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Fastsettelse av nye prisnedskrivningssatser for 2020
Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i dag fastsatt nye tilskuddssatser i forskrift om
råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-tilskuddsforskriften), se
vedlegg 1. Det er også fastsatt endringer i forskriftens ferdigvareomfang, se vedlegg 2.
Endringene trer i kraft 1. januar 2020.
Vi ber om at Landbruksdirektoratet informerer berørte aktører om endringene på en
hensiktsmessig måte.

1. Høring av forslagene
Departementets forslag til nye tilskuddssatser ble presentert i høringsnotat sendt
28. november 2019. Høringsnotatet ble sendt til 9 høringsinstanser, og publisert på
departementets nettsider. Høringsmøtet ble avholdt 5. desember. For skriftlige
høringsinnspill var det satt frist til 11. desember.
På høringsmøtet 5. desember deltok Norges Bondelag, Hoff, NHO Mat og Drikke, Orkla,
TINE, Norsk Landbrukssamvirke, Nortura og Landbruksdirektoratet. I etterkant har
departementet også mottatt skriftlige innspill fra Mondelez, Nortura, Tine og Kjøtt- og
fjørfebransjens Landsforbund (KLF).
De fleste høringsinstansene har vært positive til forslagene departementet har lagt frem i
høringen. Alle høringsinstansene har sagt seg enig i prisgrunnlaget som er lagt til grunn
for de forslåtte satsene. Aktørene har forståelse for at departementet har tatt tak i
problemstillinger knyttet til WTO-taket for eksportstøtte. Samtidig var Nortura kritisk til
departementets forslag til å møte problemstillingen ved å redusere vareomfanget i
ordningen med eksportstøtte. Dette er nærmere omtalt under kapittel 3.
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2. Nye prisnedskrivningssatser for 2020
Valutakurs
Valutakurs benyttes for å regne om internasjonale priser til norske kroner, og påvirker
dermed nivået på prisnedskrivningssatsene. De senere årene har departementet benyttet
en modell som er et vektet snitt mellom gjennomsnittskurs for året, og forventet kurs
fremover. Denne modellen ble også lagt til grunn for forslaget til satsene for
prisnedskriving for 2020. Departementet foreslo en kurs på 9,91 EURNOK.
Orkla kommenterte i høringsmøtet viktigheten av å holde seg til valgt modell, noe som
skaper forutsigbarhet. Utover dette var det ingen merknader til departementets forslag.
Departementet har lagt til grunn 9,91 EURNOK for beregningen av prisnedskrivningssatser for 2020.
Meieriråvarer
Som omtalt i høringsnotatet har prisene på meieriråvarer på det europeiske markedet hatt
noe ulik utvikling i 2019. Prisene på helmelkpulver og ost har vært relativt stabile, og det
forventes heller ingen større endringer i disse i det kommende året. Prisen på
skummetmelkpulver (SMP) i EU har økt betydelig i året som har gått. I 2020 forventes det
fortsatt økte priser og økt produksjon av SMP i EU, blant annet for å tilfredsstille den
globale etterspørselen. Samtidig er den internasjonale prisen for smør kraftig redusert.
Dette har gjort smør fra EU mer konkurransedyktig på verdensmarkedet, og det forventes
økt eksport og også økt forbruk i EU.
Nedgangen i internasjonal pris på smør, gjør at det ble foreslått prisnedskrivning for denne
varen i 2020. Samtidig er smør kun tilskuddsberettiget dersom det inngår i ferdigvarer
klassifisert som iskremblandinger, glutenfri diettmat, laktoseredusert diettmat, ellers andre
produkter til bakeri under varenummer 19.01.9098.
For å oppnå råvarepriskompensasjon foreslo departementet i høringsbrevet følgende
satser for meieriråvarer i 2020:

