notert pris og målpris for potet uke 18199 til uke 34100. 

Øvre prisgrense er ikke inntegnet på figuren. Øvre prisgrense er som nevnt 12 prosent høyere 

enn målprisen til enhver tid. Dersom noteringsprisen går over øvre prisgrense i to uker på rad, 

settes tollsatsen ned. Hvis noteringsprisen sammenstilles med øvre prisgrense fremgår det at 

den var over øvre prisgrense i de ni første ukene i figuren (fra uke 18/99 til og med uke 

26/99). I hele resten av peiioden er det bare i ukene 33, 34 og 35/99 hvor noteringsprisen ble 

registrert på et nivå over øvre prisgrense i to uker på rad. I uke 36 var noteiingsprisen under 

øvre prisgrense, mens den igjen gikk over øvre prisgrense i uke 37. Resten av tiden har 

note1ingsprisen ligget enten litt under eller litt over målprisen. I noen :fa tilfeller har p1isen 

gått over øvre prisgrense, men bare en uke i gangen, og dermed ikke lenge nok til at tollsatsen 

har blitt nedsatt. 

Tollsatsen for vanlige poteter (det vil si ikke settepotet og ikke skrelt) var satt ned til kr. 0,04 

per kilo i hele perioden fra 17. januar til 15. juli 1999. Videre var den også satt ned fra 29. 

august til 2. oktober til samme sats. Av dette fremgår det at tollsatsen var administrativt 

nedsatt i nesten tre uker i juni/juli mens notetingsprisen var under øvre prisgrense, og 

tilsvarende i tre uker etter siste prisnotering over øvre prisgrense i september/oktober samme 

år. Statens Landbruksforvaltning fastsetter tidsrommet som tollsatsen skal være nedsatt, og 
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dette innebærer at tollsatsen kan være nedsatt noe utover den pe1ioden som noteringsprisen er 

over øvre pnsgrense. 

I 2000 har tollsatsen på nypoteter blitt administrert ned til 70 øre i perioden 2. juli til 15. juli . I 

tillegg har tollvarenr. 07.0 l.9018 blitt administrert ned til 1, 12 i perioden 15. mai til 24. juni. 

Dette tollvarenummeret gjelder "gamle" poteter og i praksis importeres disse kun til industri i 

denne perioden, selv om tollnedsettelsen er generell og derfor gjelder alle som ønsker å 

importere. 

Noteringsprisen på potet tar utgangspunkt i produsentprisen. Tidligere ble prisene notert fra 

pakke1i, men siden det er stadig færre produsenter som selv pakker potetene, er man nå gått 

over til å notere pris lmyttet til uemballert vare av klasse I. Det er osloprisene som noteres. 

Selve prisnoteringen foretas hver tirsdag. For å finne prisen i oslomarkedet vektes p1isene 

som gjelder på Økern Torg, Coop, BAMA og Norgesfrukt i forhold til hvilke markedsandeler 

de har. Produsentprisen beregnes ut fra engrosp1isen som trekkes 56 øre per kilo for pakking 

og 15 prosent avanse. Produsentene må bære kostnadene ved transport. Det betyr at 

grossistene trekker produsentene dersom de henter produktene på gården. Dersom 

produsenten selv frakter varen inn til Økern Torg, trekkes ikke produsenten. Frakttrekket 

varierer fra grossist til grossist. En undersøkelse Landbrukets Priscentral (LPC) foretok våren 

1998 viste at gjennomsnittlig frakttrekk var på 12 øre per kilo. 

5.2.2 Import 

Hvis vi så ser på hvordan importen har fordelt seg over de ulike ukene ser vi at impo1ien var 

forholdsvis lav mesteparten av tiden, med topper i mai og juni både i 1999 og i 2000 (se figur 

5.2 under). Fra august til februar - mars er det i hovedsak bakepoteter og poteter til industri 

som impmieres. Grossistene mener at det ikke produseres nok norsk bakepotet, og at den som 

produseres ikke holder en god nok kvalitet. Fra mars - april begynner man å impmiere 

nypoteter, i hovedsak fra middelhavslandene. Rundt mai og juni topper importen seg av 

nypoteter, og den voldsomme økningen skyldes at det er svæ1i lite norsk potet ute i markedet. 

Den norske nypoteten ko1mner tidligst i juni, og det er svært lave kvantum i den første tiden. 

Av fjorårets potet er kvaliteten svært variabel, og forbrukerne foretrekker nypotet i denne 

perioden. 

Det er med andre ord ikke høy eller lav tollsats i seg selv som bidrar til import. Som vi ser av 

figuren over, er importen størst i en pe1iode der tollsatsen høy. Det er heller ikke 

gjennomgående lav piis på de potetene som importeres utover vårparten og forsommeren. 

Den vesentlige grunnen til import er her å kunne skaffe nypoteter til veie for forbrukeren i en 

periode der det både er knapphet og dårlig kvalitet på norske lagringspoteter, og hvor de 

norske nypotetene enda ikke har kommet. 
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Det er imidlertid mulig å fremskaffe norsk produksjon som kan holde lengre ut i sesongen. 

Som det fremgår av figur 5.1 er målprisen i svært liten grad stigende utover vinteren. 

Gårdbrukere som har poteter av god lagringskvalitet kunne dersom de hadde bedre tilgang på 

lagre fremskaffet god matpotet i en lengre periode. Målpriskurven måtte i så fall begynne å 

stige gradvis på et tidligere tidspunkt enn i uke 26 for å gi uttelling for kostnader forbundet 

med å utvikle lagre som egner seg for å lagre så lenge. 

12000 
10000 

c: 8000 
c: 6000 -0 
I- 4000 

2000 -
0 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Figur 5.2 Import av potet mai 1999 - juli 2000. 

Det er likevel ikke bare lmapphet på potet som medfører import. Figur 5.2 viser at det ikke 

går en måned uten at det er en viss potetimport. En del av denne importen går til industri, men 

det er også en jevn import av bakepoteter og babypoteter over hele året, helt uavhengig av 

tollnivået. Det kan her se ut som om målprissystemet og de ordinære tollsatsene ikke fanger 

opp importen av produkter som forbrukeren er villig til å betale en høyere pris for enn vanlige 

poteter. For grossistene har strategien vært å heller importere ferdig so1ierte poteter som kan 

selges til høy pris eim å foreta det ekstraarbeidet som skal til for å teste ut gode sorter som 

dyrkes i Norge og ta den nødvendig smieringen for å sikre høy kvalitet. 
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6 Epler 
Flere steder i denne rapporten er vi inne på at nye mattrender har ført til endringer i 

forbrukermønsteret. Forbruket av epler har økt de siste årene, selv om 
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endringene ikke er så dramatiske som for potet og salat. Til tross for endringene i forbruket, er 

det skjedd lite med utvalget av sorter i butikk - i stor grad selges epler som epler, uten at det 

er skilt mellom ulike sorter. 

Hensikten med dette kapittelet er å kaiilegge hvilke faktorer som gjør det vanskelig å få til en 

prisdifferensiering på epler. I den første delen skal vi se nærmere på hvilke eplesorter som er å 

få kjøpt i butikkene, og hvilke faktorer som påvirker utvalget av ulike eplesorter. Flere har 

hevdet at tollvernet hinder utvikling av markedet i retning av større utvalg eplesorter. På den 

bakgrunn skal vi også se nærmere på hvordan tollvernet virker. 

6 .1 Omsetningsleddene for epler 

6.1.1 Detaljistomsetningen 

I de fleste dagligvarebutikJæne er det lite innslag av p1is- og produktdifferensiering. 

I lavpriskjedene tilbys epler til den samme prisen uansett sort, og uansett om de er røde, 

grønne eller gule. Den mest sannsynlige årsaken til dette er trolig å finne i den enkelte butikk. 

Prisen er lik for at kassabehandlingen av eplene skal foregå raskt og effektivt. 

Det beskjedne innslaget av prisdifferensiering gjelder ikke bare for lavpriskjedene. I 

fullsortimentskjeder er situasjonen omtrent den samme. I tekstboksen på neste side er Ultra på 

Bryn brukt som et eksempel på en fullsortimentskjede. Eksempelet viser tydelig at selv slike 

butikker ikke gjør mye for å legge til rette for prisdifferensie1ing på epler. Det kan ha 

smrunenheng med den før omtalte kassabehandlingen. Imidlertid er en annen årsak også 

nærliggende. For de fleste nordmenn er et eple et eple. Som det fremgår av tekstboksen på 

neste side, opplever ikke Ultra noen stor etterspørsel etter ulike sorter epler. Dette til tross for 

at undersøkelser viser at aktørene i markedet oppfatter norske epler som bedre enn importerte 

epler når det gjelder smak og forhold knyttet til matvaretrygghet (Brendehaug et al. 20006
). 

En påstand som ofte går igjen er, som nevnt ovenfor, at hensynet til en effektiv 

kassabehandling tilsier lite prisdifferensiering på epler. Dette problemet kan imidle1iid løses 

teknisk ved åta i bruk såkalt PLU-merking. I korthet går en slik merking ut på å utstyre hvert 

enkelt eple, eller i det minste et tilstrekkelig antall epler, med en merkelapp som kan avleses 

elektronisk. Belgia er et eksempel på et land som har tatt dette systemet i bruk. Ved hjelp av 

bildeanalyse sorterer man eplene etter ulike kvaliteter. Det er teknisk mulig å sortere eplene 

6 Brendehaug, E., K. Groven, N. Heiberg og L. Sekse (2000): Satsing eller avvikling? Ei gransking av 

produksjon, omsetning og marknad.for eple.fi·å Sogn og Fjordane. Rapport R 4/00. Vestlandsforskning 
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etter 10 ulike fargedekninger, 6 størrelser og 3 modenhetsgrader. Til sammen gir det 180 ulike 

kombinasjoner. Alle disse er det mulig å prise forskjellig ved hjelp av PLU-merking. Verken i 

Belgia eller i Norge vil det bli tilbudt 180 ulike vaiianter av epler. Poenget med eksemplet er 

å vise mulighetene dette gir. I større grad enn nå vil bruk av PLU-merking gjøre det mulig å 

kunne registrere hvor mange epler som selges av de ulike sortene, og det vil også være en 

måte å kunne prise eplene forskjellig på. 

Det er flere gru1mer til at slik merking ikke er i bruk i Norge. En viktig grunn er at dette er 

kostbart. Anslag fra flere i bransjen går ut på at det vil koste meJlom 50 øre og 1 hone ekstra 

per kilo epler. Det er kanskje sider ved forbrukeradferden som er den viktigste grunnen til at 

slikt utstyr ikke er tatt i bruk. Dersom det faktisk er slik at folk etterspør epler, ikke ulike 

sorter epler, er det heller ikke noe behov for å differensiere prisen. Imidlertid kan den 

manglende differensieringen i forbrukernes etterspørsel skyldes en manglende bevissthet og 

kunnskap om at de ulike eplesortene faktisk smaker forskjellig. 

Butikk med stor omsetning og bredt utvalg 
l kjeder med et bredere vareutvalg ser vi innslag av prisdi fferensiering. Ultra på Bryn er et eksempel. På det 

tidspunktet vi besøkte butikken var de norske eplene billigere i innkjøp enn de utenlandske grunnet toll. 

På Ultra på Bryn var de norske, røde eplene priset lavere enn de gule og grønne ep lene, som var importert. 
Butikken opplyser at publikum etterspør røde norske epler, men at det foreløpig ikke har vært noe stor 
etterspørsel etter mange sorter. 

Ultra på Bryn tilbyr også epler på brett. Disse eplene var av en høyere kvalitet enn vanlig. Disse eplene var langt 
høyere priset enn de øvrige eplene. Butikken opplyste at til tross for prisforskjellen, var det en relativt stor 
etterspørsel etter epler pakket på den måten . 

6.1.2 Grossist 

I Norge sorteres eplene etter kvalitet, størrelse og farge. Klasse 1 kalles standardepler og går 

til konsum. Konsumeplene sorteres også etter størrelse. Epler større enn 70 millimeter er store 

epler. Når det gjelder farge sorteres eplene i tre hovedkatego1ier: røde, grønne og gule. Utover 

dette er det liten grad av sortering etter smak, modenhet eller ulike bruksegenskaper. Oppgjør 

til produsent varierer med kvalitet, men de det er liten prisvmiasjon mellom de ulike sortene. 

