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Samtykke til inngåelse av avtale med 

Den europeiske union (EU) om utvidet handel 
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godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Stoltenberg II)

1 Bakgrunn

I henhold til EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge 

og EU med to års mellomrom gjennomgå vilkåre-

ne for handelen med basis landbruksvarer (melk, 

kjøtt, grønnsaker m.v.) med sikte på en gradvis 

liberalisering. Forhandlingene skal i henhold til 

artikkel 19 skje innenfor rammen av partenes 

respektive landbrukspolitikk, og videre reduksjo-

ner av handelshindringer skal skje på gjensidig 

fordelaktig basis.

Norge og EU har tidligere inngått en avtale om 

økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-

avtalens artikkel 19. Den artikkel 19-avtalen ble 

inngått med virkning fra 1. juli 2003, jf. St.prp. nr. 

71 (2002-2003). 

Regjeringen besluttet tidlig i 2008 å starte 

forhandlinger med EU om utvidet handel i hen-

hold til bestemmelsene i artikkel 19. Regjerin-

gen kom til at koblingen i Soria Moria-erklærin-

gen om å avvente artikkel 19-forhandlinger på 

grunn av WTO-forhandlingene ikke lenger 

kunne gjelde, siden WTO-forhandlingene hadde 

dratt så lenge ut i tid. Etter to år med forhandlin-

ger kom Norge og Kommisjonen til enighet om 

en avtale den 28. januar 2010. Avtalen er senere 

godkjent i EU ved kommisjonsbeslutning av 27. 

september 2010 og rådsbeslutning av 8. novem-

ber 2010. Avtalen vil forelegges Europaparla-

mentet til godkjenning. 

Artikkel 19-avtalen vil ikke iverksettes før tid-

ligst i midten av 2011, dvs. inne i kalenderåret. Det 

legges til grunn at nye tollkvoter som følge av 

avtalen skal fordeles på pro rata-basis fra ikrafttre-

delsestidspunktet til 31. desember 2011.

Avtalen antas å være av særlig viktighet, slik at 

Stortingets samtykke til inngåelse av avtalen er 

nødvendig i medhold av Grl. § 26, annet ledd. 

Avtalen er foreslått inngått ved brevveksling. 

Avtalen i uoffisiell norsk oversettelse følger 

som trykt vedlegg til proposisjonen. 

2 Generelt om importvernet for 
landbruksvarer

Importen av landbruksvarer til Norge er stadig 

økende. I løpet av de siste ti år har importen av 

landbruksvarer økt med rundt 40 prosent. Målt i 

verdi kommer nærmere 70 prosent av importen 

fra EU. Tabell 2.1 viser importutvikling til Norge 

målt i både kvantum og verdi. 

Regjeringen legger til grunn at importvernet 

er – og vil fortsatt komme til å være – en bære-
Kap. 5511
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bjelke i norsk landbrukspolitikk. Importvernet er 

en forutsetning for å kunne sikre avsetningen av 

norske landbruksvarer og oppnå fastsatte priser i 

jordbruksavtalen som grunnlag for en tilfredsstil-

lende inntektsutvikling i jordbruket. 

Regjeringen anser at ulike internasjonale for-

handlinger og andre nasjonale prosesser som berø-

rer importvernet må ses i sammenheng. Dette gjel-

der både WTO-forhandlingene og forhandlinger 

om bilaterale avtaler innenfor både EØS (artikkel 

19 og protokoll 3) og EFTA, samt markedsåpninger 

til Norge gjennom vårt importregime for handel 

med u-land. Virkningen av ulike importlettelser må 

være på et nivå som er forenlig med Regjeringens 

målsettinger for landbrukspolitikken. 

For viktige produksjoner i norsk landbruk, 

som for eksempel meierivarer og kjøtt, vil håndte-

ringen av importvernet være helt sentralt for å 

kunne opprettholde produksjonen i næringen, 

både i primærjordbruket og industrien. For kjøtt, 

som er en viktig handelsvare, er det i dag totalt sett 

tilnærmet markedsbalanse i Norge gjennom nasjo-

nal produksjon og eksisterende importkvoter. 

Norge har i dag importkvoter gjennom WTO, 

EØS-avtalen og også fra u-land. For Namibia, Bots-

wana og Swaziland er det etablert årlige tollfrie 

importkvoter og indikative tak for benfritt storfe-

kjøtt på i alt 3700 tonn, hvilket utgjør 6 prosent av 

norsk storfekjøttproduksjon i 2009. Dette er et 

betydelig kvantum sammenlignet med samlet 

eksport fra disse landene til EU på i alt 9000 tonn. 

3 Generelt om 
forhandlingsresultatet

Resultatet fra artikkel 19-forhandlingene vil inne-

bære en viss økning av handelen med landbruks-

varer mellom EU og Norge. Fra Regjeringens side 

er det lagt vekt på å se forhandlingene i sammen-

heng med utviklingen i WTO-forhandlingene som 

har pågått parallelt, og der en eventuell WTO-

avtale vil innebære betydelig markedsåpning til 

Norge også for sensitive norske landbruksvarer. I 

artikkel 19-avtalen er det for kjøtt således gjort 

direkte koblinger til en eventuell WTO-avtale, jf. 

omtale nedenfor. De andre konsesjonene Norge 

har gitt er også vurdert i lys av det samlede 

importvernet. 

Norge har generelt i forhandlingene lagt vekt 

på å gi konsesjoner for landbruksvarer der det 

allerede er import til ordinær toll, eller der 

næringsmiddelindustrien allerede har et import-

behov. Det er også gitt konsesjoner på varer som 

kan være med på å styrke mangfoldet i det norske 

matmarkedet. 

Sentrale elementer i avtalen er ost og kjøtt. For 

ost legges det opp til en gjensidig økning av eksis-

terende ostekvote til et samlet kvantum på 7200 

tonn. Hele ostekvoten er tollfri. For kjøtt er det 

etablert midlertidige importkvoter fra EU for 

storfe (900 tonn), fjørfe (800 tonn) og gris (600 

tonn). Dette er midlertidige kvoter som vil bli en 

del av en eventuell ny WTO-avtale. For kjøttvarer 

er det i tillegg en begrenset økning av eksiste-

rende importkvoter for noen produkter (blant 

annet skinker, pølser og kjøttboller). 