Råvare

Gjeldende sats

Forslag til sats

2019

2020

Helmelk flytende

1,80

2,20

Skummet melk flytende

2,40

2,10

Yoghurt

4,60

4,80

Kondensert melk fet

1,80

2,40

Kondensert melk mager

3,70

2,40

Helmelkpulver 28%

5,70

6,00

HMP 28 % til iskrem

0,00

0,00

Melkepulver 20%

5,70

5,80

Side 2

Melkepulver 20% til iskrem

0,00

0,00

17,50

12,60

SMP til iskrem

0,00

0,00

Yoghurtpulver

0,00

0,00

-

0,00

Fløte

5,30

12,30

Fløte til iskrem

0,00

0,00

Rømme

3,60

10,40

Helmelkpulver 35%

8,30

12,80

Fløtepulver 42%

10,00

16,10

Fløtepulver 55%

0,00

11,00

Mysepulver

6,80

7,70

Mysepulver til iskrem

0,00

0,00

Smør

0,00

5,00

Smør til iskrem

0,00

0,00

Smørolje

0,00

6,50

13,60

14,20

Fast formet ost

-

14,20

Ostepulver

-

-

Skummetmelkpulver

Kjernemelkpulver

Modnet ost

Orkla informerte i høringsmøtet om deres planer for bruk av norskprodusert cheddar på
deler av sin produksjon av pizza. Denne ostekvaliteten har Orkla også benyttet for en
stund tilbake, og da hadde cheddar vært en del av beregningsmodellen for norsk pris på
ost til industri.
NHO uttrykte i høringsmøtet bekymring for konkurransesituasjonen for iskrem. De viser til
en, over år, økning i importen av iskrem til Norge. Tine ber også i sitt høringsinnspill om at
departementet gjør en ny vurdering av å innføre sats for iskrem før endelig
satsfastsettelse. Selv om importen i år har gått noe ned, skyldes nok dette mer
værmessige grunner enn at konkurranseevnen ble styrket for norsk iskrem. Tine mener
derfor at det er behov for å styrke konkurransekraften til norsk iskremindustri. Tine viser til
at prisen på både fløte, smør og SMP har økt de siste årene som følge av endringer i PU,
uten at det er foreslått PNS til iskrem.
Når det gjelder merknad knyttet til modellen for kalkulering av prisnedskrivningssatsen for
ost, viser departementet til den årlige prosessen med satsfastsettelsen. Denne prosessen
inkluderer en gjennomgang av både prisgrunnlag og ulike beregningsmodeller, herunder
for ost.
Hva gjelder innspillet om å innføre sats for iskrem, reguleres tollsatsen for iskrem gjennom
en standardresept, noe som gir en tollsats på 4,16 kr/kg ved import av iskrem fra EU.
Landbruksdirektoratet har foretatt en ny analyse av konkurransesituasjonen for
ferdigvaren. Med prisene som er hentet inn, er det ikke behov for tilskudd for å oppnå
råvarepriskompensasjon for iskrem per i dag. Departementet vil videre fremheve at

Side 3

importen så langt i år har blitt redusert med over 40 prosent, sammenlignet med samme
periode i fjor.
Departementet fastsetter prisnedskrivningssatsene for meieriråvarer som foreslått i
høringsnotatet.
Kjøttråvarer
Slik det fremgår av høringsnotatet har det internasjonale prisbildet for svinekjøtt generelt
vært preget av utbruddet av afrikansk svinepest, med lavere tilbud og høyere priser. Dette
har også gitt seg utslag i høyere etterspørsel og høyere priser for fjørfekjøtt. For
storfekjøttsortering er internasjonal pris svakt høyere enn ved forrige satsfastsettelse.
Norske priser har samtidig økt noe for alle kjøttslag siden forrige satsfastsettelse. For å
oppnå råvarepriskompensasjon foreslo departementet i høringen følgende satser for
råvarer av kjøtt i 2020:

Råvare

Gjeldende sats

Forslag til sats

2019

2020

Svinekjøttsortering 23%

0,70

0,00

Storfekjøttsortering 14%

26,10

28,10

Fårekjøttsortering 25%

0,00

0,00

MUK-fjørfe

2,10

5,60

20,80

8,40

Fjørfe, annet enn MUK-fjørfe

Det var ingen merknader til departementets forslag i høringen, og departementet har
derfor fastsatt satsene som foreslått i høringsnotatet.
Eggråvarer
Som vist til i høringen er internasjonale priser på egg og eggprodukter tilbake på et lavere
nivå etter den sterke prisveksten høsten 2017. De norske prisene er uendret siden forrige
satsfastsettelse. For å oppnå råvarepriskompensasjon foreslo departementet i høringen
følgende satser for råvarer av egg i 2020:

Råvare

Gjeldende sats

Forslag til sats

2019

2020

Heleggmasse

10,50

8,60

Heleggpulver

30,20

40,00

0,00

0,00

11,40

10,70

Eggeplomme konservert
Eggeplommepulver

Det var ingen merknader til departementets forslag i høringen, og departementet har
derfor fastsatt satsene som foreslått i høringsnotatet.
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Potetråvarer
Som omtalt i høringsnotatet har det europeiske markedet for potet og prisnivået de siste
sesongene vært preget av reduserte avlinger på grunn av krevende værforhold, noe som
har gitt økte priser. Norske priser har også økt noe siden forrige satsfastsettelse. For å
oppnå råvarepriskompensasjon foreslo departementet i høringsbrevet følgende satser for
potetråvarer i 2020:

Råvare

Gjeldende sats

Forslag til sats

2019

2020

Poteter

0,00

0,00

Mel og flak av poteter

9,90

10,90

Potetstivelse

5,80

1,80

Glukose, glukosesirup (dekstrose)

3,20

3,20

Det var ingen merknader til departementets forslag i høringen, og departementet har
derfor fastsatt satsene som foreslått i høringsnotatet.

