
Forskrift om endring av forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av 

tollkvoter for landbruksvarer 
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet ……………. med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll 

og vareførsel (tolloven) §§ 9-2, 9-3 og 9-4. Delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708. 

 

 

I 

 

I forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres 

følgende endringer: 

 

 

§ 2 skal lyde: 

 

§ 2. Definisjoner 

I denne forskrift menes med: 

1. Budgiver: Virksomhet som er registrert hos Statens landbruksforvaltning og har 

fått tildelt brukernavn og passord for å delta på auksjon. 

2. Kvoteandel: Den andel av en tollkvote som tildeles en virksomhet gjennom 

auksjon eller annen form for tildeling. 

3. Kvoteeier: Virksomhet som har fått tildelt kvoteandel fra Statens 

landbruksforvaltning, jf. § 23. 

4. Kvoteperiode: Den periode kvoteandelen skal importeres innenfor (jf. vedlegg 1, 

kolonne V). 

5. Kvotesøker: Virksomhet som søker om å få tildelt kvoteandel. 

6. Kvoteår: Perioden, maksimalt ett år, som tollkvoten gjelder for. 

7. Skriftlig: Også elektronisk melding dersom ikke Statens landbruksforvaltning på 

grunn av behov for sikker identifisering krever henvendelser per brev eller 

telefaks. 

 

 

§ 10 skal lyde: 

 

§ 10. Ubenyttet kvoteandel  

       Det innvilges ikke kvoteandel innenfor kvoteåret før tidligere tildelt andel av samme 

kvote er importert.  

       Dersom kvoteeier blir kjent med at vedkommende ikke kommer til å benytte tildelt 

kvoteandel, skal det gis skriftlig melding om dette til Statens landbruksforvaltning. Helt eller 

delvis ubenyttet kvoteandel skal trekkes tilbake. Utstedt innførselstillatelse for tollkvote skal i 

slike tilfeller returneres Statens landbruksforvaltning.         

Kvoteandel som er trukket tilbake skal legges ut til ny fordeling.  

       Ubenyttet kvoteandel kan ikke overføres fra et kvoteår til et annet. 

 



§ 13 skal lyde: 

 

§ 13. Tidspunkt for auksjoner  

       Statens landbruksforvaltning fastsetter åpningstidspunktet for auksjonene innenfor 

følgende tidsrammer:  

       Kvotefordelingen ved auksjon for reinsdyr til slakteri/reinkjøtt merket « A1 » 

gjennomføres i oktober og januar. Inntil 40 prosent av antatt total kvote fordeles i oktober.  

       Kvotefordeling ved auksjon for de produkter som er merket « A2 » gjennomføres senest i 

november året før det året kvoten skal fordeles for.  

       Kvotefordeling ved auksjon for de produkter som er merket « A3 » gjennomføres senest i 

november samme år som kvoteperioden starter.  

       Kvotefordeling ved auksjon for de produkter som er merket « A4 » gjennomføres i januar 

hvert år det året kvotene skal fordeles for.  

      Kvotene for oljefrø merket « A5 » fordeles to ganger per år, medio august og ultimo 

november. Kvotene for matkorn og enkelte råvarer til kraftfôr fordeles medio i august, ultimo 

november og primo mai. Medio I august fordeles 25-55 prosent av det prognostiserte 

importbehovet. Ultimo I november fordeles 25-55 prosent av importbehovet, justert i forhold 

til nye prognoser og tildelt kvote i august. Fordelingen i august og november kan ikke til 

sammen overstige 80 prosent av prognostisert importbehov i november. Ekstra kvoter kan 

fordeles utenom de ordinære tildelingstidspunkter. 

       Kvoteandeler for matkorn og enkelte råvarer til kraftfôr som tildeles i august gjøres 

gjeldende fra 1. september til 31. august. Ved øvrige tildelinger er kvoteandelene for matkorn, 

oljefrø og enkelte råvarer til kraftfôr gyldige fra auksjonstidspunktet til 31. august.  

       Kvotefordeling ved auksjon for de produkter som er merket « A6 » gjennomføres senest i 

november året før det første av de to år kvotene skal fordeles for.  

       Dersom hele eller deler av en tollkvote ikke fordeles, kan Statens landbruksforvaltning, 

dersom markedsmessige hensyn tilsier det, fordele restkvantumet ved å avholde 

tilleggsauksjon på et senere tidspunkt enn det som er nevnt ovenfor.  