I Norge arbeides det relativt lite med prisdifferensiering av epler. Den forklaringen som går 

igjen, er at volumet av hver enkelt kvalitet blir antakeligvis for lite til at det lønner seg med 

flere varelinjer. Dette har ført til en begrenset interesse for å arbeide med å kunne tilby flere 

smier. Dette resulterer i at smaksvarianter som etterspørres og som ikke dyrkes i Norge, må 

importeres. De sure og de friske dekkes av norsk produksjon, mens de søte må importeres. 

Fremst blant de siste er Royal Gala og Crispi . Royal Gala etterspørres i økende grad. 

Grossistene mener det er viktig å arbeide med å produsere flere sorter epler. Det er et mål for 

grossistene å kunne dekke markedet for søte epler bedre med norske sorter, og kunne utvikle 
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produkter som fører til at den norske sesongen varer lengre. Allerede i dag er fire søte sorter 

utviklet i Norge. 

De fleste er enige om at dersom det tilbys flere sorter av epler vil etterspørselen etter epler 

øke. Informanter peker på at om dette skal være mulig, så er en avhengig av at de samme 

produktvariantene og kvalitetene kan tilbys gjennom hele året, ikke bare gjennom deler av 

året. Uten jevn tilgang vil det være vanskelig å opprettholde forbrukernes etterspørsel etter 

bestemte produktvmianter og kvaliteter. 

Flere av grossistene legger vekt på at det er mulig å skaffe flere sorter epler. Det er ikke 

ensbetydende med at det finnes mange typer i butikken. Tabellen nedenfor viser de ulike 

kjedenes sortiment for epler. Ultra på Bryn har 6 sorter av epler i sitt sortiment. Både Maxi, 

som er Ha kongruppens fullsortimentskjede, og Rema 1000 tilbyr kun røde, grønne og gule 

epler. 

fOBs -- ' Epler - Aroma 
i Epler - Gala 
1 Epler - Golden Delicious 
' Epler - Granny Smith 
: Økologiske epler 

I 
! 

I 

1-

R. erna 1000 ! Epler - røde 
Epler- gu le 

'----~~~~~~l_E~p_le_r __ -~_m_1e~--~~ 

· Centra
l gruppen 
' 

;M . ; ax1 

Epler - røde 
Epler - Golden Delicous 
Epler - Granny Smith 
Epler - norske 
Epler - Åkerø 
Epler 4 pk. 

Epler- røde 
Epler- gule 
E ler- røm1e 

Kilde: Bestillingslister fra grossist fra månedskiftet november - desember 2000 

De ulike grossistene varierer utvalget etter hvilken type kjede det er snakk om. Det innebærer 

ikke at grossistene ikke kan skaffe flere sorter. Lavprisskjedene har et mer begrenset utvalg 

enn de kjedene som har fokus på bredere vareutvalg fremfor lavere priser. Det innebærer 

eksempelvis at NorgesGruppens lavpriskjede Kiwi har et langt mindre utvalg enn Ultra som 

også er en del av NorgesGruppen. 

Bestillingslistene gjengitt over, er en indikasjon på hva butikkene opplever etterspørsel etter. 

Maxi, som er Hakongruppens fullsortimentskjede, har like få sorter på sin ordinære 

bestillingsliste som lavpriskjeden Rimi. Dette betyr ikke at det er mangel på utvalg hos 

grossisten, men derimot at butikkene ikke har registrert et stort nok behov for mangfold hos 

sine kunder. 

6.1.3 Produsent 

Produsentene leverer eplene de dyrker til et fruktlager. Fruktlagrene er eid av produsentene. 

De fleste fruktlagrene er også pakkerier. Den enkelte produsent leverer til "sitt" fruktlager. 

Anslagsvis 90 prosent av fruktprodusentene leverer til lagre som er lrnyttet opp mot en av de 
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store grossistene. De øvrige leverer til grossister som Eurofrukt og Finn Gustavsen. Disse 

grossistene er ikke tilknyttet en av de store dagligvaregruppene. I tillegg finnes det noen få 

produsenter som er store nok til å pakke selv. 

Gjennomgangen av detaljist- og grossistledd viste at det er lite mangfold når det gjelder epler. 

I stor grad er epler er epler og det er ingen sorter som oppnår bedre betaling fra grossist. Dette 

fører antakeligvis til at det er få eller ingen insentiver til å en omfattende satsing på 

produktdifferensiering fra produsentenes side. Dertil kommer det at mange produsenter har 

epledyrking som binæring. Disse er neppe villige til å legge for mye tid og ressurser i et 

arbeid som kan bidra til økt produktdifferensiering. De ønsker å levere epler til nærmeste 

fruktlager på den enkleste måten. 

Flere aktører i bransjen har fremholdt som et problem at fruktlagerstrukturen er lite effektiv. 

Bare i Hardanger er det fem fruktlagre som alle er gjennomgående små. Dersom det skal være 

mulig å foreta en 1ø1msom investering i utstyr for eksempelvis PLU merking, må fruktlageret 

ha en viss størrelse. Det samme vil også være tilfellet om en investerer i teknologi for lagiing 

i kontrollert atmosfære (KA-lagring). Slik lagi·ing er en vanlig og anerkjent metode for 

langtidslagring av epler. En investeringsanalyse utført i 1999 av Sveinar Skjevedal og flere 

viser at det på visse vilkår kan være lønnsomt med KA-lagiing av epler. Dersom en lagi·et 

eplene på denne måten fra september til mai, kan KA-lagrede norske epler konkurrere 

prismessig med importerte epler. Beregningene som er foretatt, viser at minimumsprisen for 

KA-lagi·ede norske epler er estimert til kr. 10,60 per kilo til gi·ossist, mens den 

gjennomsnittlige importprisen til gi·ossist vil være kr. 11,30 per kilo (Skjevdal et. al 1999) 7. 

Dersom disse analysene holder stikk, vil det være økonomisk lønnsomt å lagre de norske 

eplene lenger enn hva det som gjøres i dag. Da vil en kunne tilby norske epler også utenom 

den norske sesongen. Det forutsetter imidlertid at tollsatsene ikke blir særlig lavere eim de er i 

dag. 

Trolig vil de manglende mulighetene til å oppnå merpris hindre innføring av ny og kostbar 

telmologi. Eksemplet i tekstboksen nedenfor viser at investeringer med sikte på å oppnå 

merpris ikke nødvendigvis får en slik effekt. 

Gvarv fruktlager - et eksempel på produktutvikling 
Gvarv fruktlager leverer til Coop, og står for anslagsvis I 0 prosent av den norske produksjonen av konsumepler. 
Dette fruktlageret har investert 5 millioner kroner i nye pakkemaskiner og i en teknologi som er mer skånsom 
mot eplene. Eplene havner i et vam1bad i stedet for et bord før ele pakkes på brett. Denne skånsomme 
behandlingen gir seg ikke utslag i en høyere pris. En viktig grunn til at en ikke oppnår merpri s, er at det ikke er 
mulig å kunne levere epler av samme type og kvalitet gjennom året. 

7 Skjevdal, S., Ø. Mørk, og B. W. Bakke. En i11ves/eringsa11a~J'Se på CA-lagring av epler. Semesteroppgave. 

FØ 300. IØS . Norges Landbrukshøgsko le 
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6.2 Import og regelverk 
Tabellen nedenfor viser at forbruket av epler har vært økende i perioden fra 1996 - 1999. 

Videre fremgår det av tabellen at importen har økt en god del , mens den norske produksjonen 

har variert en del i denne perioden. 

Tabe/16.J 

1996 

1997 

1998 

1999 

JV!engder av norskproduserte epler omsatt som ferskvare over Øk em Torv i 
perioden 1996 til 2000, samt tall.for samlet import. Tall i tonn 

Norsk produksjon Import Totalt 

5936 38793 44729 

7846 

6901 

5830 

37792 

39548 

45398 

45638 

46449 

51228 

Kilde: Statens Landbruksforvaltning (norsk produksjon), Opplysningskontoret for frukt og grønt (import) 

Den viktigste forklaringen på den lave andelen norskproduserte epler er at den korte norske 

sesongen. I tillegg har de norske sortene relativt kort lagringstid. 

I utgangspunktet er det toll på epler hele året. Imidle1iid er det bare i sesongen at 

tollbeskyttelsen er effektiv. I perioden 1. mai til og med 30. november er den maksimale 

tollsatsen kr. 4,83 per kilo. Resten av året er tollsatsen 3 øre per kilo. 

Det er gitt visse tollpreferanser til Tyrkia og til MUL-land. I den tiden den ordinære tollsatsen 

er kr. 4,83 per kilo er tollsatsen for import fra Tyrkia kr. 4,58 per kilo. For import fra MUL

land er det tollfritt hele året. 

I tillegg til tollpreferansene gjengitt ovenfor er det også etablert en ordning med kvoter for 

import av epler til laveste tollsats i den tiden hvor den ordinære tollsatsen er kr. 4,83 per kilo. 

Dette er et resultat av den såkalte "eplekrigen" med USA. I mai, juni og juli er det en kvote på 

til sammen 7000 t01m. I perioden 1. august til og med 30. november er det en kvote på 1000 

tonn. Av denne kvoten skal 250 tonn importeres i november. Tollsatsen for import innenfor 

disse kvotene er på 3 øre per kilo. 

Tollsatsen settes ned administrativt før sesongen starter. Slike tollnedsettelser er begrunnet 

med at det ikke finnes norsk vare på markedet, og at det dermed ikke er noen norsk 

produksjon å beskytte. I 1999 og 2000 skjedde dette henholdsvis i perioden 11 . juni til 1. juli 

og 2. juli til 31. juli . Tollsatsene utgjorde da henholdsvis 50 øre og 1 krone per kilo. 

Ettersom epler er en målprisvare, så skal tollsatsen administreres ned dersom noteringsprisen 

overstiger målp1isen med 12 prosent to uker på rad. Epler er prisnotert i ukene 33 - 48 . Det vil 

si. fra midten av august til utgangen november. Figuren nedenfor viser prisnoteringene for 

1999, samt de første ukene av sesongen 2000. Målpris og noteringspris følger hverandre 
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langt på vei, men det er noen uker hvor avviket er av et slikt omfang at det utløser 

tollnedsettelser. 
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Figur 6.1 Noterings- og målpris JHt eplerfi'ft uke 33 1999 til uke 34 2000 

' 

I 1999 oversteg noteringsprisen målprisen med over 12 prosent i uke 45 og 46. Som en følge 

av dette ble det ikke foretatt p1isnoteringer i de to siste ukene i november 1999. I denne 

perioden ble tollsatsen administrert ned. I fjor (2000) oversteg noteringsprisen målp1isen med 

over 12 prosent i overgangen mellom august og september. Dette førte også til at tollsatsen 

ble administrert ned. 

Figuren nedenfor viser at det er månedene fra august til og med november som skiller seg ut 

med relativ lav import. Det er i den pe1ioden tollbelastningen er størst. Tollbelastningen 

bidrar til å sihe avsetningen av norsk produserte epler. 

Figur 6.2 viser også at det er enkelte måneder i den perioden med høyeste tollsats som skiller 

seg ut med mye impo1t. Forklaringen på dette er enten at tollsatsen er administrert ned eller at 

grossistene velger å ta ut sin del av den før omtalte kvoten til en tollsats på 3 øre per kilo som 

grossistene har anledning til. Ettersom tollsatsene er administrativt nedsatt i store deler av juni 

og juli , er det rimelig å anta at mesteparten av den kvoten som impmteres til 3 øre kiloen tas 

ut i mai . Mai måned utgjør også slutten av den perioden som det importeres epler fra 

oversjøiske land som Australia . I tillegg er det slik at like før starten av den norske sesongen 

importeres det en del epler til lav tollsats for å sikre at butikkene har den tilgang av epler de 

trenger. I tillegg er det en viss etterspørsel etter de utenlandske so1tene gjennom hele året. 

De1me importen resulterer dermed i at tilgangen på relativt billige, importe1te epler er stor -

noe som selvsagt reduserer etterspørselen etter norske epler. 
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Tall fra Frukt- og Grø1msaksgrossistenes Servicekontor for høsten 1999 viser at den 

gjennomsnittlige kiloprisen for importerte epler var h. 10,83 inkludert toll. 

Gjennomsnittsprisen for de norske eplene i sanm1e periode var kr. 8,33 for kiloen. 

Side 35 

Likevel ble det imp01iert det en del epler i den perioden der tollen var på kr. 4,83 per kilo. 

Når det gjelder høsten 1999 er 48 prosent av eplene som går til forbruk norske, mens 52 

prosent er imp01iert. Av den importe1ie mengden høsten 1999 utgjorde importkvoten til lav 

tollsats nærmere 14 prosent. 