3. Endringer i råvareomfanget
I høringsnotatet ble det foreslått å inkludere "fast formet ost til industri" som en egen
råvare under råvareomfanget til RÅK-ordningen (vedlegg 1 til RÅK-tilskuddsforskriften).
Tilskuddssatsen for ost gjelder i dag for bruk av modnet ost til industri. Fast formet ost til
industri er ikke modnet, og den har derfor ikke vært tilskuddsberettiget. Satsen for "fast
formet ost til industri" ble foreslått satt lik som for modnet ost.
I høringsmøtet stilte Orkla spørsmål om det var nødvendig å opprette en egen råvarelinje i
forskriftens vedlegg for å inkludere denne ostekvaliteten i råvareomfanget. Slik Orkla ser
det, ville det være bedre inkludere "fast formet ost til industri" under den eksisterende
råvarelinjen for ost. At tilskuddet utvides til å omfatte to ostetyper istedenfor én, kan heller
reguleres i en fotnote som i dag. Orkla viser til at varen er relativt liten i volum, og det er
enklere for Orklas interne systemer å bare forholde seg til én type ost. Det faktum at de
foreslåtte satsene var like, mente Orkla også indikerte at to ulike råvarer ikke var
nødvendig.
Landbruksdirektoratet har vurdert behovet for en egen råvarelinje for denne ostetypen på
nytt. Direktoratet har kommet til at "fast formet ost til industri" kan innlemmes i dagens
råvarelinje for ost ved å utvide den eksisterende fotnoten i forskriften. Begrunnelsen for
dette er at "fast formet ost til industri" har tilnærmet likt råvareforbruk og har samme
anvendelsesområde som modnet ost. Landbruksdirektoratet legger til grunn at denne
kvaliteten omfatter en ost som har tilnærmet likt tørrstoffnivå som en modnet ost, men et
maksimalt innhold av vann på 55 prosent.
Departementet har på bakgrunn av direktoratets vurdering valgt å kun benytte én
råvarelinje for tilskuddssats for ost. Vi vil samtidig presisere at tradisjonelle ferske oster
fortsatt ikke vil være tilskuddsberettiget.
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4. Endringer i ferdigvareomfanget
Departementets høringsforslag
I høringsnotatet foreslo departementet å inkludere "varmestabilt eggeplommepulver"
(VEP) i ferdigvareomfanget som kan motta prisnedskrivningstilskudd for salg innenlands.
VEP er klassifisert som en RÅK-vare under varenummer 21.06.9098 med lav tollbeskyttelse. Departementet ser det som viktig for eggsektoren at konkurransekraften til
norskproduserte eggeplommeprodukter ivaretas, slik at industrien fortsatt kan benytte
norske råvarer i produksjon av for eksempel majones og majonesbaserte påleggssalater.
Videre ble det også foreslått å fjerne varenummer 21.06.9098 fra ferdigvareomfanget som
er berettiget eksportstøtte (XR). XR-ordningen skal i henhold til WTO-regelverket avvikles
fra 1. januar 2021. Inntil avviklingen er bruk av eksportstøtte i ordningen begrenset til 36,4
mill. kroner per år. For 2020 viste de siste tilgjengelige prognosene en utbetaling av
eksportstøtte på i overkant av 60 mill. kroner, langt utover taket i WTO. Departementet
foreslo derfor å prioritere bort enkelte produkter fra ordningen for å redusere
bevilgningsbehovet. Videre mente departementet at bedrifter som over tid har skapt seg et
marked for eksport i utlandet, som de har en ambisjon om å fortsette med etter bortfallet
av eksportstøtte, bør prioriteres når vareomfanget reduseres for 2020.
Økningen i prognosert bevilgningsbehov skyldes at det i løpet av det siste året har
kommet til nye produkter som tidligere ikke har vært eksportert. Dette er produkter som i
stor grad er basert på eggråvarer, og som er klassifisert under varenummer 21.06.9098.
Økningen i eksport av disse eggproduktene i 2019 har hatt en nær sammenheng med
overproduksjonen av norske egg i samme periode, og slik departementet ser det, er det i
strid med intensjonen bak denne tilskuddsordningen å benytte eksportstøtte til å regulere
vekk overskudd av egg i det norske markedet. På bakgrunn av dette ble det foreslått å ta
ut muligheten for å søke om XR under varenummer 21.06.9098 i ordningens
avslutningsår.
Høringsinstansenes innspill
Orkla og NHO uttrykte i høringsmøtet støtte til forslaget om å fjerne varenummer
21.06.9098 fra vareomfanget som kan motta eksportstøtte. Orkla beskrev situasjonen med