 

 

 

§ 14 skal lyde: 

 

§ 14. Minimums- og maksimumsandel  

       Statens landbruksforvaltning kan fastsette en minimums- og maksimumsandel av 

tollkvoten som én budgiver kan få tildelt ved legge inn bud på i en auksjon. 

 

 



§ 15 skal lyde: 

 

§ 15. Krav til auksjonsdeltaker 

 

For å delta på auksjon, må virksomheten ha registrert seg hos Statens 

landbruksforvaltning og fått utstedt brukernavn og passord. Brukernavn og passord som er 

utstedt til en auksjon, skal benyttes også ved deltakelse på senere auksjoner i løpet av 

kalenderåret. registrere seg innen kunngjort frist og vurderes kredittverdig av Statens 

landbruksforvaltning. I vurderingen skal det legges vekt på virksomhetens betalingsevne og  

-vilje. Statens landbruksforvaltning kan videre vektlegge sin generelle tillit til virksomheten. 

Dersom virksomheten ikke vurderes å være kredittverdig, skal den stille bankgaranti for det 

beløp som ønskes disponert i auksjonen. 

 

       Registrering skal skje før auksjon og innen kunngjort frist. Det skal bl.a. opplyses 

om organisasjonsnummer, virksomhetens navn og postadresse, e-postadresse, telefonnummer, 

telefaksnummer og kontaktperson i virksomheten.  

 

       Dersom registrering har skjedd innen kunngjort frist, utsteder Statens 

landbruksforvaltning brukernavn og passord som budgiver skal bruke ved auksjonen. 

Budgiver innenfor kvotene for svingelfrø, engrappfrø og raigrasfrø må i tillegg være registrert 

som såvareforretning.  

 

 

§ 16 oppheves: 

 

§ 16. Krav til oppbevaring av brukernavn og passord mv.  

 

       Innehaver av brukernavn og passord skal oppbevare og benytte disse på en slik måte at de 

ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende.  

 

       Dersom det oppstår mistanke om at brukernavn/passord er tapt, kommet på avveie eller 

på annen måte blir eller kan bli misbrukt, skal innehaveren straks varsle Statens 

landbruksforvaltning om dette. Statens landbruksforvaltning skal i slike tilfeller sperre 

brukernavnet og passordet. Dersom ikke særlige grunner taler mot det, utsteder Statens 

landbruksforvaltning nytt brukernavn og passord til innehaveren.  

 

 

§ 21 skal lyde: 

 

§ 21. Særlige bestemmelser om tildeling av kvoteandel Oppgjør av auksjonsbeløp m.v. 

 

       Budgivere som har fått tildelt kvoteandel, herunder andeler som følge av avkorting etter § 

19 annet ledd, plikter å betale faktura med auksjonsbeløpet innen fastsatt forfallsdato. Dersom 

faktura ikke betales innen fristen, faller retten til kvoteandel bort. Dersom markedsmessige 

hensyn tilsier det, skal kvoteandelen legges ut til ny auksjon på et senere tidspunkt.  

       Når auksjonsbeløpet er innbetalt, må det sendes inn skriftlig informasjon om 

kvoteuttak.  

       Innenfor tildelt kvoteandel utsteder Statens landbruksforvaltning innførselstillatelse 

for tollkvoter i samsvar med den informasjon som er oppgitt. 

 



Auksjonsbeløpet forfaller til betaling etter de frister som fastsettes av Statens 

landbruksforvaltning. Etter innfrielse av auksjonsbeløpet utsteder Statens 

landbruksforvaltning innførselstillatelse innenfor tildelt kvoteandel.  

 

Krav på auksjonsbeløp kan motregnes i budgivers krav på tilskudd fra 

tilskuddsordninger forvaltet av Statens landbruksforvaltning. 

 

Dersom auksjonsbeløpet ikke er oppgjort innen fastsatt forfallsdato kan Statens 

landbruksforvaltning i særlige tilfeller oppheve kvotetildelingen og legge kvoteandelen ut til 

ny auksjon. Statens landbruksforvaltning kan i slike tilfeller kreve erstatning for det tap staten 

lider som følger av budgivers mislighold av auksjonsbeløpet. 

 

 

§ 23 skal lyde: 

 

§ 23. Omsetning av kvoteandel  

       Ubenyttet kvoteandel tildelt etter bestemmelsene i dette kapitlet kan omsettes etter at 

auksjonsbeløpet er innbetalt.  