Gjennomgangen av importtall og regelverk viser at det importeres relativt store mengder epler 

til Norge sett i forhold til den norske produksjonen. Impo1ien finner sted til tross for toll 

ettersom kundene etterspør eplesmier som ikke produseres i Norge. Eksempelvis produseres 

ildce Granny Smith i Norge, samt at det ikke produseres gule epler i Norge. 

Tollbelastningen er altså ikke noe stort hinder for import. Det er mulig å impo1iere epler til 

relativt lav tollsats selv i den delen av året der det er norske epler. importkonklmansen er altså 

betydelig. Slik sett skulle det være mulig å importere flere sorter epler for å teste ut ulike 

sorter i markedet. Slike tester kan igjen danne gnumlag for å bringe på det rene hvilke sorter 

forbrukerne foretrekker. I neste omgang kan produsentene dra nytte av slike tester ved å 

utvikle eplesmier med tanke på norsk produksjon som kan erstatte importerte epler. 
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7 Salat 
På samme måtte som forbruket av potet er endret som følge av nye mattrender, er også 

forbruket av salat endret. Dersom en går 15 år tilbake i tid, var det få sorter av salat å få tak i. 

I de fleste butikker dominerte hodesalaten. I tillegg var det et visst innslag av issalat. I dag er 

det mulig å skaffe over tjue sorter i Norge. Økt velstand og kontakt med andre land har endret 

etterspørselen i retning av et større utvalg salatsorter. I dette kapitlet skal ser vi på tre grupper 

av salater: 

• Isbergsalat. Dette er en hodesalat som dyrkes på friland. Dem1e har overtatt for issalat som 

er samme plante s0111 isberg, men mye mindre enn isberg. 

• Rapidsalat. Dette er en bladsalat som dyrkes i potte. Den dyrkes i drivhus og har sesong 

hele året. 

• Andre salater. Dette er en samlebetegnelse for en rekke "nyere" salatsorter. Lollo, frisee, 

ekeblad, ruccola og romano er eksempler på slike salater. 

Den norske frilandsesongen varer fra mai til september. I tillegg dyrkes det en del salat i 

veksthus som tilbys for salg året rundt. Det er en liten, men økende produksjon av 

spesialsalater som dyrkes i veksthus. Her har produsentene satset på de grønne salattypene 

som grønn rapid og grøn11 lollo. Lysforholdene vinterstid blir trukket frem som forklaring på 

at produsentene bare i liten grad har gitt seg i kast med å produsere salat med rød farge 

vinterstid. 

I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvilke salatsorter som er å få kjøpt i butikkene, og 

hvilke faktorer som påvirker utvalget av salatsorter, og mulighetene for å kunne tilby flere 

produktlinjer. Grensevernet for grøntsektoren er under debatt. Flere har hevdet at tollvernet 

hindrer nødvendige konkurranse og reduserer mangfoldet. På den bakgrunn skal vi se 

nærmere på hvordan impmivernet fungerer for salater. 
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7.1 01nsetningsleddene for salat 

7 .1.1 Detaljistomsetningen 

De fleste forbinder salat med isbergsalat og rapidsalat. Selv om mange bare forbinder salat 

med disse to typene, så er det stadig flere salatsorter å finne i butikkene. Eksemplene i 

tekstboksen nedenfor gir en illustrasjon på dette: 

Butikk med stor omsetning og bredt utvalg 
Et besøk på Ultra på Bryn viser at denne butikken tilbyr 12 ulike salatsorter hele året, samt ytterligere fire sorter i 
deler av året. De ulike so1tene er tydelig merket, og det er også plakater med en omtale de ulike sa latsottene og 
hvilke bruksområder di sse har. Til tross for dette store mangfoldet er det bare noen få slag det virkelig er 
etterspørsel etter. l tillegg til de vanlige sortene isbergsa lat og rapidsalat, så går det også en del av den grønne og 
den røde lollosalaten . De andre salatene som rueeola, romano og ligneIJde omsettes elet lite av i forbindelse med 
ele daglige innkjøpene. I forbindelse med helgeinnkjøp se lges det en del av disse sa latsottene . 
l butikken opplyses det at den har få kvalitetsproblemer knyttet til omsetningen av salat. 

Butikk med liten omsetning, begrenset utvalg og "lave priser" 
Et besøk på eD Rim i-butikk på Frogner i Oslo gir et annet bilde av utvalget av salat. Der tilbys det isbergsalat, 
rapidsal at, spesialsalat, samt ferdigkuttede salatblandinger. Butikken har forsøktåta inn andre sa later som lollo 
og frisee, men det ble det omsatt så lite av at en del av partiet måtte kastes. I butikken opplyses det at den har 
ellers få kvalitetsproblemer knyttet til omsetningen av sa lat. 

Disse to eksemplene illustrerer at til tross for forskjellen mellom disse butikkene så er det 

likevel bare noen få salattyper kundene konsentrerer seg om. I følge informantene på 

butiklmivå, så er det ikke mangfoldet som er problemet. Den største utfordringen er lmyttet til 

å gjøre butikkenes kunder oppmerksom på at det finnes flere typer salat eim de som kundene 

vanligvis kjøper. Informantene på detaljistnivå rapporter i liten grad om klager på salatene, og 

det er liten etterspørsel etter spesialsalater som lollo og frisee og lignende. Både 

representanter fra butikkene og fra kjedene sentralt opplyser at "alle" salattyper kan skaffes 

fra grossist, men at det er den enkelte butikk som avgjør bredden på sortimentet. Utvalget av 

salatsorter avgjøres av hvordan den enkelte butikksjef vurderer sitt eget nærmarked. 

7 .1.2 Grossist 

Grossistene utgjør mellomleddet mellom den enkelte butikk og produsenten. Produktspekteret 

som tilbys, blir til i et samspill mellom grossistene, kjedene og den enkelte butikk. Dersom en 

salatprodusent ønsker å teste om en ny salattype egner seg for salg, så er han avhengig at 

grossistene er villige til å sørge for at det nye produktet til produsenten blir prøvet ut i 

markedet. 

De vanligste feilene produsentene får trekk for, eller som avskjærer dem fra levering, er at 

salaten er for liten, eller at den er brun i bladene. I tillegg kan insekter være et problem. Andre 

kvalitetsproblemer er rester etter sprøytemidler. Fra grossisthold blir det opplyst at dårlig 
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kvalitet ikke er noe stort problem, men at kvaliteten på isbergsalat gjerne har en tendens til å 

være litt dårlig i slutten av den norske sesongen. 

Den salatsorten som det selges mest av i dag er isbergsalat. Den har økt sin markedsandel på 

bekostning av kinakål og rapidsalat. Mesteparten av forbruket av isbergsalat dekkes av import 

fordi det ikke er planteteknisk mulig å dyrke isbergsalat i drivhus grunnet lysforhold og 

temperatur. Selv om rapidsalaten har lavere omsetning nå enn før, så er den fremdeles 

populær. Forbruket av rapidsalat dekkes kun ved norsk produksjon. Denne salaten er det ildce 

så mange andre land som produserer. Grossister mener at norsk rapid er et bra og 

konkurransedyktig produkt. Levetiden på rapidsalat er begrenset, slik at det ikke egner seg for 

lagring. Det spesielle med rapidsalat er at den også eksporteres. Eksporten skjer til Sve1ige, 

og er lønnsom til tross for 13 prosent toll der. 

I dag er det særlig den gruppen salater vi her har kalt andre salater, spesielt lollotypene, som 

øker sine markedsandeler på bekostning av rapidsalat. I de senere år har det vært lagt stor vekt 

på produktutvikling i salatbransjen. Denne produktutviklingen har funnet sted i et nært 

samarbeid mellom produsenter, grossister og detaljister. Flere fremhever 

storkjøkkenvirksomheter, catering og koldcer som viktige for den produktutviklingen som har 

funnet sted. Gjennom å teste ut ulike salattyper i forbindelse med catering og 

restaurantvirksomhet har dette gitt gode muligheter til produktutvikling. Grossister har brukt 

dette markedet som testarena for nye produkter. Dersom slike tester har vist at produktet faller 

i smak, har det blitt tilbudt for salg i konsummarkedet. 

Dette har så sin tur dannet grunnlag for å utvikle norskproduse1ie spesialsalater. Et eksempel 

er BAMA som har et nært samarbeid med Gartnerforbundet og Matforsk med et mål om å 

videreutvikle vinterproduksjon av spesialsalater. Dersom en lykkes i dette, vil det kunne bidra 

til å redusere importen av slik salat. 

I omtalen av detaljistleddet var vi inne på at etterspørselen av salat er konsentrert om noen få 

sorter. Isbergsalat og rapidsalat er de salatsortene det omsettes mest av. I tillegg omsettes det 

rød og grønn lollo i noen grad. Etterspørselen etter et begrenset antall sorter kan, som nevnt, 

skyldes at forbrukerne ildce har tilstrekkelig nok kjennskap til hva de nyere salatsmiene kan 

brukes til, men det kan også skyldes et ønske fra grossisthold om færre varelinjer. Ved å 

sanunenligne de ulike kjedenes bestillingslister, er det mulig å finne ut hva grossistene tilbyr 

kjedene de leverer til. 

Flere av grossistene legger vekt på at det er mulig å skaffe mange ulike salattyper. Det er ikke 

ensbetydende med at det finnes mange typer i butikken. Grossisten etterspør det som passer 

inn i de ulike kjedekonseptene. Tabellen nedenfor viser de ulike kjedenes so1iiment for salat. 

Ultra på Bryn, som tilhører NorgesGruppen, har 12 sorter av salat i sitt sortiment. Maxi, som 
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er Hakongruppens fullsortimentskjede, tilbyr ni ulike sorter. I andre enden av skalaen finner 

vi Rema 1000 som tilbyr de tre vanligste salattypene: Isbergalat, rapid og spesialsalat. 

OBS 

Rema 1000 

; Sikorisalat 
i lsbergsalat 
: Crispisalat 
; Rapidsalat 

Romanosalat 
Spesialsalat 

; lsbergsa lat 
1 Rapidsalat 
I Spesialsalat 

Centra-gruppen 

1
Maxi 

' Spesialsalat 
Rød lollo 
Grønn lollo 

' Romanosalat - grønn 
Romanosalat - rød 
Friseesalat 

; Ekebladsalat - rød 
Ruccolasalat 

· Sikorisalat 
! Crispisalat 
Rapidsalat 

' Isbergsalat 

: Issa lat 
I Rapidsalat 
: Rød lollo 
Grøru1 lollo 
Rød Frisee salat 

I Grønn Fri see salat 

, Rød Ekebladsalat 

I Grønn Ekebladsalat 

i Spesialsalat 

Kilde: Bestillingslister fra grossist fra månedskiftet november - desember 2000 

De ulike dagligvaregrossistene varierer altså utvalget av salat etter hvilken type kjede det er 

snakk om. Lavprisskjedene har et langt mer begrenset utvalg enn de kjedene som har fokus på 

bredere vareutvalg fremfor lavere priser. Det i1mebærer eksempelvis at NorgesGruppens 

lavp1iskjede Kiwi har et langt mindre utvalg enn Ultra som er fullsortimentskjeden til 

NorgesGruppen. Dette mønsteret går igjen for andre dagligvaregrupper også. Eksempelvis 

opererer Hakongruppens kjede Rimi med et standardutvalg på fem salatsorter, mens Maxi, 

også i Hakongruppen, har ni salatsorter i sitt standardutvalg. 

7 .1.3 Produsent 

I likhet med de andre produktene vi har gje1momgått, er det produksjonsplanene som styrer 

hvor mye den enkelte salatprodusent kan levere. Produksjonsplanene gir samlet sett et uttrykk 

for markedets totale behov for produktet, slik som markedsaktørene vurderer det. 

Produksjonsplanen er ingen garanti at produsenten får levert den planlagte produksjon. 

I motsetning til epler, som leveres et fruktlager, og poteter som leveres pakkeri, er det ikke et 

slikt mellomledd mellom salatprodusentene og deres grossister. Salaten pakkes av den 

enkelte produsent før den leveres til den grossisten produsenten har avtale med. De fleste av 

de produsentene vi har snakket med understreker at forholdet til grossisten er godt. 
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I gje1momgangen av grossistleddet og detaljistleddet var vi inne på at representanter fra disse 

omsetningsleddene fremhever at salatprodusentene har vært gode til å tilby et bredt utvalg av 

forskjellige salattyper. I løpet av en periode på 15 år har utvalget av salattyper økt betraktelig. 

Mange av de produsentene vi har snakket med produserer ofte flere typer salat, og er opptatt 

av å kunne tilby et bredt utvalg av salattyper til sin grossist. En del produsenter leverer også 

til fabrikk. Det vil si at salaten kuttes opp og pakkes i poser. Prisen er lavere, men til fabrikk 

er det mulig å levere salat som avviker fra de godkjente vektklassene. 