utfasing av eksportstøtte som krevende, og fremhevet at det er av avgjørende betydning
at bevilgningen for 2020 i så størst mulig grad kan avhjelpe situasjonen ut hele året. NHO
uttalte at de i tidligere diskusjoner om endringer av ordningens ferdigvareomfang har ment
at store, eksisterende varegrupper bør prioriteres. Det mener de også i dette tilfellet.
Også Tine og KLF uttrykker sin støtte til forslaget til prioritering av midlene i XR-ordningen,
og at varenummer 21.06.9098 fjernes fra vareomfanget. Tine uttaler at for melk er det
viktig at pizza prioriteres, da det går en del melk til dette formålet. KLF fremhever på sin
side at de varegruppene som i størst grad har brukt ordningen over flere år, bør prioriteres
det siste året. Videre mener KLF at nye produkter som tar i bruk ordningen, ikke bør
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prioriteres, selv om det kan være gode tanker om å få til kommersiell virksomhet. Videre
ser KLF det som en klar fordel at prioriteringen av midlene gjøres slik at det kan forventes
at beløpet vil dekke størsteparten av kalenderåret, men samtidig at hele beløpet blir brukt.
Nortura uttaler at de er fornøyd med at ferdigvaren VEP blir inkludert i vareomfanget som
kan motta PNS. Samtidig mener de at varenummer 21.06.9098 ikke bør fjernes fra
vareomfanget som kan motta eksportstøtte. Nortura uttaler at de har forståelse for at
departementet må finne tiltak for holde utbetalingene innenfor rammen for eksportstøtte i
WTO, og de er enige i premisset om at bedrifter og produkter med en historikk og en
fremtid i eksportmarkedet bør prioriteres i fordelingen av støtte. Nortura mener imidlertid at
Nortura Revetal, som produserer eggprodukter for industrien, må falle inn i den prioriterte
kategorien. De er videre uenige i departementets påstand om at ordningen har vært brukt
for å regulere bort overskuddet av egg i det norske markedet. Nortura mener at de
gjennom sin virksomhet på Revetal i Vestfold har levert på myndighetene og politikernes
ønsker om å innovere på norsk råvare for å etablere nye avsetningskanaler for norsk
landbruksproduksjon. Nortura viser til at de både har etablerte kundeforhold og
samarbeidsallianser med europeiske aktører for å vinne innpass på eksportmarkedet for
sine produkter. Istedenfor å fjerne 21.06.9098 fra vareomfanget, mener Nortura
departementet heller bør vurdere å gi støtte for kun deler av det prognoserte volumet for
neste år. Nortura foreslår å redusere støtteberettiget eksportvolum til 1/3 av den
opprinnelig planlagte eksporten av eggproduktene.
Departementets vurdering
Departementet merker seg at en samlet industri er enige om at man bør forsøke å finne
tiltak for å redusere utbetalingene av XR i 2020, slik at bevilgningen i størst mulig grad
holder ut året. KLF, Tine, Orkla og NHO støtter også forslaget slik det er lagt frem i
høringen. Nortura på sin side mener at eksporten av deres eggprodukter også bør
omfattes av ferdigvareomfanget i 2020.
Departementet vil her vise til at eksporten av de aktuelle eggproduktene, som først startet
i slutten av 2018, medførte en sterk økning i utbetalingene av XR i 2019. Dette førte til at
departementet besluttet å fryse deler av utbetalingene i desember, for å holde seg
innenfor taket i WTO. Det resterende beløpet for salg av tilskuddsberettigede ferdigvarer i
2019 vil bli betalt ut i 2020, noe som øker prognosert utbetaling dette året med ca. 3 mill.
kroner. Dette innebærer at selv med departementets forslag for 2020, dvs. uten
utbetalinger til produkter innenfor varenummer 21.06.9098, vil taket i WTO kunne bli nådd
tidligere enn 31. desember 2020.
Som redegjort for i høringsnotatet mener departementet at bedrifter som over tid har skapt
seg et marked for eksport, og som de planlegger å fortsette med selv uten eksportstøtte,
bør prioriteres for eksportstøtte i 2020. Departementet ser det som viktig at denne
eksporten gis mest mulig forutsigbarhet også kommende år.
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Departementet holder fast ved sin vurdering om tilskuddsberettiget ferdigvareomfang i
2020 som beskrevet i høringsnotatet, og har på dette grunnlag besluttet å fjerne
varenummer 21.06.9098 fra ferdigvareomfanget som kan motta eksportstøtte i 2020.