Kjøper må oppfylle vilkårene i § 4. jf. § 15 tredje ledd siste punktum annet ledd. Selger 

skal gi Statens landbruksforvaltning skriftlig melding om overdragelse av kvoteandel. Dersom 

vilkårene i § 4 jf. § 15 tredje ledd er oppfylt, utstedes innførselstillatelse for tollkvote til 

kjøper i samsvar med § 21 annet og tredje ledd. 

 

 

§ 30 skal lyde: 

 

§ 30. Ubenyttet kvoteandel  

 

       Dersom kvoteeier blir kjent med at vedkommende ikke kommer til å importere hele den 

tildelte kvoteandelen innenfor kvoteåret, skal det gis skriftlig melding om dette til Statens 

landbruksforvaltning. Statens landbruksforvaltning skal trekke tilbake helt eller delvis 

ubenyttet kvoteandel. Innførselstillatelse for tollkvoter skal i slike tilfeller returneres dersom 

slik tillatelse er utstedt.  

 

       Kvoteandel som er trukket tilbake, eller som på annet grunnlag ikke blir tildelt den 

opprinnelige søker eller eier, skal legges ut til ny fordeling til andre kvoteeiere.  

 

       Ubenyttet kvoteandel kan ikke overføres mellom to kvoteår.  

 

 

§ 34 oppheves: 

 

§ 34. Bankgaranti  

 

       For å få tildelt kvoteandel etter reglene i § 35 og § 36 skal det stilles bankgaranti for et 

beløp på kr 10 pr. kg for kvoteandelen.  

 

       Importen skal dokumenteres gjennom rapportering i henhold til § 39 så snart 

kvoteandelen er utnyttet, likevel senest to måneder etter kvoteårets utløp.  

 



       Dersom kvoteandelen ikke utnyttes i samsvar med tildelt mengde og etter fastsatte vilkår, 

bringes bankgarantien til forfall etter følgende regler:  

 

1. Ved utnyttelse på under 5 prosent av kvoteandelen forfaller hele garantien.   

2. Ved utnyttelse av fra 5 til 95 prosent av kvoteandelen forfaller garantien for det beløp som 

tilsvarer forskjellen mellom 95 prosent av tildelt kvoteandel og den mengde som faktisk er 

importert.   

3. Ved minimum 95 prosent utnyttelse av kvoteandelen frigis hele bankgarantien.   

4. Ved ufullstendig eller for sen rapportering, jf. annet ledd, forfaller hele bankgarantien.   

 

       Forfalt garantibeløp kan ikke kreves refundert.  

 

       Dersom dokumentasjonsplikten ikke kan overholdes innen fristen i annet ledd, og det 

godtgjøres at dette skyldes hindringer utenfor importørens kontroll som denne ikke med 

rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av, kan fristen utsettes for den del av 

kvoten det på grunn av slike forhold ikke er levert rapport for. Dersom kvoteandelen ikke er 

utnyttet i samsvar med tildelt mengde i henhold til fastsatte vilkår og importøren godtgjør at 

dette skyldes hindringer som nevnt ovenfor, kan garantien frigis for den del av kvoten som på 

grunn av hindringen ikke er utnyttet.  

 

       Det må søkes om utsatt rapporteringsfrist og/eller frigivelse av garanti innen utløpet av 

den ordinære rapporteringsfristen etter annet ledd.  

 

 

§ 37 skal lyde: 

 

§ 37. Fri kvote  

       730 tonn av kvoten fordeles i henhold til etter § 8, § 9 og denne etter paragrafen her. Det 

fordeles minimum 2 tonn og maksimum 50 tonn pr. tildeling. Statens landbruksforvaltning 

kan fastsette en minimums- og maksimumsandel det kan søkes om. Kvoteandelen skal utnyttes 

i samsvar med tildelt mengde og etter fastsatte vilkår.  

 

       Andel av frikvoten kan ikke tildeles  

 

1. virksomhet som oppfyller vilkårene i § 35 første ledd,   

2. selskap som inngår i samme konsern som annen kvotesøker eller virksomhet nevnt i 

nr. 1,   

3. virksomhet som er tilknyttet annen kvotesøker eller virksomhet nevnt i nr. 1 

gjennom avtale eller eierforhold der forholdet medfører at en av virksomhetene har 

betydelig innflytelse over den andre, eller   

4. virksomhet som eies av tredjeperson som også eier annen kvotesøker eller 

virksomhet nevnt i nr. 1, og tredjepersonens eierandel i hver av virksomhetene 

innebærer betydelig innflytelse.   