I det følgende skal vi se litt nærmere på problemstillinger knyttet til produksjon av 

salatsortene isbergsalat, rapidsalat og andre salater. 

lsbergsalat 

Isbergsalat er den salats01ien det produseres mest av. I likhet med de andre salatsortene, er 

produsentmiljøet relativt lite. Det anslås at de ti største produsentene har en samlet 

markedsandel på mellom 60 og 70 prosent. Den norske produksjonen finner sted på friland. 

Sesongen begynner i mai. Høysesongen for norsk isberg er i midten av juni, og i oktober er 

det relativt lite norsk isbergsalat igjen på markedet. Hittil har det ikke lyktes norske 

produsenter å dyrke isbergsalat i veksthus. Dette fordi isbergsalat er en hodedannende salat, 

noe som stiller større krav til lys og varme for denne sorten eim for andre salats01ier 

Gje1momsnittsvekten på et isbergsalathode er 500 gram. Prisen til produsent etter trekk 

valierer fra 4 til 7 kroner per hode. Høyeste pris for leveranser til Norgesfrukt i år (2000) var 

kroner 8,50, og etter grossisten eller kommisjonærens trekk utgjorde produsentens 

bruttofortjeneste kroner 7,22. Dette trekket inkluderer frakt til sentrallager og lagerkostnader. 

For Norgesfrukt er dette trekket på 15 prosent. 

Produsentene av isbergsalat har etablert en ordning med felles markedsføring. I perioder der 

det er overskudd på norsk isbergsalat blir denne salats01ien markedsfø1i i fellesskap. Denne 

markedsføringen foregår i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt, og skjer i fonn av 

annonsekampanjer i de største avisene. Denne ordningen finansieres av produsentene selv. De 

betaler et tillegg på 2 øre for hvert isbergfrø som de kjøper. Inntektene fra dette tillegget går i 

sin helhet til å finansiere disse kampanjene. Etter hva vi har fått opplyst er det nok til 3 - 4 

annonsekampanjer på årsbasis . 

Rapidsalat 

Det er et lite produsentmiljø for rapidsalat i Norge. Det er anslått et antall på mellom 10 og 15 

produsenter. De 3 - 4 største har anslagsvis 60 til 70 prosent av markedet alene. Rapidsalat 

leveres hele året, men hovedsesongen er fra midten av mars til midten av juni . Rapidsalat 

dyrkes bare i drivhus. Rapidsalat dyrkes i potte, og vekten av en enhet skal være 150 gram. I 

perioder med stor etterspørsel godtas enheter som er mindre enn 150 gram såfremt de fyller 

posen. 
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Det produseres omlag 8 millioner enheter i Norge. Produksjonen i resten av verden er liten, 

selv om det produseres noe i Sverige og Finland, samt i Tyskland og i Polen. Rapidsalaten er 

utsatt for konkurranse fra importert isberg i de periodene tollen på isbergsalat er lav. 

Det er et mål at halvparten av rapidsalaten skal være økologisk dyrket, derfor vurderer de 

største produsentene å erstatte Godt Norsk merket med DEBIO merket. 

Andre salater 

Spesialsalatene dyrkes både på friland og i veksthus. Imidlertid setter temperatur og 

lysforhold begrensninger for veksthusproduksjon ettersom lys og temperaturforhold ikke har 

gjort det mulig å få til rødfargen på lollo og friseetypene. 

Fra produsenthold blir det fremhevet at det er vanskelig å få innpass hos grossistene med nye 

sorter. Likevel drives det en del produktutvikling, og flere produsenter produserer 

spesialsalater i kombinasjon med eksempelvis rapidsalat og isberg. Selv om spesialsalater 

som lollo, er bedre betalt eim rapid og isberg, så er det relativt dy1i å produsere, samt at 

produsert mengde er liten. I tillegg opplyses det at konkurransen fra utenlandsk produksjon av 

disse typene presser prisene til de norske produsentene. Fra grossisthold pekes det på at 

produsentene har vært dyktige til å utvikle nye produkter som har falt i smak blant norske 

konsumenter. Elstøen Gartneri, som omtales i tekstboksen nedenfor, er et eksempel på et 

gartneri som har valgt å satse på produksjon av andre salattyper i tillegg til de mer "vanlige" 

sa la tsortene. 

Et gartneri med 20 salatsorter - Elstoen gartneri 
Eieren av Elstøen gartneri i Lier er en salatprodusent som har lagt stor vekt på produktutvikling av salat. Han er i 
utlandet flere ganger i året for å besøke utstillinger, fagdager og frøproclusententer for å få tips om nye salattyper 
som kan egne seg på elet norske markedet. 

I dag tilbyr Elstøen gartneri 20 forskjellige salattyper foruten at han produserer isbergsalat. Elstøen gartneri 
produserer årlig 1,2 millioner enheter spesialsalat. Av dette er lollotypene størst med rundt regnet en halv million 
enheter. Lollo finnes i en rød og en grønn variant. Andre salater som elet produseres mye av hos El støen er Frisee 
og Ekeblacl. Eieren har arbeidet lenge med å kunne tilby flere sorter salater. Han har holdt på med ulike sorter ele 
siste 20 årene. Til å begynne med møtte han lite forståelse i miljøet. Det er først ele siste 10 årene at forbruket av 
spesialsalater har skutt fart. [ dag har Elstøen gartneri et næ1t samarbe id både med BAMA og Coop. Dette 
gartneriet leverer også til andre grossister som Eurofrukt, Gustavsen, og Økern Engros. 

Elstøen er hovedleverandør til både BAMA og Coop . Coop Norge opplyser at El støen dekker 90 prosent av 
eieres behov for norskprodusert salat av ele typene vi her har kalt andre salater. 
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7 .2 Import og regelverk 
I tråd med hva vi har gjort tidligere, skal vi i det følgende se på import og regelverk når det 

gjelder salat. Importstatistikken er delt inn i tre kategorier: Isbergsalat, rapidsalat og andre 

salater. 

Tabellen nedenfor viser at både den norske produksjonen og importen av isbergsalat har økt 

betydelig. Imidlertid har den norske produksjonen økt med vel 50 prosent, mens importen har 

økt med nærmere 90 prosent, noe som viser at det økte forbruket for en stor del har blitt 

dekket ved hjelp av impori. 

Tabell 7.1 A1engder av norskprodusert isbergsalat omsatt over Øk em Torv i perioden 
1996 -1999, samt tallfor samlet import. 

Norsk produksjon i 1000 stk. Impmt i torm 

1996 
1997 
1998 
1999 

1627 3176 
1786 
2325 
2479 

4207 
5139 
5977 

Kilde: Statens Landbruksforvaltning (norsk produksjon) Opplysningskontoret for frukt og grønt (import) 

Endringer i forbruksmønsteret er ofte lansert som forklaring på det økte forbruket. I økende 

grad er salat blitt et produkt som spises året rundt; ikke bare i den norske sesongen. Vi har 

tidligere sett at det ikke produseres norsk isbergsalat vinterstid. Det økte forbruket har derfor 

ført til en økt importandel. I tillegg har isbergsalaten tatt over deler av markedet til andre 

produkter som kinakål. 

Rapidsalat er den andre salattypen vi skal ta for oss her. Tabellen nedenfor viser at forbruket 

av dem1e salattypen har gått ned med omtrent 7 prosent fra 1996 til 1999. Hele det norske 

forbruket av rapidsalat dekkes av norsk produksjon. 

Tabell 7.2 Mengder av norskprodusert rapidsalat 
omsatt over Økern Torv i perioden 1996 -1999. 1000 stk. 

Årstall Norsk produksjon 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1996 1364 
1997 1331 
1998 1240 
1999 1263 

Kilde: Statens Landbruksforvaltning 

En forklaring som lanseres på dem1e nedgangen kan være at isbergsalaten konkurrerer med 

rapidsalaten i den perioden hvor importert isbergsalat er relativt rimelig. 
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Gruppen "andre salater" omfatter en rekke ulike salattyper som eksempelvis hodesalat og de 

"nyere" salattypene som lollo, ruccola og romano. Tabellen nedenfor viser at både importen 

og den norske produksjonen i pe1ioden 1996-1999 har gått ned. Reduksjonen er relativt sterk: 

Importen er redusert med 16 prosent, mens norsk produksjon er redusert med vel 40 prosent. 

En forklaring på dette er at vanlig hodesalat inngår i disse tallene. Imidlertid har mange 

informanter nevnt hodesalat som en salatsort som er på vei ut. 

Tabell 7.3 

1996 
1997 

1998 
1999 

1l1engder av norskproduserte mulre salater omsatt over Økern To111 i 
perioden 1996 -1999, samt tall for samlet import. 

Norsk produksjon i I 000 stk. Import i tonn 

471 850 

384 898 

313 

274 

707 

716 
Kilde: Statens Landbruksforvaltning (norsk produksjon) Opplysningskontoret for frukt og grønt (import) 

7 .2.1 Generelle tollregler og tollpreferanser for enkeltland 

I denne delen skal vi se nærmere på regelverket for import. I regelverket behandles de 

hodedannende og bladdannende salatene noe ulikt. De hodedannende salatene er delt i to 

kategorier: Isbergsalat og annen hodesalat. Til gruppen annen hodesalat hører foruten vanlig 

hodesalat de fleste av de salatsmiene vi her har omtalt som andre salater. Eksempler er 

lollosalatene, friseesalat og ekebladsalat. Til de bladdannende salatene hører foruten rapid 

også ruccolasalat. 

Tabell 7.4 gir en samlet oversikt over de ordinære tollsatsene, samt tollsatsene til EU-land for 

de ulike gruppene av salat. Den viser også hvilke målpriskurver som styrer de administrative 

tollnedsettelsene. Som en konsekvens av handelsavtaler Norge har inngått, er det 

tollpreferanser på flere varer fra land som omfattes av slike avtaler. 
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Tabell 7.4 Oversikt over målpriskurver og 11ullprisprodu leter og tollsatser 
Målpriskurve Målpriskurve Salatsort i tiden Tollsats i kr. pr. kg. 
inntil 1.7.00 etter 1.7.00 
Felles sa latkurve Isberg Hodedannende salater Ordinær EU 

lsbergsalat 
lsber.gsa lat i tiden 1.3-3 1.5 16,3 I kr. 16,3 1 kr. 
lsbergsa lat i tiden 1.6 - 30. 11 10,95 kr. 10,95 kr. 
lsbergsalat i tiden 1.1 2 - 28/29.2 Fri Fri 

Hodesalat 
Annen hodesalat i tiden 1.3-31.5 166 % 163 % 
Annen hodesa lat i tiden 1.6-30.9 74% 71 % 
Annen bodesa lat i tiden 1.10-30. 11 165% 161 % 
Annen hodesa lat i tiden 1.12-28/29.2 Fri Fri 

Rapid Bladdannende salater 
Bladdannende salat i tiden 1.4-30.11 17,40 kr. 17,00 kr. 
Bladdannende salat i tiden 1.12-30.3 I 0,95 kr. 10,95 kr. 

Ikke målprisvare Sikorisalat (i ulesalat) 
l tiden 1. 4 - 30.11 0,24 kr. Fri. 
I tiden 1. 12 til 31.3 Fri Fri 
Endivie 
T tiden 1.4 - 30. l l 10,95 kr. 10,55 kr. 
I tiden 1.12 - 31 .3 fri fri 

Annen sikorisalat enn julesalat og 
endivie 
I tiden 1.4 - 30.11 10,95 kr. 10,55 kr. 
I tiden l . 12 - 31 .3 Fri Fri 

Kilde: Tolltariff 2000/ T AD-2000 

Isbergsalat 

Når det gjelder isbergsalat er den tollbelagt hele året unntatt i månedene desember, januar og 

februar. I månedene mars, april og mai er det en ordinær toll på h. 16,31 per kilo. I månedene 

juni til og med november er tollsatsen haner 10,95 per kilo. 

Det er ingen tollpreferanser for EU-land når det gjelder isbergsalat. Gjennom 

frihandelsavtaler er tollen redusert for flere land. De baltiske stater har en tollsats på kroner 

15,9 1 for månedene mars - mai. Tollsatsen for månedene juni til og med november er på 

kroner I 0,55. Bulgaria, Polen, Romania, Marokko, Israel og de palestinske områdene har 

også lavere toll. Tollsatsen for import fra disse landene er kroner 15,99 for månedene mars -

mai. Den tilsvarende tollsatsen er på haner 10,63 for månedene juni til og med november for 

disse landene. 