Videre innebærer avtalen tollfrihet eller tollfrie 

kvoter inn på EU-markedet for bl.a. vegetabilske 

oljer, bær, snacks, hunde-/kattemat, tran og jule-

trær. Disse kvotene vil det være realistisk at norske 

bedrifter vil kunne utnytte. Norge har for øvrig 

begrensede muligheter for eksport av landbruksva-

rer på grunn av høyt kostnadsnivå. Norge har 

videre gitt EU tollettelser eller importkvoter på 

enkelte innsatsvarer til konserves- og fôrindustrien.

4 Nærmere om innholdet i avtalen

Ost

Utvidet handel med ost er en sentral del av artik-

kel 19-avtalen. Den gjeldende osteavtalen med EU 

Tabell 2.1 

Importvolum (1 000 tonn) Importverdi (mill. kr)

Totalt fra EU EU-andel Totalt fra EU EU-andel

1995 2 034 1 186 58 % 12 639 8 310 66 %

2000 2 452 1 268 52 % 16 575 10 654 64 %

2005 2 828 1 616 57 % 22 452 15 505 69 %

2009 3 536 1 998 56 % 33 816 22 866 68 %
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omfatter et importkvantum til Norge på 4500 tonn. 

Kvoten er tollfri. Fordelingen av denne importkvo-

ten skjer i dag i hovedsak på grunnlag av histo-

riske rettigheter. Et kvantum på 730 tonn fordeles 

til nykommere uten historiske rettigheter. 

Den nye artikkel 19-avtalen innebærer at kvan-

tumet i osteavtalen økes med 2700 tonn til 7200 

tonn for import fra EU. Tilsvarende vil det gjelde 

en kvote inn til EU på 7200 tonn norsk ost. Kvo-

tene vil være tollfrie. Et importkvantum på 7200 

tonn tilsvarer om lag 10 prosent av norsk ostefor-

bruk. Dette tilsvarer om lag 75 millioner liter 

melk, eller 5 prosent av norsk melkeproduksjon. 

I dag importeres det for øvrig et betydelig 

kvantum ost til Norge med ordinær toll. Import-

statistikk viser at i 2009 var importen av ost til 

Norge med ordinær toll om lag 2800 tonn. Dette 

innebærer at det økte tollfrie kvantumet for ost i 

avtalen langt på vei tilsvarer importkvantumet 

som ble importert med ordinær toll. Likevel kan 

det forventes at det etter iverksettelse av avtalen 

fortsatt vil importeres ost til ordinær toll. Forelø-

pig anslag viser at det i 2010 ble importert om lag 

3500 tonn av ost med ordinær toll.

Det er enighet om at dagens administrering av 

importkvantumet inn til Norge på 4500 tonn vide-

reføres til og med 2013. Det er videre enighet om 

at dagens system for 4500 tonn fra 2014 erstattes 

av et nytt importsystem, og at dette ikke skal være 

auksjon eller basert på historiske rettigheter. 

Avviklingen av historiske rettigheter vil gjøre 

osteimporten mer markedsorientert og konkur-

ransenøytral. 

Økningen i kvote på 2700 tonn skal fordeles 

ved auksjon fra iverksetting av ny avtale. Tidligere 

begrensninger med osteliste m.v. avvikles. Kvo-

tene vil heretter gjelde all ost under kapittel 04.06 

i Det harmoniserte system for beskrivelse og 

koding av varer (HS). 

Kjøttprodukter

For kjøtt er det etablert importkvoter på 900 tonn 

storfekjøtt, 800 tonn fjørfekjøtt og 600 tonn svine-

kjøtt. Dette er midlertidige kvoter som vil bli en 

del av en eventuell ny WTO-avtale ved at nevnte 

kvantum vil inngå i kvoter som da blir åpnet for 

alle land. Kvotene gjelder for hele/halve/kvarte 

slakt, ikke for beinfritt kjøtt som biffer og fileter, 

som er de mest verdifulle delene av slaktet. I til-

legg er eksisterende kvoter for svinelever, skinke, 

blodpulver, pølser, baconcrisp og kjøttboller økt 

med i alt 700 tonn. Det er også opprettet en ny 

kvote for andebryst med 100 tonn. Samlet kvote-

økning for kjøttprodukter inn til Norge utgjør 

3100 tonn. En del av kvoteøkningen er begrunnet 

med vektlegging på matspesialiteter og forbruker-

hensyn.

Grønnsaker, frukt, bær og poteter 

Det er opprettet noen nye eller økte kvoter inn til 

Norge av hensyn til norsk næringsmiddelindustri. 

Dette gjelder 400 tonn isbergsalat, 300 tonn frosne 

jordbær, 3000 tonn potetråvarer til snacksproduk-

sjon, 150 tonn solbærsaft/solbærkonsentrat og 

200 tonn blåbærkonsentrat. I tillegg kommer en 

økning i kvoten for eplesaft/eplekonsentrat med 

1000 tonn. Det er dessuten åpnet en ny kvote for 

tidligpoteter med 2500 tonn før norsk sesong. 

Disse kvotene dekker eksisterende import uten at 

det fortrenger norsk produksjon.

Inn til EU er det åpnet en ny kvote på 400 tonn 

bringebær. I tillegg er importperioden utvidet for 

søtkirsebær, herunder moreller. Disse endrin-

gene er skjedd etter innspill fra næringen som her 

ser eksportmuligheter. Det er også åpnet en ny 

kvote inn til EU for 200 tonn potetchips. 

Andre kvoter

Når det gjelder grasfrø og korn er det gitt økte 

kvoter for 345 tonn svingelfrø og 100 tonn 

engrappfrø og åpnet nye kvoter for 5000 tonn 

durumhvete, 1000 tonn hybrid høstrug, 10000 

tonn mais og 10000 tonn maisgryn til dyrefôr. 

Dette er også kvoter som dekker en eksisterende 

norsk import.

Inn til EU er det åpnet for en ny kvote på 13000 

tonn hunde- og kattemat. Dette har også skjedd på 

bakgrunn av norske eksportinteresser for hunde- 

og kattemat.

Andre konsesjoner

Det er gitt noen begrensede tollreduksjoner inn til 

Norge for stiklinger og avskårne blomster, svine-

fett, andre agurker enn slangeagurker, eplepulp, 

bringebærsaft og jordbærsaft.

I tillegg har Norge og EU gitt gjensidig tollfri-

het på mange produkter der det i dag er svært lav 

toll, dvs. under 1 kr. per kg eller 30 prosent. Av tid-

ligere nevnte produkter er vegetabilske oljer og 

juletrær på denne listen. I alt er det gitt tollfrihet 

for 186 varelinjer eller deler av varelinjer på 8-

sifret nivå. Dette utgjør knapt 14 prosent av samt-

lige landbruksprodukter i den norske tolltariffen.
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Andre forhold i avtalen

Partene er enige om så snart som mulig å samle 

alle tidligere brevvekslingsavtaler mellom Norge 

og EU i en konsolidert brevvekslingsavtale. 