 

       Betydelig innflytelse etter tredje ledd skal normalt anses å foreligge når noen eier så 

mange aksjer eller andeler at de representerer minst 20 % av stemmene i en virksomhet.  

 

       Kvotesøker som nevnt i § 35 første ledd kan likevel søke om å bli tildelt andel i frikvoten 

dersom  

 



1. det dokumenteres at den totale kvoteandel gitt i henhold til § 35 er benyttet fullt ut og det er 

frikvote igjen til fordeling, eller   

2. søker har fått tildelt en kvoteandel på mindre enn 50 tonn. Kvotesøker kan da søke om å få 

tildelt andel av frikvoten slik at samlet kvoteandel utgjør 50 tonn.   

 

 

§ 38 oppheves: 

 

§ 38. Ostetyper  

       Kvoteandel tildelt i henhold til § 35 annet ledd må benyttes til import av ost som faller 

inn under vedlegg 2. Innenfor denne andelen kan, dersom ikke annet er bestemt av Statens 

landbruksforvaltning, maksimalt 20 prosent av importert ost falle inn under tolltariffens 

varenummer 04.06.9091 og 04.06.9099.  

 

       Statens landbruksforvaltning avgjør hvilke enkeltprodukter som faller innenfor kriteriene 

i vedlegg 2. For å oppfylle Norges folkerettslige forpliktelser kan Statens 

landbruksforvaltning gjøre unntak fra bestemmelsene i første ledd.  

 

 

§ 39 oppheves: 

 

§ 39. Rapportering  

       Kvoteeier som har fått tildelt kvoteandel i henhold til § 35 annet ledd og § 36, skal 

rapportere om utnyttelse av kvoteandelen. Det skal oppgis hvilke mengder av hvilke varer 

som er importert. Det skal i tillegg oppgis hvilke spesifikke oster i hvilke mengder som er 

importert innenfor de ostetyper som er angitt i vedlegg 2. Rapportene skal undertegnes av 

kvoteeier. Statens landbruksforvaltning kan kreve at rapportene bekreftes av revisor. 

 

 

Vedlegg 1 til forskriften skal lyde: 

1.1.1 Vedlegg 1. Tollkvoter omfattet av forskriften  

       Kvotene gjelder for de produkter som var omfattet av de varenummer i tolltariffen som 

gjaldt ved iverksettelsen av forskriften. Eventuelle endringer i tolltariffens varenummer 

medfører ingen endringer i hvilke produkter som kan importeres innenfor kvotene. 

 Tollsatser som fremgår av kolonne III er det som er avtalt ved avtaleinngåelse. I tillegg 

er det inngått frihandelsavtaler som kan åpne for import til lavere tollsatser enn det som 

fremkommer av kolonnen. Dette vil fremkomme i informasjon fra SLF i forkant av fordeling.  
I 
Produkt  

II 
Tolltariffens 
 varenummer  

III 
Tollsats 
(kr/kg) 

IV 
Mengde 
(tonn)  

V 
Kvoteperiode  

VI 
Import-
land  

VII 
Fordeling  

VIII 
Avtale  

IX 
Note  

Islandshest  01.01.1010/.9011
/.9019  

Tollfritt  200 stk  Kalenderåret  Island  S  EØS-avtalen    

Levende rein 
til slakt og 
kjøtt av rein, 
hele/halve 
skrotter  

01.06.1910/ 
02.08.9021  

      1.10-30.6  Alle land  A1   1  

Kjøtt til 
messer og 
lignende  

Kap. 2 og 16  2,40  35  Kalenderåret  WTO  S  WTO-avtalen   

Kjøtt av storfe Pos. 02.01. og 
02.02. 