Andre hodedannende salater enn isbergsalat 

Vanlig hodesalat og lollo er eksempler på andre hodedannende salater. For disse salatene er 

importen tollfri i månedene desember, januar og februar. For resten av året er det en verditoll i 

fonn av en prosentsats på importprisen. I mars, april og mai er den ordinære tollsatsen 166 

prosent, mens den i tiden juni til og med september er 74 prosent. 
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EU land, samt en rekke østeuropeiske land er gitt visse tollpreferanser. I perioden fra 1. mars 

og ut mai er tollsatsen på 163 prosent for import fra disse landene. I månedene juni til og med 

september er tollsatsen 71 prosent for import fra EU-land, og 70 prosent på import fra en 

rekke østeuropeiske land. I oktober og november er tollsatsen på 161 prosent på impo1i fra 

EU-land og en rekke østeuropeiske land. 

Bladdannende salater 

Når det gjelder rapidsalat er den ordinære tollsatsen i perioden fra april til og med november 

17,40 kroner per kilo, mens den er kroner 10,95 per kilo for resten av året. 

EU, samt en rekke østeuropeiske land er gitt en mindre tollpreferanse på 40 øre i perioden fra 

april til og med oktober er tollsatsen kroner. 17,- for import fra disse landene. 

Sikorisalat Uulesalat) 

Når det gjelder sikorisalat er den ordinære tollsatsen i perioden fra april til og med november 

24 øre per kilo, mens den er tollfri resten av året. 

Når det gjelder EU, en reldce østeuropeiske land, samt Marokko, er import av sikmisalat 

tollfri hele året. 

Andre sikorisalater enn julesalat, samt endivie 

Det finnes andre sikorisalater enn julesalt. De1til er endivie en salatsort som er i slekt med 

sikorisalatene. Tallmessig behandles disse helt likt. For disse salatene er den ordinære 

tollsatsen kroner 10,95 per kilo for import fra andre land hele året. 

Når det gjelder EU, en rekke østeuropeiske land, og Marokko, er import av endivie gitt en 

tollpreferanse hele året. Tollsatsen for disse landene er kroner 10.55 hele året. 

7.2.2 Administrative nedsettelser av toll på salat 

Tolladministreringen av salater har vært gjenstand for flere diskusjoner siden importvernet ble 

etablert. Et sentralt hensyn ved tolladministreringen av salat er substitusjonen mellom de ulike 

salattypene. Denne substitusjonen er mer utbredt i dag (2000) enn for år siden (Statens 

Landbruksforvaltning 2000)8. Dette innebærer at de ulike salattypene ses i sammenheng når 

det gjelder tolladministrering. I forkant av sesongen skal det tas hensyn til den dominerende 

norske varen som ligger høyere i pris enn den imp01ie1ie. Det innebærer at tollen 

administreres slik at det ildce skal være lø1rnsomt å importere varer med lav toll med tanke på 

lagring. I praksis innebærer det at fra midten av mai administreres tollen på importert isberg 

slik at importpris samt toll er på samme nivå som målprisen i begynnelsen av juni. 

3 Statens Landbruksforvaltning (2000). Ad111i11istrative to/lnedsel/e/ser på salat. Notat. 
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Endring av representantvarer for målprissystemet for salat 

Salat er tollbelagt det meste av året. Ettersom salat er en målprisvare, skal tollen administreres 

ned dersom noteringsprisen overstiger målprisen med mer enn 12 prosent to uker på rad. 

Inntil den nye jordbruksavtalen trådte i kraft den l. juli 2000 var målpriskurven for salat satt 

sammen av to ulike representantvarer. I ukene 23 - 43 var noteringsvaren for salat 

ensbetydende med isbergsalat, mens spesialpakket hodesalat (salat i veksthus) var 

representantvare for salat resten av året. I de1me rappo1ien har vi valgt å kalle denne kurven 

for den felles salatkurven. Den felles salatkurven styrte de administrative tollnedsettelser for 

alle salatene som er omfattet av målprissystemet. 

I forbindelse med i1mgåelsen av jordbruksavtalen for 2000 - 01 ble det foretatt endringer i 

noteringsgrunnlaget for salat. Hodesalat er tatt ut som noteringsvare. Isbergsalat er 

noteringsvare for den perioden den tidligere var representantvare i den felles salatkurven. Det 

innebærer at isbergsalat er noteringsvare i ukene 23 - 43. I denne perioden styrer 

noteringsprisen på is bergsalat eventuelle administrative tollnedsettelser både for isbergsalat 

og andre hodedannende salater. Isbergsalat er retningsgivende for tolladministreringen av 

både isbergsalat og øvrige hodedannende salater i månedene mars -mai og november. 

Tollsatsen beregnes da ut fra differansen mellom den gje1momsnittlige målpris for 

inneværende avtaleår (kroner 6,50 for 2000-01) og verdensmarkedsprisen. 

Rapidsalat ble noteringsvare med egen helårs målpriskurve fra samme tidspunkt. Den styrer 

beregningen for den administrative tollnedsettelsen av alle bladdannende salater som 

rapidsalat og ruccola. Til gnum for disse endringene ligger en oppfatning om at hodesalat 

ikke lenger var representativ for salatomsetningen, og at endringene som nå er foretatt er mer 

i samsvar med markedsforholdene. I det følgende skal vi se nærmere på forholdet mellom 

notetingspris og målpris for de ulike målprisvarenes del 

Felles salatkurve i perioden mai 1999 til og med juni 2000 

I figuren nedenfor har vi foretatt en sammenligning mellom noteringspriser og målpris for 

salat i perioden fra mai 1999 til ut juni 2000. Figuren viser at i store deler av perioden lå 

note1ingsprisen en god del over målprisen, og at den i lange perioder også lå mer enn 12 

prosent over målprisen, noe som i1mebar at tollen ble administrert ned for salat. Dette er 

særlig tilfelle i ukene hvor hodesalaten er representantvare i den felles kurven. I ukene 18-

22/99 og fra uke 44/99 til uke 22/00 lå noteringsprisen godt over målprisen, slik at det 

resulterte i administrative tollnedsettelser. I de mellomliggende ukene, den pe1ioden 

isbergsalaten var noteringsvare, lå noteringsprisen tilnærmet likt med målprisen. I noen uker 

var den også under. Det var i denne perioden at det er høyest produksjon av norsk salat. Vi ser 

altså at de administrative tollnedsettelsene fant sted like før den norske sesongen tok til eller 

mot slutten av den norske sesongen. 
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Figur 7.1 Noterings- og nullpris på salat 
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Isbergsalat ble gjenstand for tollnedsettelser flere ganger i løpet av perioden 1999-2000. I 

1999 var tollen nedsatt i hele mai. I dette tidsrommet varierte tollsatsen fra 80 øre per kilo i de 

tre første ukene i mai til 7,60 kroner per kilo i den siste uka av mai. Ordinær toll var 16,31 

kroner. Fra 20 oktober til ut november var tollsatsen nedsatt til 32 øre per kilo . ordinær toll er 

10,95 kroner. I 2000 var tollen nedsatt i mars, april og mai, samt første uka i juni. Tollsatsene 

varierte fra 50 øre kiloen i mai til 7,80 kr. kiloen i første uka av juni, mens den ordinære tollen 

altså er l 0,95 kroner. Tollreduksjonene var med andre ord betydelige. 

Andre hodedannende salater enn isbergsalat ble også gjenstand for flere tollnedsettelser i den 

perioden som her omtales. I 1999 ble tollen administrert ned i alt fire ganger fra mai til ut 

november. Hele ap1il og mai var den nedsatt, da varierte tollsatsen mellom 16 og 48 prosent, 

Fra 24. oktober og ut november var tollen på 61 prosent. Ordinær toll i denne perioden var på 

166 prosent, så nedsettelsene var med andre ord betydelige. 

Bladdannende salater ble administrert ned tre ganger i april og mai 1999. Nedsettelsen 

varierte fra 1,67 kroner til 5,03 per kg. Fra 24. oktober og ut november ble tollen administrert 

ned til kroner 6,42 per kg. I hele desember var det ingen toll på denne type salat. I 2000 ble 

også tollen administrert ned en rekke ganger. Fra midten av januar og ut februar var det ingen 

toll på bladda1mede salater. Tollsatsen ble også administrert ned siste halvdel av mars, og i 

hele apiil og mai. I denne perioden varierte tollsatsen mellom kroner 1, 78 og 4,95 per kilo. 

Ordinær tollsats er kroner 17,40. Dette viser at tollsatsen ble administre1i ned betydelig. 

Målpriskurven etter jordbruksavtalen 2000 

Figur 7.2 viser målpris for isbergsalat sammenlignet med noteringspris for ukene 27 - 35/00. 

I denne perioden er noteringsprisen under målprisen i alle ukene mmtatt for en enkelt uke der 

LU-rapport nr. I - 2()()/ 

0 
0 -... c.o 
N 



Side 48 Grensevern - bare for hverdagsmat? 

noteringsprisen så vidt er høyere enn målprisen. Dette i1mebærer at det ikke har funnet sted 

tollnedsettelser i denne perioden for isbergsalat eller de andre hodesalatene i perioden. 
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Figur 7.2 Noterings- og nullpris /Ht isbergsalat 

Figur 7.3 viser målpris sammenlignet med noteringspris for rapidsalat for ukene 27 - 35/00. I 

hele perioden ligger noteringsp1isen under målpiisen. Dette i1mebærer at tollen ikke er 

administrert ned for noen av ukene for de bladdannenende salatene. 
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Administrative tollnedsettelser for salater som ikke er målp1isvare - Sik01isalatene 

Endivie og de andre sikorisalatene er gjenstand for generelle tollnedsettelser i den perioden 

det ikke er fri imp01t på disse. I perioden fra april til og med november er tollsatsen 

administrert ned til 80 øre per kilo. Den ordinære tollsatsen er kroner 10,95 per kilo. 
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Den lave tollsatsen på disse salattypene er begrunnet ut fra at det ildce produseres de1me type 

salater i Norge. Produksjonen av den er regnet for å være komplisert. Nederland og Belgia 

som er de landene Norge importerer mest fra , har også få produsenter. Imidlertid er det ildce 

umulig at det vil kmme starte produksjon av den type salat i Norge. Likevel vil det bli 

vanskelig med den lave tollsatsen som praktiseres i dag. 

I tillegg er det et åpent spørsmål hvorvidt sikorisalatene og endivie har substitusjonseffekter. 

Disse salatene, i lild1et med de fleste andre salattyper, egner seg i salatbollen. Importtall fra 

Statens Landbruksforvaltning støtter i noen grad opp om et slikt argument. Disse tallene viser 

at impo1ien av vanlig sikorisalat Uulesalat, witlof) er økt fra 39 t01m i 1997 til 124 tom1 i 

1999 - altså en tredobling. Selv om den importerte mengden er liten, så kan det hevdes at 

sikorisalat erstatter andre salattyper som produseres i Norge. Slik sett er det ildce 

uproblematisk at det praktiseres lav toll på disse salatene. 

7.2.3 Import 

lsbergsalat 

Figuren nedenfor viser at det er i mai måned at det blir importe1i mest isbergsalat. Andre 

måneder med stor import er månedene fra november til april. I denne perioden er det enten fri 

import eller en periode med store tollnedsettelser. I månedene juni og juli er det lite impmi for 

begge årene vi har tall for. August og september er det også lite import. 
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Figur 7.4 Import av isbergsalatjuni 1999-juli 2000 (tonn). 
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Andre salater 

Figuren nedenfor viser importen av annen salat for perioden mai 1999 til og med juli 2000. 

De1me kurven inkluderer både hodesalat, andre hodedannende salater som lollo, samt 

bladdannende salater. De bladdannende salatene utgjør bare en liten del av tallene som ligger 

til grunn for denne figuren. Av den fremgår det at det er særlig i perioden fra og med januar til 

og med mai det blir importert mye. I denne perioden er importen fri en del av tiden, samt at 

det er en del administrative tollnedsettelser. I denne pe1ioden er det lite eller ingen norsk vare 

som frembys , og forbruket dekkes da naturlig nok med import. For de to årene vi har tall for, 

så viser statistikken at det er liten importjuni og juli. Det er i denne perioden at tollvernet er 

sterkest. Denne perioden er også identisk med norsk høysesong, og viser at tollvernet virker 

etter hensikten. 
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Ser en de ulike salatsortene under ett vil en finne at det er særlig mai, samt desember, januar 

og februar og mars at det er mye import av salat. I den perioden er enten importen tollfri eller 

så er det flere adminish·ative tollnedsettelser. I den norske sesongen er det lite eller ingen 

import. Gjennomgangen av tollreglene for salat, samt praktiseringen av det, viser at 

tollbelastningen er langt mindre eim de ordinære tollsatsene indikerer. 