Med hilsen

Henrik Einevoll (e.f.)
avdelingsdirektør
Sigurd Siem
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Vedlegg 1: Råvarer omfattet av forskriften
Kolonnen «XR-sats når utbetalt PNS» benyttes når det utbetales både XR og PNS for
ferdigvaren. Kolonnen «XR-sats når ikke utbetalt PNS» benyttes når det ikke utbetales PNS
for ferdigvaren.
Jordbruksråvarer

Råvarenr.

Råvarenavn

PNS-sats
(kr/kg)

Melk

Egg

Korn

Side 9

XR-sats når

XR-sats når

utbetalt

ikke utbetalt

PNS (kr/kg)

PNS (kr/kg)

1100

Helmelk flytende

2,20

1,44

1,84

1200

Skummet melk flytende

2,10

1,08

1,37

1300

Yoghurt

4,80

0,00

2,97

1500

Kondensert melk fet

2,40

4,93

6,41

1550

Kondensert melk mager

2,40

4,72

6,09

1600

Helmelkpulver 28%

6,00

11,39

17,39

1601

Helmelkpulver 28% til iskrem

0,00

17,39

17,39

1650

Melkepulver 20%

5,80

11,42

14,70

1651

Melkepulver 20% til iskrem

0,00

14,70

14,70

1700

Skummetmelkpulver

12,60

12,18

17,75

1701

Skummetmelkpulver til iskrem

0,00

17,75

17,75

1750

Yoghurtpulver

0,00

17,66

17,66

1800

Kjernemelkpulver

-

15,37

15,37

2100

Fløte

12,30

4,43

5,78

2101

Fløte til iskrem

0,00

5,78

5,78

2300

Rømme

10,40

6,72

8,63

2400

Helmelkpulver 35%

12,80

10,81

13,87

2440

Fløtepulver 42%

16,10

8,00

24,10

2450

Fløtepulver 55%

11,00

10,34

21,34

3200

Mysepulver

7,70

2,95

3,86

3201

Mysepulver til iskrem

0,00

3,86

3,86

5100

Smør

5,00

12,76

16,41

5101

Smør til iskrem

0,00

16,41

16,41

5300

Smørolje

6,50

14,89

20,01

6100

Ost

14,20

21,28

27,15

6200

Ostepulver

-

15,35

15,35

11100

Heleggmasse

8,60

12,01

13,43

11200

Heleggpulver

40,00

49,10

65,52

12100

Eggeplomme konservert

0,00

31,85

31,85

12200

Eggeplommepulver

10,70

68,84

79,54

20300

Bygg

-

0,71

0,71

20400

Havre

-

0,24

0,24

21100

Kli av hvete, rug, bygg og havre

-

3,04

3,04

22300

Mel og flak av bygg

-

3,04

3,04

22400

Mel, flak og gryn av havre

-

3,04

3,04

Potet

Kjøtt

30100

Poteter

0,00

0,00

0,00

31200

Mel og flak av poteter

10,90

11,99

12,38

32100

Potetstivelse

1,80

-

-

40200

Glukose, glukosesirup (dekstrose)

3,20

-

-

70750

Svinekjøttsortering 23%

0,00

11,62

11,62

71400

Storfekjøttsortering 14%

28,10

25,85

31,44

73000

Fårekjøttsortering 25%

0,00

0,00

0,00

74000

MUK-fjørfe

5,60

3,68

3,68

74200

Fjørfe, annet enn MUK-fjørfe

8,40

3,68

3,68

1) PNS gis ikke til råvaren smør med unntak for ferdigvarer tariffert på varenummer ex
19.01.9098 iskremblandinger, glutenfri diettmat, laktoseredusert diettmat, ellers andre
produkter til bakeri.
2) PNS gis ikke til råvaren smørolje med unntak for sjokolade som tarifferes på
varenummer 18.06.2090, 18.06.3100, 18.06.3200 eller 18.06.9010.
3) Gjelder modnet ost til industri og fast formet ost til industri.
4) Gjelder kun våt glukose
5) MUK-fjørfe: Maskinelt utbeinet kjøtt av fjørfe.
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Vedlegg 2: Ferdigvarer omfattet av forskriften
Varebetegnelsen kan avvike fra fullstendig varebetegnelse i Tolltariffen. For varenumre angitt
med «ex» kan det kun gis tilskudd for varer spesifisert i varebetegnelsen.
Varenummer i
Tolltariffen

Varebetegnelse

XR

PNS

17.04.9010

Marsipanmasse

X

X

17.04.9091

Karameller

X

X

17.04.9092

Pastiller, sukkertøy og drops

X

X

17.04.9099

Sukkervarer uten innhold av kakao, ellers

X

X

ex 18.06.2090

Sjokolademasse, i beholdere med innhold over 2 kg

X

X

18.06.3100

Sjokolade, med fyll

X

X

18.06.3200

Sjokolade, uten fyll

X

X

18.06.9010

Annen sjokolade, herunder sukkervarer med innhold av kakao

X

X

18.06.9090

Andre næringsmidler med innhold av kakao

X

ex 18.06.9090

Sjokoladepålegg og pulver til sjokoladedrikk

X

X

19.01.1010

Næringsmidler bestemt for barn i pakninger for detaljsalg av
varer som hører under pos. 04.01.-04.04.