Tollfritt 500 Kalenderåret Namibia 
og 

A2 WTO-avtalen/ 
frihandels-

 



Botswana avtaler 

Kjøtt av storfe  02.01.1000/.2001
/.2002/.2003/ 
.2004/ 
02.02.1000/.2001
/.2002/.2003/ 
.2004 

Tollfritt 900  Kalenderåret  EU  A2  EØS-avtalen 
(2010)  

  

Kjøtt av storfe  02.02.1000/.2001
/.2002/.2003/ 
.2004 
02.02.2008  
02.02.3001/.3009 

9,11 
 
  

18,75  
33,60  

1.084  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen  2  

Kjøtt av svin  02.03.1101/.2101 Tollfritt 600 Kalenderåret  EU A2  EØS-avtalen 
(2010)  

 

Kjøtt av svin  02.03.2101  6,96  1.381  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen     

         
Kjøtt av sauer 
eller geiter  

02.04.1000/.3000  
02.04.2100/.4100  
02.04.2200/.4200  
02.04.4300  
02.04.5000  

12,23  
9,09  

32,10  
28,97  
14,01  

206  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen  2  

Lever av svin  02.06.4100  5,00  350  Kalenderåret  EU A2  EØS-avtalens 
art. 19 (2003 
og 2010)  

   

Kjøtt av høns 
og kalkuner 

02.07.1100/.1200
/.2400/.2500 

Tollfritt 800 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalen 
(2010) 

 

Kjøtt av høns  02.07.1200  7,26  221  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen     
Kjøtt av 
kalkun  

02.07.2500  7,75  221  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen     

Kjøtt av ender, 
gjess og 
perlehøns  

02.07.3300  13,67  221  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen     

Bryst av ender Ex. 02.07.3500 30,00 100 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalen 
(2010) 

 

Kjøtt av hjort 
og annet vilt  

02.03.1190/.1290
/.1990/.2190/ 
.2290/.2990 
02.08.9046/.9047
/.9048/.9094/ 
ex.9099  

0,60  200  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen/ 
frihandels-
avtaler  

  

Kjøtt av annet 
vilt  

Ex. 
02.08.1000/.9099  

Tollfritt  10  Kalenderåret  WTO  V  WTO-avtalen/ 
frihandels-
avtaler  

  

Kjøtt av 
skogsfugl og 
ryper, samt 
kanin og hare 

02.08.1000/.9030
/.ex9099  

0,60 70  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen/ 
frihandels-
avtaler  

  

Kjøtt av 
skogsfugl og 
ryper  

02.08.9030  Tollfritt  10  Kalenderåret  WTO  V  WTO-avtalen/ 
frihandels-
avtaler  

  

Kjøtt av elg, 
hele eller 
halve skrotter  

02.08.9043  Tollfritt  80  Kalenderåret  WTO  V  WTO-avtalen/ 
frihandels-
avtaler  

  

Kjøtt av elg  02.08.9043/.9044
/.9045  

0,60  60  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen/ 
frihandels-
avtaler  

3 

Kjøtt av hjort, 
hele eller 
halve skrotter  

02.08.9046  Tollfritt  10  Kalenderåret  WTO  V  WTO-avtalen/ 
frihandels-
avtaler  

   

Skinker, boger 
og stykker 
derav  

02.10.1101  Tollfritt  400  Kalenderåret  EF  A2  EØS-avtalens 
art. 19 (2003 
og 2010)  

   

Smør  04.05.1000  3,32  575  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen     
Ost  04.06.  Tollfritt  4.500  Kalenderåret  EU H  EØS-avtalens    



art. 19 (2003)  
Ost 04.06. Tollfritt 2.700 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalens 

art. 19 (2010) 
 

Ost   04.06.  Tollfritt 90 Kalenderåret  EFTA  A2  Avtale med 
EFTA  

   

Hønseegg  04.07.0011/.0019  Tollfritt  290  Kalenderåret  EU A2  Avtale med 
EF  

   

Hønseegg  04.07.0019  3,78  1.295  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen     
Honning  04.09.0000  Tollfritt  192  Kalenderåret  GSP  A2     4 
Blodpulver  05.11.9911 Tollfritt  350  Kalenderåret  EU  A2  Avtale med 

EF og EØS-
avtalens art. 
19 (2010)  

   

Matpoteter 07.01.9022 Tollfritt 2.500 1.4-14.5 EU A4 EØS-avtalens 
art. 19 (2010) 

 

Matpoteter  Ex. 07.01.9028  Tollfritt  1.310  1.12-14.5  Egypt  A3  Frihandels-
avtale  

5 

Hvitkål  07.04.9013/.9020  1,43  134  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen     
Rødkål  07.04.9040  0,72  134  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen     
Issalat, 
herunder 
isbergsalat, til 
industriformål 