Partene er enige om å se på muligheten for et 

utvidet samarbeid om geografisk opprinnelses-

merking av landbruksprodukter.

Partene er enige om å gå gjennom handelen 

med landbruksvarer om lag to år etter iverkset-

ting av avtalen. 

Administrative forhold

Avtalen innebærer etablering av 13 nye import-

kvoter til Norge, samt utviding av 10 importkvo-

ter. Regjeringen legger opp til at de fleste nye kvo-

tene fordeles ved auksjon. For ost vil som tidligere 

nevnt kun økningen i kvote på 2700 tonn bli for-

delt ved auksjon. 

5 Forholdet til norsk rett 

Avtalen vil kreve større endringer i «Forskrift om 

fordeling av tollkvoter for landbruksvarer», fast-

satt av Landbruksdepartementet 10. oktober 

2008, sist endret 25. oktober 2010. 

6 Administrative og økonomiske 
konsekvenser

Avtalen innebærer innføring av nye importkvoter 

til Norge. Disse vil bli administrert av Statens 

landbruksforvaltning. Arbeidsomfanget er ikke 

beregnet eksakt, men de nye importkvotene vil 

medføre noe merarbeid.

Gjennomføring av auksjoner vil gi økte inntek-

ter. Kvotenes størrelse og erfaring fra auksjoner 

så langt tilsier at inntektene kan anslås til om lag 

30 millioner kroner årlig. I tillegg forventes det 

ekstraordinære auksjonsinntekter på om lag 15 

millioner kroner første året avtalen gjennomføres. 

De 15 millioner kronene er ikke inkludert i bud-

sjettanslaget for 2011.

Tollkonsesjonene som følger av avtalen, vil 

medføre et årlig provenytap for staten i størrelses-

orden 120 millioner kroner. Tallene er heftet med 

usikkerhet. Det antas at avtalen vil kunne tre i 

kraft i midten av 2011. Påløpt provenytap som føl-

ge av reduserte tollinntekter vil derfor være min-

dre i 2011, anslagsvis 60 millioner kroner, mens 

bokført provenytap kan anslås til om lag 50 millio-

ner kroner.

På denne bakgrunn fremmes det forslag om at 

bevilgningen over kap. 5511 Tollinntekter, post 70 

Toll reduseres med 50 millioner kroner, og at 

bevilgningen over kap. 5511 Tollinntekter, post 71 

Auksjonsinntekter fra tollkvoter økes med 15 mil-

lioner kroner.

7 Konklusjon og tilråding 

Landbruks- og matdepartementet tilrår at Norge 

inngår en avtale i henhold til artikkel 19 i EØS-

avtalen om handel med landbruksvarer. Utenriks-

departementet slutter seg til dette. 

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 

under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-

get om samtykke til inngåelse av avtale med Den 

europeiske union (EU) om utvidet handel med 

landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19. 

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union 

(EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19, i samsvar med et vedlagt for-

slag. 
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Forslag 

til vedtak om samtykke til inngåelse av avtale med 
Den europeiske union (EU) om utvidet handel med 

landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

I

I statsbudsjettet for 2011 blir det gjort følgende endringer:

Inntekter:

II

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med 

landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19. 

Kap. Post Formål Kroner

5511 Tollinntekter:

70 Toll, blir redusert med........................................................... 50 000 000

fra kr 2 400 000 000 til kr 2 350 000 000

71 Auksjonsinntekter fra tollkvoter, blir økt med .................... 15 000 000

fra kr 130 000 000 til 145 000 000
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Vedlegg 1  

Avtale i form av brevveksling mellom Den europeiske union 
og Kongeriket Norge om ytterligere handelspreferanser for 

landbruksvarer på grunnlag av artikkel 19 i avtalen om 
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

A. Brev fra Den europeiske union

Herr ...,

Jeg har den ære å vise til forhandlingene mel-

lom Den europeiske union og Kongeriket Norge 

om bilateral handel med landbruksvarer, som ble 

avsluttet 28. januar 2010. 

Det ble gjennomført en ny runde med for-

handlinger om handel med landbruksvarer mel-

lom Europakommisjonen og Norge i henhold til 

artikkel 19 i avtalen om Det europeiske økonomis-

ke samarbeidsområde (EØS-avtalen), med sikte 

på å fremme en gradvis liberalisering av handelen 

med landbruksvarer mellom Den europeiske 

union og Norge (partene), på preferansebasis og 

på gjensidig fordelaktig basis. Forhandlingene 

foregikk i ordnede former, der det ble tatt behørig 

hensyn til utviklingen i partenes landbrukspoli-

tikk og andre forhold, herunder utviklingen i den 

bilaterale handelen, i tillegg til handelsforhold 

med andre internasjonale handelspartnere.

Jeg kan hermed bekrefte at resultatene av for-

handlingene ble som følger:

1. Norge forplikter seg til å innrømme tollfri 

adgang for varene som er oppført i vedlegg I, 
med opprinnelse i Den europeiske union.

2. Norge forplikter seg til å opprette tollkvoter for 

varene som er oppført i vedlegg II, med opprin-

nelse i Den europeiske union.

3. Norge forplikter seg til å senke importavgif-

tene på varene som er oppført i vedlegg III, 

med opprinnelse i Den europeiske union.

4. Den europeiske union forplikter seg til å inn-

rømme tollfri adgang for varene som er oppført 

i vedlegg IV, med opprinnelse i Norge.

5. Den europeiske union forplikter seg til å opp-

rette tollkvoter for varene som er oppført i ved-

legg V, med opprinnelse i Norge.

6. Tollkodene oppført i vedlegg I til V viser til gjel-

dende koder for partene per 1. januar 2009. 

7. Dersom det i fremtiden gjennomføres en WTO-

avtale om landbruk med forpliktelser om nye 

bestevilkårstollkvoter, skal de bilaterale toll-

kvotene inn til Norge på 600 tonn svinekjøtt, 

800 tonn fjærfekjøtt og 900 tonn storfekjøtt, 

som fastsatt i vedlegg II, gradvis avvikles paral-

lelt med at WTO-kvotene for de samme pro-

duktene innføres.

8. Partene er enige om så snart som mulig å kon-

solidere alle bilaterale innrømmelser (både 

eksisterende innrømmelser og innrømmelser 

som er fastsatt i denne brevveksling) i en ny 

brevveksling, som skal erstatte bestående bila-

terale landbruksavtaler. 

