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Møte for lukkede dører 
lørdag den 12. desember 1964 kl. 10. 

 
President: L a n g h e l l e .  

 

D a g s o r d e n :  

 
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter 

(Budsjett-innst. S. nr. 233). 
 
Etter forslag av presidenten ble enstemmig besluttet: 

1. Møtet holdes for lukkede dører. 

2. Regjeringens medlemmer og de i forretningsordenens § 54 
nevnte funksjonærer gis adgang til møtet. 
 
Presidenten:

Byråsjef Ivar Lundsten,        Finansdepartementet 

 Videre ber finansministeren om at følgende 
får være til stede: 

Konsulent Bjørn Frisholm,        « «  « 
Kontorsjef Haakon Skaarer,     Tolldirektoratet 
Konsulent Magnus Hole,            « «     «       
Presidenten foreslår at dette ønske imøtekommes - og 

anser det for bifalt. 
Representanten Borgen som har hatt permisjon, har igjen 

tatt sete. 
 
Innstillingen og debatten offentliggjort i sin helhet - 

se budsjett-innst. S. nr. 233 og Stortingstidende side 1693-
1704. 

 
Presidenten:
 

 Ønsker noen ordet før møtet heves? 

Ang. Norges klippfiskeksport til Brasil. 

 
Nybø:

Jeg har tidligere reist denne saken i et grunngitt 
spørsmål.  Det var i forbindelse med at Norge gikk over fra 
bilateral avtale med Brasil til multilateral avtale.  Dette 
har for Norges klippfiskeksport til Brasil vist seg å 
resultere i at vårt eksportkvantum etter hvert har gått 
katastrofalt ned.  Det ligger vel i år på ca. 4 000 tonn, 
mens det i de beste årene lå på 30 000-40 000 tonn. 

 Jeg må nærmest be om unnskyldning for at jeg 
legger beslag på Tingets knappe tid, men det er en sak som 
jeg synes det er naturlig å reise her i dag siden vi har 
hemmelig møte, og da det er en meget aktuell sak.  Det 
gjelder Norges klippfiskeksport til Brasil, som er kommet i 
en meget vanskelig stilling. 

Våre grønlandsbåter kommer nå tilbake med sine 
saltfisklaster, og fiskerne er meget skuffet over det 
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pristilbud de kan få på grunn av at klippfiskeksporten til 
Brasil så å si er stoppet helt opp. 

Fra vår utenriksetat og fra Handelsdepartementet var 
det, så vidt jeg forstår, gjort opptak til å sende en 
delegasjon til Brasil for å forhandle, men avisene kan nå 
opplyse at det passet ikke for Brasil å ta imot denne 
delegasjonen nå.  Jeg vil da gjerne reise spørsmålet - jeg 
stiller det til handelsministeren som er til stede, det er 
mulig at utenriksministeren hadde vært rette vedkommende - om 
hva man nå kan gjøre for så snart som mulig å vinne igjen noe 
av det som synes å være tapt ved at man har gått over til den 
multilaterale handelsavtale med Brasil. 

Danmark har fremdeles beholdt sin bilaterale avtale, og 
dette har resultert i at for eksempel Færøyane kan eksportere 
sin klippfisk 15 pst. billigere til Brasil enn vi kan.  Det 
er klart at vårt land med denne eksporten kommer i en meget 
uheldig stilling, og det slår tilbake både på vår 
eksportnæring og på våre fiskere i siste rekke, som har 
basert seg på en rimelig avgang av denne vare.  De kommer nå 
tilbake fra lange stabasiøse turer til Grønland - som jeg sa 
i stad - og blir møtt av en meget dårlig pris. 

Hvis det kan sies noe om dette, vil jeg være takknemlig 
for å høre det.  Hvis det ikke kan sies noe, vil jeg be om at 
man gjør hva som står i både Handelsdepartementets og 
Utenriksdepartementets makt for å løse dette problem.  Da jeg 
hadde spørsmålet oppe sist, ble det sagt i svaret fra 
vedkommende statsråd at de skulle gjøre hva de kunne for å 
forsøke å få en ordning av dette problemet, men så vidt jeg 
forstår, er situasjonen den samme i dag som den var den gang 
spørsmålet ble reist. 

 
Statsråd Trygve Lie:

 

 Jeg beklager at jeg ikke på det 
nåværende tidspunkt kan gi noen detaljert informasjon.  
Situasjonen Norge-Brasil er meget innviklet.  Det er tre 
forskjellige ting som her støter sammen.  Det er eksport av 
klippfisk, import av kaffe og dessuten de norske 
skipsfartsinteresser i Brasil.  Alle disse tre spørsmål er 
under behandling, og jeg kan kun meddele at 
Utenriksdepartementet har bedt vår ambassadør Knut 
Thommessen, som skulle være formann for delegasjonen, om 
snarest å komme hjem og rapportere om situasjonen i Brasil. 

Presidenten:
 

 Denne debatt er dermed avsluttet. 

Protokollen for det hemmelige møte ble deretter opplest 
uten å foranledige noen bemerkning. 

 
Møtet hevet kl. 10.35. 
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