07.05.1112/.1119  Tollfritt  400 1.3-31.5 EU  A4  EØS-avtalens 
art. 19 (2010)  

   

Issalat, 
herunder 
isbergsalat, til 
industriformål 

07.05.1112/.1122  Tollfritt  600  1.3-30.11  EU  A4  EØS-avtalens 
art. 19 (2003)  

   

Erter  07.08.1000  Tollfritt  60  Kalenderåret  Egypt  A2  Frihandels-
avtale  

 

Tørkede 
poteter  

07.12.9011  Tollfritt  300  Kalenderåret  EU A2  EØS-avtalens 
art. 19 (2003)  

   

Epler  Ex. 08.08.1011  Tollfritt  2.000  1.5.-31.7.  EU  A4   EØS-avtalens 
art. 19 (2003)  

   

Epler  Ex. 08.08.1011  0,03  7.000  1.5.-31.7.  WTO  A4  WTO-avtalen     
Epler  Ex. 08.08.1011  0,03  750  1.8.-30.11.  WTO  A4  WTO-avtalen     
Epler  Ex. 08.08.1011  0,03  250  1.11-30.11.  WTO  A4  WTO-avtalen     
Pærer  08.08.2021  0,02  250  11.8.-30.11.  WTO  A4  WTO-avtalen     
Jordbær, 
friske  

08.10.1023/.1024  Tollfritt  300  9.6.-9.9.  EU  A4   EØS-avtalens 
art. 19 (2003)  

   

Kirsebær, 
midl. 
konserverte  

08.12.1000  4,30  100  Kalenderåret  EU  A2   EØS-avtalens 
art. 19 (2003)  

   

Durumhvete, 
til pasta 
produksjon 

10.01.1000 Tollfritt 5.000 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalens 
art. 19 (2010) 

 

Durum hvete 
til pasta 
produksjon 

10.01.1000 Tollfritt 10.000 Kalenderåret Canada A2 Frihandels-
avtale 

 

Høstrug, til så 
formål 

Ex. 10.02.0000 Tollfritt 1.000 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalens 
art. 19 (2010) 

 

Mais, til 
dyrefôr 

10.05.9010 Tollfritt 10.000 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalens 
art. 19 (2010) 

 

Gryn, grovt 
mel og 
pelleter av 
mais, til 
dyrefôr 

11.03.1310 Tollfritt 10.000 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalens 
art. 19 (2010) 

 

Matkorn  10.01.1000/.9000  
10.02.0000  
10.08.9000  

      1.9.-31.8.  Alle land  A5     6, 7 

Råvarer til 
kraftfôr  

10.01.9000  
10.03.0000  
10.04.0000  

      1.9.-31.8.  Alle land  A5     6, 7 



10.05.9010  
10.07.0010  
11.03.1310 
15.20.0010 
17.03.1010/.9010  
23.02.1010/.3000
/.4090  
23.03.2010 

Oljefrø  12.05.1010/.9010        01.09-31.08.  Alle land  A5     6, 7 
Svingelfrø  12.09.2300  Tollfritt  75  Kalenderåret  EU A2  Avtale med 

EF  
   

Svingelfrø til 
plenformål  

12.09.2300  Tollfritt  400  Kalenderåret  EU  A2  EØS-avtalens 
art. 19 (2003 
og 2010)  

   

Engrappfrø  12.09.2400  Tollfritt  50  Kalenderåret  EU  A2  Avtale med 
EF  

   

Engrappfrø til 
plenformål  

12.09.2400  Tollfritt  200  Kalenderåret  EU  A2  EØS-avtalens 
art. 19 (2003 
og 2010)  

   

Raigrasfrø  12.09.2500  Tollfritt  700  Kalenderåret  EU  A2  EØS-avtalens 
art. 19 (2003) 

   

Høy  12.14.9091  Tollfritt  35.000  Kalenderåret  EU A2  Avtale med 
WTO og EØS-
avtalens art. 
19 (2003)  

   

Høy  12.14.9091  Tollfritt  500  Kalenderåret  Andre 
land enn 
EU  

A2  Avtale med 
WTO  

   

Pølser  16.01.0000  Tollfritt  400  Kalenderåret  EU  A2  EØS-avtalens 
art. 19 (2003 
og 2010) 

   

Kalkunrullade  16.02.3101  12,5%  20  Kalenderåret  WTO  A2  WTO-avtalen  8 
Hermetisk 
skinke  