9. Opprinnelsesreglene som skal benyttes ved 

gjennomføringen av innrømmelsene nevnt i 

vedlegg I til V, er inntatt i vedlegg fire til brev-

vekslingen av 2. mai 1992. Imidlertid skal ved-

legg II til protokoll 4 til EØS-avtalen anvendes i 

stedet for tillegget til vedlegg IV til brevvekslin-

gen av 2. mai 1992. 

10. Partene skal treffe tiltak for å sikre at fordelene 

de gir hverandre, ikke settes i fare av andre 

restriktive tiltak på import. 

11. Partene er enige om å treffe de nødvendige til-

tak for å sikre at tollkvotene forvaltes på en slik 

måte at importen kan foregå på regelmessig 

basis, og at de avtalte kvanta reelt kan importe-

res.

12. Partene er enige om å bestrebe seg på å fremme 

handel med varer med en geografisk beteg-

nelse. Partene er enige om å fortsette drøftelse-

ne for å oppnå en bedre forståelse av sin respek-

tive lovgivning og registreringsprosedyrer, med 

sikte på å kartlegge hvordan vernet av geogra-

fiske betegnelser kan styrkes på deres territo-

rier, og skal se på muligheten for å komme frem 

til en bilateral avtale for dette formål.

13. Partene er enige om regelmessig å utveksle 

informasjon om varer det handles med, forvalt-
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ning av tollkvoter, prisnoteringer og all annen 

nyttig informasjon om sine respektive hjemme-

markeder og om gjennomføringen av resulta-

tene av disse forhandlingene.

14. Dersom en av partene anmoder om det, skal 

det holdes konsultasjoner om ethvert spørsmål 

som gjelder gjennomføringen av resultatene av 

disse forhandlingene. Dersom det oppstår van-

skeligheter i gjennomføringen av disse resulta-

tene, skal det holdes konsultasjoner så snart 

som mulig, med sikte på å få vedtatt egnede 

korrigerende tiltak. 

15. Partene merker seg at norske tollmyndigheter 

planlegger å gjennomgå strukturen i kapittel 6 

i den norske tolltariffen. Det skal holdes kon-

sultasjon med Europakommisjonen dersom de 

bilaterale preferansene blir påvirket av denne 

gjennomgangen. Partene er enige om at gjen-

nomgangen er av rent teknisk art.

16. Partene stadfester at de, i samsvar med artik-

kel 19 i EØS-avtalen, vil fortsette å arbeide for 

å oppnå en gradvis liberalisering av handelen 

med landbruksvarer. Partene er i den forbin-

delse enige om at det om to års tid skal foretas 

en ny gjennomgang av vilkårene for handelen 

med landbruksvarer med sikte på å vurdere 

mulige innrømmelser.

17. Med hensyn til den gjeldende tollkvoten på 

4 500 tonn ost inn til Norge er partene enige 

om at den gjeldende forvaltningen av denne 

tollkvoten, basert på historiske rettigheter og 

nykommerprinsippet, fra 2014 skal erstattes av 

en annen forvaltningsordning enn fordeling på 

auksjon, som lisenser eller en «førstemann til 

mølla»-ordning. Gjennomføringsreglene for en 

slik ordning skal fastsettes av norske myndig-

heter etter samråd med Europakommisjonen 

med sikte på å komme frem til enighet og sikre 

at tollkvotene forvaltes på en slik måte at 

importen kan foregå på regelmessig basis, og 

at de avtalte kvanta reelt kan importeres. Den 

gjeldende forvaltningsordningen som bygger 

på en osteliste, som nevnt i brevvekslingen av 

11. april 1983, skal oppheves.

Partene er enige om at forvaltningen av den 

nye tollkvoten på 2 700 tonn ost inn til Norge 

skal underlegges en auksjonsordning. Ordnin-

gen med fordeling på auksjon skal gjennomgås 

som fastsatt i avsnittene ovenfor. Det er særlig 

kvoteutnyttelsen og auksjonsbeløpene som 

skal evalueres. 

Tollkvotene på 7 200 tonn ost inn til Den 

europeiske union og Norge skal gjelde for alle 

typer ost.

18. Dersom EU utvides ytterligere, skal partene 

evaluere konsekvensene for den bilaterale han-

delen, med sikte på å tilpasse de bilaterale pre-

feransene slik at eksisterende preferansesam-

handel mellom Norge og tiltredelseslandene 

kan videreføres. 

Denne avtale i form av brevveksling skal tre i kraft 

på den første dag i den annen måned etter at det 

siste godkjenningsdokumentet er deponert. 

Jeg har den ære å bekrefte at Den europeiske 

union er enig i innholdet i dette brevet.

Jeg ville være takknemlig om De kunne 

bekrefte at Deres regjering er enig i ovenstående.

Motta forsikringen om min høyeste aktelse.

Utferdiget i ...,

For Den europeiske union, 
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Vedlegg I

Tollfri adgang ved innførsel til Norge av produkter med opprinnelse i Den europeiske union

Norsk tolltariff Vareslag

Kapittel 1: Levende dyr

01.06 Andre levende dyr

01.06.3910 fasaner

Kapittel 2: Kjøtt og spiselig slakteavfall 

02.08 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst

02.08.9060 froskelår

Kapittel 5: Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted

05.11 Animalske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som 

hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde

05.11.9921 blodpulver, utjenlige til menneskeføde, unntatt til dyrefôr 

05.11.9940 kjøtt og blod, unntatt til dyrefôr

Kapittel 6: Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til pryd

06.01 Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, hvilende eller i vekst eller blomst; sikori-

planter og røtter unntatt røtter under posisjon 12.12.