Hovedtyngden av de "nyere" salatene imp01teres. Selv om norske salatprodusenter er utsatt 

for importkonkurranse, så fører importen også til at flere salatsorter tilbys på det norske 

markedet. Dette gir muligheter for å teste om det norske markedet etterspør flere typer salat. I 

neste omgang kan produsentene dra nytte av dette ved selv å utvikle og å produsere nye 

salattyper. 
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8 Ikke n1ålprisvarer: Brokl(oli og kinal(ål 

Systemet med målpris er omstridt i visse hetser fordi en, som det tidligere er redegjort for i 

rapporten, mener systemet legger hindringer i veien for å ta ut "merpris". Oppmerksomheten i 

de1me rapporten har derfor vært rettet mot "målprisvarer". I dette kapitlet ses det nærmere på 

to grøntprodukter (kulturer) som ikke inngår i målprisordningen; brokkoli og kinakål. 

Hensikten er blant annet å se hvordan prisutviklingen på disse produktene er gjennom året. 

Kinakål er valgt fordi det er en betydelig produksjon av det innenlands, samtidig som den er 

utsatt for stadig hardere konkurranse fra salater (isberg) . Derfor er det valgt å se nærmere på 

brokkoli, som i langt større grad importeres men som også er en kultur i vekst. 

8.1 01nsetningen av brokkoli og kinakål 
I tabell 8.1 under går det frem at det er et betydelig forbruk av kinakål. Samtidig er det en 

kultur som er under sterkt press i fra salater, noe som medfø1ie at det ble omsatt relativt mye 

mindre kinakål i 1999 enn i de foregående årene. I tallene under går det frem at nedgangen i 

omsatt norskprodusert kinakål har vært større enn den relative nedgangen i imp01iert mengde 

sku1le tilsi. 

Tabell 8.1 Mengder av norskprodusert kina/ull omsatt som ferskvare over Økern Torv i 
perioden 1996 til 2000, samt tallfor samlet import. Tall i tonn 

1996 
1997 
1998 
1999 
J(jlder: Opplysningskontoret for frukt og grønt (importtall). 

Statens Landbruksforvaltning - tall for norsk produksjon 

Norsk Importert 
9551 4510 
8826 
8669 
7363 

4814 
4771 
4108 

Brokkoli er på sin side en kultur i vekst, målt i samlet forbruk. Av tallene under går det frem 

at den relative økningen i norskprodusert brokkoli har vært større enn den relative ølrningen 

av importe1t vare. 

Tabe/18.2 1l1engder av norskprodusert brokkoli omsatt som ferskvare over Økem Torv 
i perioden 1996 til 2000, samt tallfor samlet import. Tall i tonn 

1996 
1997 
1998 
1999 
Kilder: Opplysningskontoret for frukt og grønt (irnpo1itall) . 

Statens Landbruksforvaltning - tall for norsk produksjon 

Norsk Importert 

1021 2971 
1688 3513 
1575 
1970 

4271 
4573 
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En viktig forklaring på at en relativt større andel av kinakålen som vi spiser er produsert 

i1menlands, ligger i at det er et mer lagringsdyktig produkt enn brokkoli. 

8.2 Noteringspriser 
Brokkoli og kinakål er, som nevnt, to eksempler på grøntprodukter det ikke er målpris på . 

Prosessen for prisfastsettelse er imidlertid lik den en har på målp1isprodukter og er beskrevet i 

kapittel 4. Det viktigste her er at det opereres med en fast tollsats på ikke-målprisvarer, 

dermed får ikke markedsprisen direkte følger for nivået på tollbeskyttelsen. 

Under intervjuene med de kulturansvarlige på brokkoli i produsentsammenslutningene har 

flere fremhevet at det er "ingen som kan konkurrere med norsk kvalitet om sommeren". 

Derfor ser de ikke prisnivået "ute" som noen reell faktor, men i begy1melsen og mot slutten av 

den norske sesongen blir prisnivået i Europa tatt hensyn til. Det blir fra samme hold påpekt at 

det internasjonale prisnivået har langt mer å si på typiske " lagringsvarer". 

Statens Landbruksforvaltning gje1momfører hver tirsdag, som redegjort for i kapittel 4, en 

prisnote1ing av de produktene som er på markedet (som tilbys). Det gjøres såvel på 

målprisvarer som varer som ikke inngår i denne ordningen. Denne prisen skal gjenspeile det 

faktiske p1isnivået på de enkelte kulturene. Under er noteringsprisene for kulturene brokkoli 

og kinakål for 1999 og 2000 gjengitt. Hensikten med å fremstille prisutviklingen for 2 år i en 

og samme figur, er for å sammenligne prisutviklingen samt illustrere at variasjonen mellom 

de enkelte årene for de ulike kulturene kan være til dels betydelige. 
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Figur 8.1 Noteringspriser p<t brokkoli 1999 og i 2000 

Figuren over viser at en fra begynnelsen i juni til i slutten av oktober noterer prisen på 

norskprodusert brokkoli. Ca. 95 prosent av all brokkoli som omsettes er pakket i 400g 

pakninger/kvaster, og det er prisen på denne som legges til grunn for note1ingen. Prisene vil 
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variere noe gjennom sesongen, og det er særlig tidlig i sesongen, når utbudet er minst, at 

prisene er høyest. Det er særlig produsentene i Rogaland som har mulighet til å levere i 

begynnelsen av sesongen. Av figuren går det frem at en fikk et p1ishopp i august 1999, altså 

midt i sesongen med et påfølgende prisfall. Dette er forklart med at en på grunn av regnvær 

som hindret jevn planting fikk for lite varer i august, og en vann september som medførte at 

plantene ble drevet hardt og dermed fikk "2 måneders produksjon i løpet av tre uker i 

september ". Sommeren 2000 har på den andre siden vært preget av jevn produksjon gjennom 

sommeren, og "dårlig grillvær" har medført at etterspørselen har vært relativt stor etter 

"koke grønnsaker". 

900 ~------ J 
800 +--~~~~~~~~~~~---=->~f~~~~~-l~~~~~~~~~~~~~---1~ 

~ 700 -1--1.::1-----~4 . 
~ 600 ' ~~/~~-~~~~~~~~~~~~4<~'~-+~~~-'~~~~~~~~--~~,._.I 
>. " 
~ 500 -j--~~-~-:---:;,---~~~~~~~~~---'-"~-~~~~~-'1-""'.,,-~-,-:;_,._~~~---i .... 
~ 400 -1----~~~___:\--~~~~~~~~~~--W~~U-----'~~' 

~ 300 -1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---j 
ISI 

200 -1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

100 .+---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----J 

0 -+---,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----' 

~ ~ o ~ w m N ~ ro ~ ~ ~ o ~ w m N 
N N N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Uke nr. 

I --+- 1999 --u- 2000 I 

Kilde: Statens Landbruksforvaltning 

Figur 8.2 Noteringspriserp<I kinakål 1999 og 2000 

I figuren over går noteringsprisene på kinakål for 1999 og 2000 frem. Fra SLF blir det 

understreket at 1999 på mange måter var et spesielt år, noe som gir seg utslag i blant annet 

prisnivået. I månedsskriftet juni/juli førte mye nedbør over Østlandet til at store arealer med 

kinakål ikke ble høstet. Leirras og en brann i ett større gartne1i i Lier førte til at det ble meget 

lmapp markedsdelming. Dette forklarer mye av hvorfor prisene i juli og august lå så høyt på 

kinakål i 1999. Av figuren ser vi videre at det i 1999 ble notert priser på kinakål helt frem til i 

begynnelsen av mars . Dette blir fra SLF forklmt med at det ved årsskiftet 1998/99 var store 

lagre av kinakål (syv ganger så store som vanlig). Dette medførte at det ble markedsført norsk 

vare uvanlig lenge, selv om det de siste ukene ildce var store mengder. Sesongen på norsk 

kinakål varer vanligvis ut i januar. Det investeres imidlertid nå i et såkalt KA-lager 

(kontrollert atmosfære) i Lier. Bak investeringen står produsenter som leverer til de ulike 

grossistene og med dette lageret mener produsentene å lemme tilby norsk produsert kinakål 

minst en måned lengre eim tilfellet er i dag. 
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8.3 Regelverk for iinport av kinakål og brokkoli 
En viktig forskjell på produkter som iru1går i målprisordningen og "ikke-målprisvarer" er at 

tollsatsen på de sistnevnte produktene, opptrer uavhengig av prisutviklingen iirnenlands. På 

kinakål og brokkoli - to ikke-målprisprodukter, opereres det med en tollsats gjennom hele 

året. 

8.3.1 Kort om tollsatser 

I tabellen under går de gjeldende satsene for år 2000 frem. 

Tabell 8.3 Tollsatserfor 2000 på brokkoli og kinakål 

Brokkoli 

Kinakål 

Kilde: Tolltariff/T AD-2000 

Tollsats i pst. a.v. eller i h . per kg 

Ordinær EFTA, EF, EØS Mengde 

0,64 0,24 kg 

0,64 0,64 kg 

For brokkoli opereres det med en redusert tollsats for oppri1melsesprodukter fra EU på 0,24 kr 

per kg. Denne satsen er også innfø1i overfor følgende land; Bulgaria, Estland, Latvia, 

Litauen, Marokko, Polen, Romania, Slovakia og Tsjekkia. 

I tabellen over går det videre frem at tollen på import av kinakål er 0,64 kr per kilo. Import av 

kinakål fra Israel, Marokko og Den palestinske selvstyremyndighet er imidlertid ikke 

tollbelagt. 

8.3.2 Import av brokkoli og kinakål 

Brokkoli egner seg dårlig for lagring, og derfor importeres den i store deler av året. I figur 8.3 

går det frem hvordan impo1ien fordeler seg fra måned til måned (juli 1999 til og med juni 

2000). 
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Figur 8.3 Import av brokkoli i 111å11ede11ejuli 1999-juni 2000 i antall kilo 
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Det er i sær fra Spania Norge importerer brokkoli. 79 prosent av all brokkoli som ble 

importert i denne perioden kommer derfra. 

I figuren under er importen av kinakål gjennom ett år presentert. 
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Figur 8.4 Import av kinakål i måuedeue juli 1999 -juni 2000 i antall kilo 
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Verdt å merke seg i figuren over, er at importen er stor rett før den norske sesongen. I mai 

2000 ble det importert 927.000 kilo kinakål. Frajuni og ut året er importen lav. Ser en 

perioden under ett, så kommer 89 prosent av det som importeres fra landene Portugal (39%), 

Spania (30%) og Israel (20%). 

8.3.3 Aktørenes vurdering av "grensevernet" 

Et inntrykk en sitter igjen med etter å ha kontaktet produsenter og grossister i grøntnæringen, 

er at norskprodusert brokkoli og kinakål er konkurransedyktige i sesongen. Det er imidlertid i 

hver ende av sesongen, slutten av mai og "senhøstes" at grensevernet er av størst betydning. 

Produsenter som satser på tidlig produksjon, kan komme i klemme om forholdene i de 

landene det importeres fra er gunstige for produksjon i samme pe1iode. I år 2000 var det 

imidlertid for varmt for brokkoli produksjon i Sør-Europa, det innebar at de produsentene som 

var tidlig ute her i Norge kom i en gunstig posisjon. 

På spørsmål om hvor stor prisforskjell mellom norsk og utenlandsprodusert vare en "tåler'', så 

har vi fått noe motstridende tilbakemeldinger. På den ene siden har vi de som hevder at "i 

sesongen" er norsk produsert vare så god at den foretrekkes av den grunn. Videre er det blitt 

bemerket at nærhet til markedet betyr at en "kan ta ut noe mer"; anslagsvis I kr. mer per 

broldrnli. Fra grossisthold fremheves det imidle1iid at den prisforskjellen som de kan leve med 

blir mindre og mindre . 
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8.4 Brold(oli og kinakål - fra jord til bord 
Et felles kje1metegn for mange av grøntproduktene, og ikke minst brokkoli og kinakål er at 

det produktet som høstes på jordet er svært likt det vi blir tilbudt i de enkelte butikkene. Slik 

sett er det ensartete kulturer. 