Ex. 16.02.4100  Tollfritt  100  Kalenderåret  GSP  A2     4 

Bacon Crisp  16.02.4910  Tollfritt  350  Kalenderåret  EU  A2  EØS-avtalens 
art. 19 (2003 
og 2010)  

   

Kjøttboller  16.02.5001  Tollfritt  200  Kalenderåret  EU  A2  EØS-avtalens 
art. 19 (2003 
og 2010)  

  

Corned beef  Ex. 16.02.5009  Tollfritt  200  Kalenderåret  GSP  A2     4, 9 
Hermetisk 
tunge  

Ex. 16.02.5009  Tollfritt  50  Kalenderåret  GSP  A2     4 

Poteter, 
halvfabrikata 
til fremstilling 
av snacks 

20.05.2091 Tollfritt 3.000 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalens 
art. 19 (2010) 

 

Hermetiske 
erter  

20.05.4003/.4009  Tollfritt  200  Kalenderåret  GSP  A6     4 

Hermetiske 
snittebønner  

Ex. 20.05.5901  Tollfritt  100  Kalenderåret  GSP  A6     4 

Hermetiske 
brekkbønner  

Ex. 20.05.5901  Tollfritt  50  Kalenderåret  GSP  A6     4 

Hermetiske 
grønnsaksbla
ndinger  

Ex. 20.05.9909  Tollfritt  150  Kalenderåret  GSP  A6     4 

         
Kattemat  23.09.1012  Tollfritt  1.000  Kalenderåret  EU A2  Avtale med 

EF  
 

Kattemat 23.09.1012 Tollfritt 1.000 Kalenderåret Canada A2 Frihandels-
avtale 

 

S: Fordeling etter søknadstidspunkt jf. kapittel II i forskriften.  



A1, A2, A3, A4, A5 og A6: Fordeling ved auksjon, jf. kapittel III i forskriften.  

V: Fordeling til virksomheter som har foredling av viltkjøtt som hovedformål, jf. kapittel IV i 

forskriften.  

H: Fordeling av tollkvote for ost, jf. kapittel V i forskriften.  

Noter: 

1 Tollsatsen fastsettes av Statens landbruksforvaltning, jf. forskrift 22. desember 2005 nr. 

1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 23. Mengde fastsettes av 

Statens landbruksforvaltning i forkant av hver auksjon og beregnes i kilo hele og halve 

reinskrotter. Ved omregning til levende rein tilsvarer et levende dyr gjennomsnittlig 

slaktevekt for importerte rein i foregående sesong. 

2 Kvantum er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein brukes en 

faktor på 1,33.  

3 Kvantum er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein brukes en 

faktor på 1,42.  

4 Det generelle tollpreferansesystemet for utviklingsland (GSP).  

5 Eventuell import betinges av at varene oppfyller gjeldende krav til plantehelse, jf. 

Mattilsynets regelverk om import av egyptiske poteter. 

6 Tollsats fastsettes kvartalsvis, jf. forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative 

tollnedsettelser for landbruksvarer § 22 fjerde ledd.  

7 Mengde fastsettes av Statens landbruksforvaltning i forkant av hver auksjon.  

8 Tollsats i prosent av verdi.  

9 Import av 145 tonn av kvoten for corned beef kan i tillegg skje fra WTO-land til en 

tollsats på 12,5 %.  

  

 

Vedlegg 2 til forskriften oppheves. 

 

 

II 

 

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 

gjøres følgende endringer: 

 

 

§ 22 annet ledd skal lyde: 

 

       For import av matkorn, oljefrø og andre råvarer til kraftfôr som nevnt i vedlegg 7 

fastsetter Statens landbruksforvaltning importkvoter med nedsatt tollsats. Kvotene gjelder 

også forbruk av innenlandsk foredlede karbohydratråvarer produsert på basis av tollfritt 

importerte råvarer. Kvotene fastsettes på grunnlag av prognoser for norsk produksjon og 

forbruk, samtidig som det tas hensyn til forventet import fra land omfattet av 

nulltollordningen, jf. gjeldende forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av 

landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser 

(Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries - GSP). 

Fordeling av kvotene skjer ved auksjon. De ordinære tildelingstidspunktene er medio august, 



ultimo november og primo mai. Kvoten for oljefrø tildeles to ganger pr. år, medio august og 

ultimo november.  

 

 

  

III 

 

Endringene trer i kraft straks. 