06.01.1001 løker til bruk i gartnerier 

06.01.1002 rotknoller, stengelknoller og rotstokker til bruk i gartnerier 

06.01.1009 ellers

06.01.2000 løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i vekst eller blomst; sikoriplanter og  
røtter

06.02 Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; mycelium

06.02.1010 stiklinger uten rot eller in vitro (i vekstmedium), av grønne planter, i tiden 15. desember 

– 30. april, til bruk i gartnerier 

06.02.1022 stiklinger uten rot eller in vitro, av saintpaulia, femtunge (Scaevola), og  
vrifrukt (Streptocarpus), til bruk i gartnerier 

06.02.1023 stiklinger uten rot eller in vitro, av Dendranthema x grandiflora og Chrysanthemum x 

morifolium, i tiden 1. april – 15. oktober til bruk i gartnerier 

06.02.1091 andre stiklinger uten rot, unntatt stiklinger uten rot eller in vitro til bruk i gartnerier 

06.02.1092 podekvister

06.02.2000 trær og busker som skal bære spiselige frukter eller nøtter, også podede 

06.02.3011 stueasalea (Azalea indica, Rododendron simsii, Rododendron indicum), også podede, i 

blomst

06.02.3012 stueasalea (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), også podede, 

ikke i blomst, i tiden 15. november – 23. desember

06.02.3090 rododendron og asalea, også podede, unntatt stueasalea (Azalea indica, Rhododendron 

simsii, Rhododendron indicum)

06.02.9020 grunnstammer 
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06.02.9030 buksbom (Buxus), draketre (Dracaena), kamelia (Camellia), kransgran (Araucaria), 

kristtorn (Ilex), laurbærtre (Laurus) kalmia, magnolia, palmer (Palmae), trollhassel 

(Hamamelis), vinterpryd (Aucuba), pieris, pyracantha og stranvaesia, med klump av 

jord eller annet vekstmedium 

06.02.9041 trær og busker, ikke nevnt overfor, med klump av jord eller annet vekstmedium 

06.02.9042 stauder, med klump av jord eller annet vekstmedium 

06.02.9050 grønne potteplanter I tiden 15. desember – 30. april, også i samplantinger, med klump av 

jord eller annet vekstmedium

06.02.9080 andre, uten klump av jord eller annet vekstmedium 

06.04 Lauvverk, blad, greiner og andre plantedeler, uten blomster eller blomsterknopper, 

samt gras, mose og lav, av det slag som brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, 

fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte 

06.04.1000 mose og lav

06.04.9191 Adianthum og Asparagus, i tiden 1. november – 31. mai, friske

06.04.9192 juletrær, friske

06.04.9199 lauvverk, greiner og andre plantedeler, uten med blomster eller blomsterknopper, samt 

gras, av det slag som brukes til buketter eller pryd, unntatt Adianthum, Asparagus og 

juletrær

06.04.9900 lauvverk, greiner og andre plantedeler, uten blomster eller blomsterknopper, samt gras, 

av det slag som brukes til buketter eller pryd, unntatt friske

Kapittel 7: Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige 

07.03 Kepaløk, sjalottløk, hvitløk, purreløk og andre løkslag, friske eller kjølte

ex 07.03.9001 purreløk i tiden 20. februar - 31. mai, friske eller kjølte

07.04 Hodekål, blomkål, knutekål og liknende spiselig kål, frisk eller kjølt.

07.04.1050 brokkoli, frisk eller kjølt

07.04.9060 kinakål, frisk eller kjølt

07.04.9094 savoykål i tiden 1. juli – 30. november, frisk eller kjølt

07.04.9096 grønnkål i tiden 1. august - 30. november, frisk eller kjølt

07.05 Salat (Lactuca sativa) og sikori (Cichorium spp.), frisk eller kjølt

07.05.2911 endivie i tiden 1. april – 30. november, frisk eller kjølt

07.05.2919 sikori, unntatt sikorisalat (julesalat, witloof) og endivie, i tiden 1. april – 30. november, 

frisk eller kjølt 

07.08 Belgfrukter, med eller uten belg, friske eller kjølte

07.08.9000 andre belgfrukter unntatt bønner og erter, friske eller kjølte

07.09 Andre grønnsaker, friske eller kjølte

ex 07.09.4020 selleri, unntatt knollselleri, i tiden 15. desember – 31. mai, frisk eller kjølt

07.09.7010 spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat) i tiden 1. mai – 30. september, 

frisk eller kjølt

07.10 Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste

Norsk tolltariff Vareslag



10 Prop. 62 S 2010–2011
Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens 

artikkel 19
07.10.3000 spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat), fryste

07.10.8010 asparges og artiskokker, fryste

07.10.8040 sopper, fryste

07.10.8094 brokkoli, fryste

07.12 Tørkede grønnsaker, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men ikke videre til-

beredte 

07.12.2000 kepaløk, tørkede

07.12.3100 sopper av slekten Agaricus, tørkede

07.12.3200 skrukkøre (Auricularia spp.), tørkede

07.12.3300 gelesopp (Tremella spp.), tørkede

07.12.3901 trøfler, tørkede

0712.39.09 andre tørkede sopper, unntatt av slekten Agaricus

07.13 Tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte eller splittede1

07.13.3100 bønner av arten Vigna mungo (L.) Heeper eller Vigna radiata (L.) Wilczek, tørkede og 

avskallede 

07.13.3200 små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus or Vigna angularis), tørkede og avskallede

07.13.3300 hagebønner (Phaseolus vulgaris), tørkede og avskallede

07.13.3900 bønner, tørkede og avskallede, unntatt bønner av arten Vigna mungo (L.) Heeper, Vigna 

radiata (L.) Wilczek, små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis) og 

hagebønner (Phaseolus vulgaris)

07.13.9000 andre tørkede belgfrukter, avskallede, unntatt erter, bukkerter, bønner, linser, bønne-

vikker og hestebønner

07.14 Manioka-, arrow- og salepprot, jordskokker, søtpoteter og liknende røtter og knoller 

med høyt stivelses- eller inulininnhold, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også oppdelte 

eller i form av pelleter; sagomarg

07.14.1090 maniokarot (kassava), unntatt til dyrefôr 

07.14.2090 søtpoteter, unntatt til dyrefôr 

Kapittel 8: Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner

0802 Andre nøtter, friske eller tørkede, med eller uten skall 

08.02.4000 kastanjer (Castanea spp.), friske eller tørkede

08.02.5000 pistasienøtter, friske eller tørkede

08.02.6000 makadamianøtter, friske eller tørkede

08.02.9010 pekannøtter, friske eller tørkede

08.02.9099 andre nøtter unntatt mandler, hasselnøtter (Corylus spp.), valnøtter, kastanjer, pistasie-

nøtter, makadamianøtter, pekannøtter og pinjekjerner, friske eller tørkede

08.04 Dadler, fikener, ananas, avocadopærer, guavas, mangos og mangostan, friske eller 

tørkede

08.04.1000 dadler, friske eller tørkede

Norsk tolltariff Vareslag
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08.04.2010 fikener, friske

08.04.5001 guavas, friske eller tørkede

08.04.5002 mangos, friske eller tørkede

08.04.5003 mangostan, friske eller tørkede 

08.05 Sitrusfrukter, friske eller tørkede

08.05.4090 grapefrukt, herunder pompelmus (pomelos), unntatt til dyrefôr, friske eller tørkede