En høster og omsetter 400g kvaster med brokkoli. Kravet her er da at de ligger innenfor 350g 

til 450g9
. Kinakål skal veie mellom 600g til l.200g 10 og de høstes når de er i den 

størrelseskategorien . Med det utgangspunkt at det i realiteten er snakk om relativt 

standardiserte kulturer, brokkoli og kinakål, så har vi her valgt å fokusere på disse kulturene 

for å få frem hvorfor disse to kulturene blir tilbudt forbrukeren som en ensartet vare. Her 

presenteres derfor våre informanters syn på spørsmål vedrørende hvilke krefter som virker, 

uten at det gås inn på de enkelte leddene. 

8.4.1 Brokkoli 

Produksjonen av brokkoli er spredt over hele landet og sesongen varer fra begynnelsen av juni 

til "telen konuner". Brokkoli pakkes på de enkelte gårdene, og 95 prosent av alt leveres i 400 

grams "kvaster'', det gir 15 stykker i hver eske som hentes . De resterende 5 prosentene av 

varene leveres til storhusholdningene/restauranter som kilovare. 

Brokkoli egner seg, som vist tidligere, dårlig for lagring. Den kan lagres inntil 3 uker om 

klimaet er gunstig, og derfor tilbys norskprodusert brokkoli kun i vekstsesongen. I de øvrige 

delene av året impo1ieres brokkoli og da i første rekke fra Mellom - og Sør Europa. 

En av de kulturansvarlige på brokkoli påpekte at en eventuell produktdifferensering i form av 

ulike vektklasser har svært lite for seg. Dette fordi det er så innarbeidet i hele systemet, fra 

produsent via grossist til detaljist. Han ser derfor ikke noe poeng i å begynne å 

"eksperimentere med vektklasser". Det faktum at mye av imp01ien også er 400g kvaster av 

brokkoli underbygger informantens syn på at den størrelsen på brokkoli er et i1marbeidet 

produkt. Han mener at folk er villige til å betale de 12-18 luonene den koster ute i butikken. 

8. 4 .2 Kinakål 

Kinakål er et produkt som har væ1i på det norske markedet i vel 20 år. Frem til de siste årene 

var det også en kultur i vekst, men nå er den under press fra salater som isberg. 

Norskprodusert kinakål er å ra kjøpt frem til ut i januar. 

9 Det blir ansl ått fra ulike hold at om lag 5 prosent av all brokkoli gå r til storhusholdninger og restauranter. Det 

leversofte som kilovare. 
10 Vektklassene oppad er her noe forskjellig fra grossist ti l grossist. Hos Barna opererer en med intervallet 600g-

1 OOOg. Hos Coop operer en med 2 vektklasser; fra 600g til 900g og fra 900g til I 200g, me n til en pri s. Dette er 

imidle1iid en praksis Coop vurderer å gå bort i fra . 
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Det arbeides, som tidligere vist, for å få forlenget sesongen ytterligere. Gje1mom bygging av 

såkalt KA-lager (kontrollert atmosfære), mener en å kum1e forlenge den norske sesongen med 

minst en måned. Produksjonen av kinakål blir av enkelte produsenter fremhevet som en 

attraktiv produksjon, nettopp fordi den går over en lang periode. Om en lykkes med å forlenge 

sesongen, vil det antakelig ikke svekke det inntrykket. 

En av de kulturansvarlige på kinakål uttryldcer et stort behov for å filme andre og nye måter å 

bruke kinakål på. Hvis ikke vil alternativet er at produksjonen vil gå betydelig ned. Dette er 

en oppgave så vel produsenter, grossister og sisteleddet må delta aktivt i. Det største hindret 

han ser for en slik offensiv ligger i å få inn penger, for i dag er det ikke noe godt system for å 

få inn friske midler til en slik satsning iimen grøntsektoren. Han ser imidlertid ildce bort fra 

"at det faktum at produsentene har en dårlig sonm1er bak seg" i en slik sammenheng kan ha 

en positiv effekt". I det ligger det en forn1ening om at problemer en har hatt i år skal bidra til å 

sikre en felles forståelse for hvilke utfordringer produsentene av kinakål står overfor. 
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9 Oppsununering og diskusjon 
I dette kapitlet vil problemstillingene som ble skissert i innledningskapittelet bli drøftet i lys 

av den informasjonen som er gjennomgått i kapitlene om de enkelte produktslagene. I den 

første delen av kapitlet vil det bli sett nærmere på differensieringen av de ulike produktene, 

samt om det er barrierer innen de ulike leddene i kjeden fra jord til bord med hensyn til å 

fremskaffe et mer variert produktutvalg. I den andre delen av dette kapitlet vil det diskuteres 

om målprissystemet eller andre forhold vedrørende importregelverket påvirker vareutvalget 

og hvilken pris produsentene kan ta ut for produktene de leverer. 

9.1 Leddene i varekjeden og differensiering av utvalget 
I kapittel 4 gikk det frem at interessen blant frukt, grønt og potetprodusentene er relativt stor 

med hensyn til å levere såkalte spesielle kvaliteter. 21 prosent av informantene opplyste at de 

allerede hadde innslag av slik produksjon, og ytterligere 11 prosent opplyste at de kunne 

tenke seg å sette i gang med slik produksjon. De fleste av inforn1antene så ikke manglende 

marked som en hindring for slike produkter, men 40 prosent oppga at det er andre hindringer 

enn manglende marked som står i veien for denne typen produksjon. Dessverre vet vi ikke 

hva disse hind1ingene dreier seg om, men det kan nok tenkes at økonomiske problemstillinger 

er avgjørende for en del av disse. 

Den relativt store interessen er ikke oppsiktsvekkende. Frukt, grønt og potetproduksjonen i 

Norge har vært inne i en turbulent periode de siste to tiårene. Både den vertikale integrasjonen 

i næ1ingen, og rasjonaliseringen av antallet produsenter har medført at veien inn i næringen er 

tilnærmet lukket, samt at mulighetene for å miste status som leverandør i fremtiden i høyeste 

grad er til stede. Dersom man skal sihe seg en plass som leverandør også i fremtiden, må 

man nødvendigvis være innstilt på å satse. 

Vi har likevel vist eksempler på at det ikke er helt enkelt for produsenter å levere "nye" 

produkter. En produsent i Vestfold har lagt mye arbeid ned i å dyrke og omsette 

"Brunlanespotet'', uten at det foreløpig har gitt stor uttelling. Dette arbeidet har produsenten 

selv i stor grad stått for, selv om Norgesfrukt i Vestfold også har vist interesse produktet. I 

dette tilfellet har det vært noe lokal etterspørsel etter denne babypoteten, men grossist har i 

liten grad engasjert seg for å sikre et større marked. Verken produsent eller grossist ldarte å 

løse problemene i forhold til emballasje, logo og markedsføring dette første året. Neste sesong 

vil vise om produktet har en fremtid. I kapitlet om salat ble det trukket frem et eksempel på 

vellykket satsning. Elstøen Gartneri startet med å produsere nye salatsmier for 20 år siden. På 

den tiden var salatkonsumet langt lavere enn i dag, og interessen for andre salatsorter enn 

hodesalat og issalat var liten. I begynnelsen møtte produsenten lite forståelse i grossistmiljøet, 

men i ele siste årene har forbruket av spesialsalater skutt fart. I dag produserer Elstøen 

Gartneri 20 forskj ellige sorter, og er den største enkeltleverandøren av spesialsalater. Dette 
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viser at oppstart av ny produksjon i markeder i endring ikke er lett, men at det er mulig å 

lykkes også når initiativet tas fra produsenthold. 

Grossistleddet fremstår som det sentrale leddet for å få til produktdifferensiering. Ønsket om å 

få til en rask og effektiv varelinje drar imidlertid i retning av å begrense antallet produkter. 

Kravene som stilles til produktene går først og fremst på kvalitetsmessige aspekter, samt 

forhold rund håndteringen av varen fra produsent til forbruker. Det kan se ut som om endrede 

forbruksvaner, med større innslag av produkter som tradisjonelt ikke har blitt dyrket i Norge, 

blir møtt av import av disse varene. I kapitlet om salat så vi at det store mangfoldet av ulike 

salatsorter som omsettes i dag i stor grad dekkes gjennom import. Vi har også sett at norske 

produsenter står for størsteparten av produksjonen av vanlige poteter som konsumeres, mens 

etterspørselen etter bakepotet og babypotet dekkes gjennom å impo1iere disse produktene. Til 

en viss grad skyldes dette at ikke alle produkter kan dyrkes i Norge, i alle fall ikke gjennom 

hele året. Dette gjelder først og fremst for salatproduksjonen. Når det gjelder potet, er 

problemet snarere at det ildce er satset nok for å fremskaffe de rette størrelsene og kvalitetene, 

og at apparatet for å so1iere ut poteter som holder mål kvalitetsmessig og som er av rett 

størrelse ikke finnes . Dette dreier seg om at det er enklere å håndtere et lite antall varelinjer, 

og at markedet for disse produktene ikke har vært stort nok til at grossist foreløpig har satset 

på å fremskaffe norsk produksjon av disse varelinjene. En av grunnene til at det har vært lite 

interesse fra grossisthold for å stimulere til norsk produksjon av bakepoteter og babypoteter er 

at tollregimet som praktiseres på potet er tilpasset situasjonen for vanlige poteter og ikke for 

høyprisproduktene. 

Generelt kan grossistenes interesse for å ta initiativ til norsk produksjon av nye varelinjer 

synes laber. Det kan se ut som om det er enklere å importere ennå føre norske varelinjer. Noe 

av grmmen til dette er nok at det dreier seg om produkter som har et begrenset volum. BAMA 

har imidlertid en rekke prosjekter på gang for å forsyne markedet med norskproduse1ie varer 

som i dag importeres. Dette gjelder både bakepotet og babypotet, og å øke salget av nye 

salats01ier produsert i drivhus. 

Variasjon i vareutvalget avhenger i siste instans av detaljistleddet. I denne studien har vi vist 

at tilbudet vaiierer med de ulike kjedekonseptene. I tillegg vil tilbudet innenfor de ulike 

konseptene va1iere ut fra prioriteringer til den ansvarlige for frukt- og grøntdisken, størrelsen 

på lokalene som er til disposisjon og kundegrunnlaget til den enkelte butikk. 

Spesielt har de såkalte lavpriskjedene lagt seg på en profil der man prioriterer å føre et 

begrenset antall produktlinjer. Mange av disse butikkene er relativt små, og kundene bor i 

nærmiljøet og handler inn det de trenger til daglig. Ofte er det ikke en person som har 

ansvaret for frukt- og grøntdisken. Personalet i disse butikkene er ofte unge og det er stor 

utskifting. Dette kan resultere i lite nytenking omkring hvilke produkter som føres , og i noen 

grad manglende planlegging og dårlig håndtering av produktene. 
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Det er også kjeder som profilerer seg på stort utvalg. I detme rapporten er det spesielt vist til 

Ultra. Denne typen butikker trekker i stor grad kunder som handler inn til helger og spesielle 

anledninger. Her legges det vekt på å tilby forbrukeren et stort varespekter og god kvalitet. 

Ultra har en egen person som er ansvarlig for frukt- og grøntavdelingen, og prioriteringen av 

avdelingen er høy siden det satses bevisst på at frukt- og grøntavdelingen skal trekke kunder 

til butikken. Denne typen butikker har et større kundegrunnlag em1 de små nærbutikkene, og 

dermed større omsetning og høyere omsetningshastighet. Dette sikrer både avsetning for 

produkter som det ikke er grunnlag for å selge i mindre butikker, samt at kvaliteten i liten 

grad forringes i butikk. 

Markedsgrunnlaget til de enkelte butikkene varierer, og det er nok et behov hos kundene for å 

ha tilgang til ulike butikktyper. Nærbutikken trengs i en hektisk hverdag for å sikre tilgangen 

på de varene vi bruker til daglig. Tilgangen til andre butikker er etter hve1i også blitt en 

selvfølge, og disse trekker kunder i forbindelse med helger og spesielle anledninger, men 

dekker ikke behovet til de fleste i løpet av hverdagene på grmm av større avstander. 

9 .2 Prisdanning og importregelverk 
Innledningsvis ble det stilt spørsmål om målprissystemet eller andre sider ved 

omsetningssystemet har barrierevirkning i forhold til å kunne ta ut en høy p1is på produktene, 

samt om det begrenser vareutvalget. Det er imidlertid vanskelig å vurdere hva som er "høy" 

pris, i og med at produktene er så forskjellige. Derfor er det valgt åta utgangspunlct i avvik fra 

gjennomsnittet, for å se om systemet fører til at man får liten piisvariasjon. 