X

X

19.01.1090

Næringsmidler bestemt for barn i pakninger for detaljsalg ellers

X

X

19.01.2010

Kakemiks i beholdere med netto innhold inntil 2 kg

X

X

19.01.2091

Kakemiks i beholdere med netto innhold 2 kg eller derover

X

X

19.01.2097

Deiger, tilformede, som inneholder ost og/eller høyst 20 %
pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall eller blandinger av disse

X

ex 19.01.2097

Ustekt pizza

X

19.01.2098

Blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under X
posisjon 19.05., andre

ex 19.01.2098

Andre kake- eller bakerimiks i tørr form, glutenfri diettmat og
laktoseredusert diettmat

X

19.01.9098

Ellers, andre

X

ex 19.01.9098

Iskremblandinger, glutenfri diettmat, laktoseredusert diettmat,
ellers andre produkter til bakeri

X

X

19.02.1100

Pasta m/innhold av egg, ukokt

X

X

19.02.1900

Pasta, ukokt, ellers

X

X

19.02.2091

Fylt pasta, kokt fylt med mindre enn 20 % kjøtt, flesk eller
slakteavfall

X

X

19.02.2099

Fylt pasta, tilberedt, ikke kokt, fylt med mindre enn 20 % kjøtt,
flesk eller slakteavfall

X

X

19.02.3001

Annen pasta, kokt

X

X
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X

X

Varenummer i
Tolltariffen

Varebetegnelse

XR

PNS

19.02.3009

Annen pasta, ellers

X

X

19.04.9090

Næringsmidler av korn, ellers, annet

X

19.05.1000

Knekkebrød

X

19.05.3100

Søte kjeks og småkaker

X1

X1

19.05.3200

Vafler og vaffelkjeks

X1

X1

19.05.9010

Pizza, herunder porsjonspizza o.l.: med innhold av pølse, kjøtt
eller slakteavfall

X

X

19.05.9021

Pizza, herunder porsjonspizza o.l.: ikke inneholdende pølse,
kjøtt eller slakteavfall

X

X

19.05.9022

Pizzabunner

X

19.05.9031

Andre kaker

X1

19.05.9032

Flatbrød

X

19.05.9033

Wienerbrød (herunder wienerbrødstang og lignende)

X1

19.05.9091

Brød og brødvarer

X

ex 19.05.9092

Brød og brødvarer, samt paier og lignende, unntatt påsmurte,
fylt med innhold av høyst 20 % pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall

X

19.05.9098

Annet, ellers

X

ex 19.05.9098

Annet bakverk

X1

X1

21.03.9010

Majones og remulade

X

X

21.03.9099

Sauser og preparater, ellers

X

X

21.04.10

Supper og buljonger

X

X

21.04.2001

Homogeniserte næringsmidler bestemt for småbarn i pakninger X
for detaljsalg

X

21.05

Spise-is

X

ex 21.06.9098

Næringsmidler for barn, stuinger og gryteretter, glutenfri
diettmat, laktoseredusert diettmat og varmestabilt
eggeplommepulver

1)

X

X1
X1
X1

X

Gjelder langtidsholdbare bakverk. Med langtidsholdbar menes med holdbarhetsdato minst
5 døgn etter produksjonstidspunktet, angitt ved «siste forbruksdag», «best før» eller «best
før utgangen av», på emballasje, dokumenter, skilt eller etiketter av enhver art som følger,
eller som viser til næringsmidlet.
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