08.05.9090 sitrusfrukter, friske eller tørkede, unntatt appelsiner, mandariner (herunder tangeriner 

og satsumas), klementiner, wilkings og liknende sitrushybrider, grapefrukt herunder 

pompelmus (pomelos), sitroner og limefrukter unntatt til dyrefôr

08.07 Meloner (herunder vannmeloner) og papayas, friske

08.07.2000 papayas, friske

08.08 Epler, pærer og kveder, friske

08.08.2060 kveder, friske

08.09 Aprikoser, kirsebær, moreller, ferskener (herunder nektariner), plommer og  
slåpefrukter, friske:

08.09.4060 slåpefrukter, friske

08.10 Andre frukter, friske

08.10.2091 bjørnebær, friske

08.10.2099 morbær og loganbær, friske

08.10.4090 tranebær, blåbær og annen frukt av slekten Vaccinium, friske, unntatt tyttebær

08.10.6000 durian, friske

08.10.9090 andre frukter, unntatt jordbær, bringebær, bjørnebær, morbær, loganbær, tranebær, blå-

bær og annen frukt av slekten Vaccinium, kiwifrukt, durian, multer, stikkelsbær, solbær, 

hvit og rød rips, friske

08.11 Frukter og nøtter, (også dampkokte eller kokte i vann), fryste, også tilsatt sukker eller 

annet søtningsstoff

08.11.9001 tyttebær, fryste

08.11.9002 multer, fryste

08.11.9004 blåbær, fryste

Kapittel 9: Kaffe, te, maté og krydderier

09.03 Maté

09.03.0000 maté

09.09 Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spisskommen, karve; einebær

09.09.1000 anis og stjerneanis 

09.09.2000 koriander

09.09.3000 spisskommen

09.09.4000 karve

Norsk tolltariff Vareslag
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09.09.5010 fennikel

09.09.5020 einebær 

09.10 Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), timian, laurbærblad, karri og andre krydderier 

09.10.3000 gurkemeie (kurkuma)

09.10.9100 blandinger som nevnt i note 1.b til kapittel 9

09.10.9990 andre krydderier unntatt ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), blandinger som nevnt i 

note 1.b til kapittel 9, laurbær, laurbærblad, frø av selleri og timian

Kapittel 10: Korn

10.08 Bokhvete, hirse og kanarifrø, annet korn

10.08.3090 kanarifrø, unntatt til dyrefôr

Kapittel 11: Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete

11.04 Korn bearbeidd på annen måte (f.eks. avskallet, valset, bearbeidd til flak eller perlegryn, 

snittet eller grovknust, kornkimer, hele), (unntatt mel av korn, avskallet, halv- eller  
helslipt ris og bruddris)

11.04.2902 annet bearbeidd korn av bokhvete, unntatt valset eller bearbeidd til flak, unntatt til  
dyrefôr

11.04.2904 annet bearbeidd korn av hirse, unntatt valset eller bearbeidd til flak, unntatt til dyrefôr 

11.06 Mel og pulver av tørkede belgfrukter som hører under posisjon 07.13, av sago eller av 

røtter eller knoller som hører under posisjon 07.14 eller av produkter som hører under 

kapittel 8

11.06.1090 mel og pulver av tørkede belgfrukter som hører under posisjon 07.13, unntatt til dyrefôr 

11.06.3090 mel og pulver av produkter som hører under kapittel 8, unntatt til dyrefôr

11.08 Stivelse; inulin

11.08.1190 hvetestivelse uten innhold av potetstivelse, unntatt til dyrefôr 

11.08.1290 maisstivelse, uten innhold av potetstivelse, unntatt til dyrefôr

11.08.1490 maniokastivelse (kassavastivelse) uten innhold av potetstivelse, unntatt til dyrefôr 

11.08.1910 strykeristivelse

11.08.1990 annen stivelse unntatt hvetestivelse, maisstivelse, potetstivelse, maniokastivelse og  
strykeristivelse, uten innhold av potetstivelse, unntatt til dyrefôr 

11.08.2090 inulin, unntatt til dyrefôr 

11.09 Gluten av hvete, også tørket

11.09.0090 gluten av hvete, unntatt til dyrefôr

Kapittel 12: Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; til industriell eller medisinsk 

bruk; halm og fôrplanter

12.07 Andre oljeholdige frø og frukter, også knuste

12.07.5090 sennepsfrø, unntatt til dyrefôr

12.09 Frø, frukter og sporer av det slag som brukes som såvarer 

12.09.1000 sukkerbetefrø

Norsk tolltariff Vareslag
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12.09.9110 agurk-, blomkål-, gulrot-, løk-, persille-, og salatfrø

12.09.9191 kålfrø

12.09.9199 andre grønnsakfrø unntatt agurk-, blomkål-, gulrot-, løk-, persille-, salat- og kålfrø

12.10 Humle, frisk eller tørket, også malt, pulverisert eller i form av pelleter; lupulin

12.10.1000 humle, verken malt, pulverisert eller i form av pelleter 

12.10.2001 humle, malt, pulverisert eller i form av pelleter

12.10.2002 lupulin

Kapittel 13: Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og  
ekstrakter

13.02 Opium, vaniljeoleoresiner, annet planteslim og fortykningsmidler, utvunnet av  
vegetabilske produkter, også modifiserte

13.02.1100 opium

13.02.1909 andre vegetabilske safter og ekstrakter, unntatt opium, av lakrisrot, av humle, innbyrdes 

blandinger av vegetabilske ekstrakter av det slag som brukes til fremstilling av drikke-

varer eller næringsmidler, safter og ekstrakter av aloe, kvassia (Quassia amara), manna, 

pyrethrum eller planterøtter som inneholder rotenon, og vaniljeoleoresiner

Kapittel 15: Animalske eller vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt 

spisefett; animalsk eller vegetabilsk voks

15.02 Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det som hører under posisjon 

15.03

15.02.0090 talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det som hører under posisjon 

15.03, unntatt til dyrefôr

15.03 Solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, 

oppblandet eller bearbeidd på annen måte 

15.03.0000 solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, 

oppblandet eller bearbeidd på annen måte 

15.04 Fett og oljer og deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke  
kjemisk omdannede 

15.04.1020 fiskeleverolje (tran), unntatt til dyrefôr, faste fraksjoner

15.04.2040 fiskeoljer og fettstoffer, samt deres fraksjoner, unntatt til dyrefôr, faste fraksjoner

15.04.2099 fiskeoljer og fettstoffer, samt deres fraksjoner, unntatt til dyrefôr, unntatt faste fraksjoner