9.2.1 Målprissystemet og priser på frukt og grønt 

I denne rapporten har vi sett på tre produkter som er såkalte målprisvarer og to produkter som 

ikke omfattes av målprissystemet. At målpiisene fastsettes i jordbruksavtalen innebærer ikke 

at bonden er garantert en fast pris på produktene han eller hun leverer. Det er det totale 

tilbudet av varer i markedet og etterspørselen som avgjør hva bonden får i betaling for 

produktene. Dette systemet er likt både for målprisvarer og grøntprodukter som ikke omfattes 

av målprisordningen. Målprissystemets viktigste funksjon i dag kan synes å være å sikre 

importe1ie varer til rimelig pris dersom det er knapphet i markedet på norsk vare. Det 

defineres å være knapphet når prisen på produktene går 12 prosent eller mer over målprisen i 

to uker på rad. I disse tilfellene skal Statens Landbruksforvaltning redusere den ordinære 

tollsatsen adminish·ativt for å stimulere til økt imp01i og dermed økt utbud av varer i 

markedet. Det er likevel viktig å være klar over at import kan foregå uavhengig av denne 

nedsettingen, for varer kan uansett importeres til ordinære tollsatser. Dette skjer også i 

praksis. For de varene som ikke er målprisvarer vil den ordinære tollsatsen gjelde uavhengig 

av hvilken pris som tas ut på produktene i Norge, dersom ikke Statens Landbruksforvaltning 

har administre11 ned tollsatsen av andre grunner. Hvorvidt det importes i perioder med 

ordinær tollsats i så fall avgjøres ut fra forholdet mellom innenlandsk p1is og pris i utlandet 

tillagt ordinær to11sats. 
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Det kan likevel tenkes at et system der både produsenter og grossister forholder seg til et mål 

for hva prisen bør være, innvirker på prisnivået. Vi har derfor undersøkt i hvor stor grad 

noteringsprisene varierer i forhold til gje1momsnittlig pris. Figur 9. l under viser 

gjennomsnittsprisene for de produktene vi har sett på i denne rapporten, samt standardavviket, 

som er et uttrykk for det gjennomsnittlig avviket fra gjennomsnittet. Antall noteringer som 

ligger til grunn varierer fra kultur til kultur, etter hvor lang tid det noteres. På potet foretas det 

noteringer hele året (52 uker), på kinakål er det notert pris 45 uker i 1999, på isberg og 

brokkoli ligger det 21 noteringer til grunn, og på epler ble det notert pris i 14 uker i 1999. 

Hensikten med figuren er å se om målprisvarer (her potet, epler og isberg) og ildce

målprisvarer (brokkoli og kinakål) opptrer forskjellig. 

1000 ·-

800 -
-

600 - -
400 -

200 'l h I ~ 

0 I n 
Potet I Epler I Isberg I Brokkoli I Kinakål 

D Gjennomsnittspris I 223 I 838 I 681 I 638 557 

D Standardavvik I 69 I 15 I 116 I 247 117 

Figur 9.1 Gjennomsnittlig noteringspris og standardavvik på et utvalg grøntprodukter. 

Figuren viser at prisen på epler avviker svæ1i lite i forhold til gje1momsnittsp1isen, bare 15 

øre, noe som utgjør under 2 prosent av gjennomsnittlig pris. For potet er avviket atskillig 

støne, 30 prosent fra gjennomsnittsprisen. For potet er det imidlertid viktig å være klar over at 

det er noen få uker ved oppstart av norsk sesong som treleker opp. Dette henger sammen med 

at målp1isen er satt høyt i disse ukene. Dersom disse ukene holdes utenfor er avviket svært 

lite. Prosentvis avvik for isberg.salat er på 17 prosent. For varene som ikke er målprisvarer, 

kan det se ut som om avvikene er noe større. Spesielt gjelder dette brokkoli som har 

gjennomsnittlig avvik på 39 prosent, mens kinakål har et tilsvarende avvik på 21 prosent. Det 

er likevel vanskelig å slå fast noe sild<ert med hensyn til om målprisvarer har en jevnere pris 

eim ikke-målprisvarene, selv om standardavviket er relativt større enn for ildce-målprisvarene. 

I prinsippet vil en kunne si at jo større standardavvik, desto stølTe prisvaiiasjon er det på de 

enkelte kulturene. Det er imidle1iid mange faktorer, som det tidligere er gjort rede for, som 

påvirker prisen. 
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9.2.2 Importreguleringer- et hinder for differensiering? 

Importvernet på grøntsektoren skal legge til rette for at det skal være mulig å produsere frukt 

og grønt i Norge gjennom å gi rom for at norske produsenter har mulighet til å ta ut 

fortjeneste på produksjonen. På den andre siden skal regelverket også sørge for å åpne for 

import av produkter som elet enten er underdekning på i Norge, eller som ikke produseres her. 

I denne fremstillingen har det blitt vist til at tollvernet ikke utgjør noe hinder for import når 

det gjelder frukt og grønt. En av informantene på grossistsiden uttrykte det slik: "Det som 

avgjør om vi importerer er kvaliteten på produl,1ene, kostnadene ved importvernet betaler 

kundene, ikke vi." Dette kan nok være satt litt på spissen, men betegner likevel situasjonen 

slik den er spesielt for høyprisproduktene. 

Tollsatsene for potet gir for eksempel relativt god beskyttelse for vanlige poteter, men de 

utgjør ikke noen stimulans til å dyrke poteter som tar ut høy pris, for eksempel bake- og 

babypoteter. Dette er produkter som tar ut en høy pris i butikk, og selv om disse importeres til 

full tollsats, så utgjør denne en relativt liten andel av utsalgsprisen på disse potetene. En 

tollsats på kr. 1, 12 er relativt høy dersom engrosprisen per kilo er 2 kroner og 50 øre. Den er 

likevel ikke mye å bry seg om når det gjelder en vare som har en kilopris på 80 kroner i 

butikk. Tollsatsen har dermed en beskyttende virkning på vanlige konsumpoteter, men den 

samme tollsatsen beskytter ikke spesialprodukter med høyere p1is i samme grad. Dette 

forholdet skyldes at det er samme tollsats for alle poteter som ikke er settepoteter eller skrelte 

poteter. Derfor er tollsatsen på både babypotet, bakepotet og vanlig poteter kr. 1, 12 uavhengig 

av hva forbrukeren er villig til å betale. 

Det er ikke bare høyprisprodukter som imp01teres uavhengig av toll. Epler importeres også 

tilsynelatende uavhengig av tollsatser. Som vi så i kapittel 6, så selges importerte og norske 

epler side ved side selv i høysesongen for norsk epleproduksjon. Det er ulike smier som 

dyrkes i Norge enn som importeres. Dersom en kunde foretrekker en av de importerte sortene, 

så i1mebærer ikke det uten videre at kunden velger et norskprodusert eple, dersom ikke den 

impo1terte sorten finnes i grøntdisken. Alternativet kan like godt være å enten kjøpe bananer 

eller ikke frukt i det hele tatt. Butikkene forsøker i størst mulig utstrekning å ha det sanm1e 

utvalget av varer i løpet av hele året. Praksisen i butikkene har dermed blitt å føre norsk og 

importe1t vare side ved side, ela dette er det som gir mest omsetning totalt av epler. Til en viss 

grad importeres eplene tollfritt (kvoter), men det importeres også til ordinær tollsats i denne 

perioden. 
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Vedlegg 1 - Informantliste 
• Åge Asklund, Statens Landbruksforvaltning 

• Arnt Meinich Bakke, Statens Landbruksforvaltning 

• Jan Belt, GPS 

• Sveinung Bjerkheim, Økern Torvhall 

• Hans Kjetil Bjørnøy, Statens Landbruksforvaltning 

• Sverre Bøtte, Gartnerhallen 

• Ole Sigvart Dalen, grønnsaksprodusent 

• Jan Tormod Dege, Konservesindustriens Landsforening 

• Lasse Erdal, Statens Landbruksforvaltning 

• Per Osmund Espedal , salatprodusent 

• Knut Faremo, NorgesGruppen 

• Arnt Foss, A.L Gminerhallen 

• Jan Fuglerud, salatprodusent 

• Tor Graff, NF-grønt 

• Lars Gulbrandsen, OFG 

• Trygve Hafskjold, salatprodusent 

• Geir Hagen, BAMA 

• Kai Normann Hansen, Norsk Landbrukssamvirke 

• Jon Harby, Norgesfrukt 

• Arild Hermansen, Heftye Engros 

• Amund Huseby, salatprodusent 

• Hans P. Justad, kinakålprodusent 

• Knut Killo, Hakongruppen 

• Jon Arne Kjenn, Statens Landbruksforvaltning 

• Heidi Knutsen, NILF 

• Jørn Kristoffersen, salatprodusent 

• Kåre Olav Kubberød, salatprodusent 

• Te1je Larsen, Hardanger frukt og bær 

• Gmmleik Lindheim, Produsentforeningen 1909 

• Sverre Gunnar Mansaas, Norges Bondelag 

• Ole Kristian Markestad, Norgesfrukt. 

• Roy Meldal, Coop Norge 

• Hans Moen, Gvarv fruktlager 

• Roy Monsebakken, BAMA 

• Ole Myhrene, salatprodusent 

• Lars Torp, kålrotprodusent 

• Peder Nergaard, BAMA 

• Hege Nyhus, Ultra 

• Bjørn Oppeberget, Norgesfrukt 
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• Pernille Pihl, Statens Landbruksforvaltning 

• Trond Roald, Coop Norge 

• Elin Hoel Romskaug, Statens Landbruksforvaltning 

• Bernt Save, kinakålprodusent 

• Lars Skarstad, brokoliprodusent 

• Morten Skatturn, Bama 

• Tore Skollerud, potetprodusent 

• Jens Strøm, BAMA 

• Trond Starud, Hakongruppen 

• Sigurd Sylling, Nordgrønt 

• Turid Sylte, Norges Bondelag 

• Olav Syve1tsen, Norges Gartnerforbund 

• Ragnar Swift, epledyrker 

• Tor Thoresen, brokkoliprodusent 

• Pål Westby, NorgesGruppen 

• Vidar Wennerberg, Hakongruppen 

• Kjell Westrum, Norges Gartnerforbund 

• Lars Wilhelmsen, Norgesfrukt 

• Geir Ødevarp, Coop Norge 

• Oddmund Østebø, Frukt- og Grøntgrossistenes Servicekontor 

• Bjørn Aas, Norgesfrukt i Vestfold 
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Vedlegg 2 - Spørsn1ål til gårdb1ul(ere 

1. Noen gårdbrukere har i det siste levert produkter av spesielle kvaliteter og tatt ut en høy 

pris for disse. Har du prøvd eller tenkt å prøve noe slikt? 

(Med spesielle produkter I kvaliteter tenker vi for eksempel på økologiske produkter, 

mandelpoteter, geitekjøtt, knutekål, ekstra tidlige grønnsaker og lignende) 

1. Har allerede slike produkter 

2. Har tenkt å prøve 

3. Har prøvd, men kuttet ut 

4. Nei, det har jeg ikke vurdert 

5. Ikke sikker 

2. Ser du noen hindringer for å sette i gang med slike spesielle produksjoner? 

1. Det er liten etterspørsel hos forbrukerne 

2. Det er liten etterspørsel i restaurantmarkedet 

3. Min mottaker I grossist vil ikke ta i mot slike varer 

4. Målprissystemet 

5. Jeg har ikke nok kunnskap om slike produksjoner (mht. produksjon og I eller marked) 

6. Andre hindringer 

7. Nei , jeg ser ingen spesielle hindringer 

8. Ikke sikker 

3. Hvis noteringsprisen på målp1isvarer går over øvre prisgrense i to uker på rad, mener du 

da at dette utløser tollfri import eller import til nedsatt toll? 

1. Tollfri imp01i 

2. Import til nedsatt toll 

3. Ikke silde er 

4. Jordbruksavtalen har målpris for blant aimet poteter. Når prisen på potet når opp i øvre 

prisgrense i to uker på rad settes tollsatsen ned. Tror du at prisen som danner 

utgangspunktet for tollnedsettingen er basert på leveranser av alle potetsorter, eller tror du 

at den er basert på den sorten som det til en hver tid er mest av i markedet? 

1. P1isen på alle poteter bestemmer når tollen settes ned 

2. Prisen på den sorten som det er mest av i markedet bestemmer når tollen settes ned 

3. Ilcke sikker 
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5. Har du som produsent opplevd å ikke få levert dine varer til grossist til ønsket tidspunkt 

fordi det er for mye importert vare på markedet? 

1. Ja 

2. Nei 

3. Har opplevd leve1ingsstopp, men er ikke sikker på om det var importerte varer som 

var årsaken til leveringsstoppen 
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