15.04.3021 fett av sjøpattedyr, unntatt til dyrefôr

15.05 Ullfett og fettstoffer utvunnet derav (herunder lanolin)

15.05.0000 ullfett og fettstoffer utvunnet derav (herunder lanolin)

15.06 Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede

15.06.0021 beinfett, beinolje og klovolje, unntatt til dyrefôr 

15.06.0030 faste fraksjoner av andre animalske fettstoffer og oljer, unntatt beinfett, beinolje og klov-

olje, unntatt til dyrefôr 

Norsk tolltariff Vareslag
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15.06.0099 andre animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, unntatt beinfett, beinolje og 

klovolje, samt deres fraksjoner, unntatt til dyrefôr 

15.07 Soyaolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede

15.07.9090 soyaolje og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr

15.08 Jordnøttolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede 

15.08.1090 rå jordnøttolje, unntatt til dyrefôr 

15.08.9090 jordnøttolje og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr

15.11 Palmeolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede

15.11.9020 faste fraksjoner av palmeolje, unntatt til dyrefôr 

15.12 Solsikkeolje, saflorolje eller bomullsfrøolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men 

ikke kjemisk omdannede

15.12.1190 solsikkeolje eller saflorolje, rå, unntatt til dyrefôr 

15.12.1990 solsikkeolje eller saflorolje og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr 

15.12.2190 bomullsfrøolje, rå, unntatt til dyrefôr 

15.12.2920 faste fraksjoner av bomullsfrøolje, unntatt til dyrefôr 

15.12.2999 bomullsfrøolje og dens fraksjoner unntatt rå olje, unntatt faste fraksjoner, unntatt til 

dyrefôr 

15.13 Kokosolje (kopraolje), palmekjerneolje eller babassuolje samt deres fraksjoner, også 

raffinerte, men ikke kjemisk omdannede

15.13.1190 kokosolje, (kopraolje) rå, unntatt til dyrefôr

15.13.1920 faste fraksjoner av kokosolje (kopraolje), unntatt til dyrefôr

15.13.1999 kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt faste fraksjoner, unntatt 

til dyrefôr 

15.13.2190 palmekjerne eller babassuolje, rå, unntatt til dyrefôr

15.13.2920 faste fraksjoner av palmekjerneolje eller babassuolje, unntatt til dyrefôr

15.13.2999 palmekjerne eller babassuolje og samt deres fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt faste 

fraksjoner, unntatt til dyrefôr

15.14 Raps-, rybs- og sennepsolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk 

omdannede 

15.14.1990 raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr 

15.14.9990 annen raps-, rybs- eller sennepsolje samt deres fraksjoner, unntatt raps- og rybsolje med 

lavt innhold av erukasyre og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr 

15.15 Andre vegetabilisk fettstoffer og oljer (herunder jojobaolje) samt deres fraksjoner, også 

raffinerte, men ikke kjemisk omdannede:

15.15.1190 linolje, rå, unntatt til dyrefôr 

15.15.1990 linolje og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr 

15.15.2190 maisolje, rå, unntatt til dyrefôr 

15.15.2990 maisolje og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr 

Norsk tolltariff Vareslag
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15.15.5020 sesamolje, rå, unntatt til dyrefôr 

15.15.5099 sesamolje og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr 

15.15.9070 andre rå oljer, unntatt til dyrefôr 

15.15.9080 faste fraksjoner av andre oljer, unntatt rå, unntatt til dyrefôr 

15.15.9099 andre oljer, unntatt rå, unntatt faste fraksjoner, unntatt til dyrefôr 

15.16 Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis 

hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men 

ikke videre bearbeidde:

15.16.1020 animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, unntatt til dyrefôr, utvunnet i sin 

helhet fra fisk eller sjøpattedyr 

15.16.1099 animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, unntatt til dyrefôr, unntatt utvunnet 

i sin helhet fra fisk eller sjøpattedyr 

15.16.2099 vegetabiliske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, unntatt til dyrefôr, unntatt hydro-

genert ricinusolje (kastorolje)

15.17 Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer 

og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette 

kapittel, unntatt spiselige fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, som hører under 

posisjon 15.16:

15.17.9021 spiselige, flytende blandinger av vegetabilske oljer, unntatt til dyrefôr 

15.17.9098 spiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabiliske fettstoffer eller oljer 

som hører under dette kapittel, unntatt spiselige fett eller oljer samt deres fraksjoner 

som hører under posisjon 15.16, unntatt spiselige, flytende blandinger av animalske eller 

vegetabilske oljer bestående hovedsakelig av vegetabilske oljer, unntatt spiselige blan-

dinger eller produkter av det slag som benyttes som formslippmiddel, unntatt som inne-

holder over 10 vektprosent melkefett, unntatt til dyrefôr

15.18 Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte 

dehydrerte sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller 

på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16; uspise-

lige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer, 

eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, 

ikke nevnt eller innbefattet annet sted

15.18.0031 sikkativerte oljer, unntatt til dyrefôr 

15.18.0041 linolje, kokt, unntatt til dyrefôr 

15.18.0099 andre animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, kokte, oksi-

derte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert 

gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 

15.16; uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer 

eller oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette 

kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, unntatt kinesisk treolje og liknende tre-

oljer, oiticicaolje, sikkativerte oljer, kokt linolje og linoxyn, unntatt til dyrefôr

Kapittel 16: Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann

16.02 Annet tilberedt eller konservert kjøtt, flesk, slakteavfall eller blod 

16.02.2001 av lever av gjess eller ender

Norsk tolltariff Vareslag
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16.03 Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som 

lever i vann 

16.03.0010 hvalkjøttekstrakt

16.03.0020 ekstrakter og safter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann

Kapittel 17: Sukker og sukkervarer

17.01 Rør- og betesukker samt kjemisk ren sakkarose, i fast form

17.01.1190 rørsukker, uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer, unntatt til dyrefôr 

17.01.1290 betesukker, uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer, unntatt til dyrefôr 

17.01.9190 annet rør- eller betesukker og kjemisk ren sakkarose, unntatt råsukker, tilsatt smaks- 

eller fargestoffer, unntatt til dyrefôr 

17.01.9991 raffinade og melis av annet rør eller betesukker, unntatt råsukker og kjemisk ren sakka-

rose, uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer, unntatt til dyrefôr, ikke tilsatt smaks- 

eller fargestoffer

17.01.9995 annet rør- eller betesukker i detaljpakninger under 24 kg, unntatt råsukker og kjemisk 

ren sakkarose, ikke raffinade eller melis, ikke tilsatt smaks- eller fargestoffer, unntatt til 

dyrefôr, 

17.01.9999 annet rør- eller betesukker som bulkvare eller i storpakninger, unntatt råsukker, og 

kjemisk ren sakkarose, ikke raffinade eller melis og uten innhold av smaks- eller farge-

stoffer, unntatt til dyrefôr

17.02 Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; 

sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer; 

kunsthonning, også blandet med naturlig honning, karamell 

17.02.9040 karamell, herunder sukkerkulør, unntatt til dyrefôr

Kapittel 20: Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler

20.03 Sopper og trøfler, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddik-

syre 

20.03.2000 trøfler, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre

20.03.9009 andre sopper, ikke av slekten Agaricus, tilberedte eller konserverte på annen måte enn 

med eddik eller eddiksyre 

20.05 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller 

eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06

20.05.4003 av tørkede erter (Pisum sativum), tilberedte eller konserverte på annen måte enn med 

eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt til dyrefôr

20.05.9100 bambusskudd, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddik-

syre, ikke fryste 

20.06 Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, glaserte eller på 

liknende måte tilberedte med sukker)

20.06.0010 ingefær, konservert med sukker (kandiserte, glaserte eller på liknende måte tilberedt 

med sukker)

20.08 Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen 

måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller innbefat-

tet annet sted 

Norsk tolltariff Vareslag
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1 Produktene er tollfrie, men Norge forbeholder seg retten til å belaste toll dersom produktene importeres til dyrefôr. 

20.08.1900 nøtter samt andre kjerner og frø, unntatt jordnøtter, herunder blandinger

ex 20.08.9209 frukt- og nøtteblandinger, utelukkende bestående av frukter og nøtter som hører under 

kapittel 8

20.08.9902 plommer, tilberedte eller konserverte

20.09 Frukt- og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede og ikke tilsatt alkohol, også 

tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

20.09.1119 appelsinsaft, fryst, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med en Brix-verdi på høyst 67

20.09.1199 appelsinsaft, fryst, unntatt tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, annet enn i emballasjer 

som med sitt innhold veier minst 3 kg, ikke konsentrert, med en Brix-verdi på høyst 67

20.09.1919 appelsinsaft, ikke fryst, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med en Brix-verdi over 67

20.09.1999 appelsinsaft, ikke fryst, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, annet enn i emballa-

sjer som med sitt innhold veier minst 3 kg, med en Brix-verdi over 67

20.09.3191 ublandet saft av andre sitrusfrukter, unntatt appelsin- og grapefruktsaft, med en Brix-

verdi på høyst 20, annet enn i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg, tilsatt 

sukker

20.09.3991 ublandet saft av andre sitrusfrukter, unntatt appelsin- og grapefruktsaft, med en Brix-

verdi på over 20, annet enn i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg, tilsatt 

sukker

20.09.4190 ananassaft, med en Brix-verdi på høyst 20, annet enn i emballasje som med sitt innhold 

veier minst 3 kg

20.09.4990 ananassaft, med en Brix-verdi over 20, annet enn i emballasjer som med sitt innhold 

veier minst 3 kg 

20.09.8094 fersken- eller aprikossaft

21 Forskjellige tilberedte næringsmidler

21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innebefattet annet sted

21.06.9031 sukkersirup, tilsatt smaks- eller fargestoffer

23 Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr

23.01 Mel, gryn og pelleter av kjøtt, flesk, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre 

virvelløse dyr som lever i vann, utjenlig til menneskeføde; grakse

23.01.2010 mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som lever i vann, 

til dyrefôr

23.09 Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr 

23.09.1011 hundemat, i pakninger for detaljsalg, med innhold av kjøtt eller slakteavfall fra landdyr, i 

lufttett lukket emballasje

23.09.1012 kattemat, i pakninger for detaljsalg, med innhold av kjøtt eller slakteavfall fra landdyr, i 

lufttett lukket emballasje 

23.09.9011 fôr til kjæledyr, med innhold av kjøtt eller slakteavfall av landdyr, i lufttett lukket  
emballasje

Norsk tolltariff Vareslag
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Vedlegg II

Tollkvoter ved innførsel til Norge av produkter med opprinnelse i Den europeiske union

Norsk tolltariff Vareslag

Samlede 

tollkvoter 

(årlig kvantum 

i tonn)

Tilleggs-

kvoter

Tollsatser 

innenfor 

kvoten 

(NOK/kg)

02.01/02.02 Kjøtt av storfe:

02.01.1000 hele eller halve skrotter av storfe

9001 900 0

02.01.2001 kvarte skrotter (forparter og bakparter) av 

samme dyr som foreligger samtidig  
(«Compensated quarters») 

02.01.2002 andre kvarte skrotter, forparter

02.01.2003 andre kvarte skrotter, bakparter

02.01.2004 såkalte «pistoler»

02.02.1000 hele eller halve skrotter

02.02.2001 kvarte skrotter (forparter og bakparter) av 

samme dyr som foreligger samtidig  
(«Compensated quarters») 

02.02.2002 andre kvarte skrotter, forparter

02.02.2003 andre kvarte skrotter, bakparter

02.02.2004 såkalte «pistoler»

02.03 Kjøtt av svin:

02.03.1110 kjøtt av svin, ferskt eller kjølt, hele eller halve 

skrotter av tamsvin 
6001 600 0

02.03.2110 kjøtt av svin, fryst, hele eller halve skrotter av 

tamsvin 

02.06.4100 lever av svin, fryst 350 100 5

02.07 Kjøtt og spiselige slakteavfall av fjærfe som 

hører under posisjon 01.05, ferskt, kjølt eller 

fryst:

02.07.1100 av høns av arten Gallus domesticus, ikke opp-

delt, ferskt eller kjølt

8001 800 0

02.07.1200 av høns av arten Gallus domesticus, ikke opp-

delt, fryst 

02.07.2400 av kalkuner, ikke oppdelt, ferskt eller kjølt

02.07.2500 av kalkuner, ikke oppdelt, fryst

ex 02.07.3500 andebryst, ferskt eller kjølt 100 100 30

02.10.11002 skinker, boger og stykker derav, av svin, ikke 

utbeinet 

400 200 0
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1 Når en fremtidig bindende WTO-landbruksavtale implementeres med nye bestevilkårstollkvoter, vil den bilaterale tollkvoten inn 
til Norge gradvis avvikles parallelt med at WTO-kvotene for de samme produktene innføres. 

2 Kvoteøkningen korresponderer med varenummer 02.10.1100 som gjaldt ved implementeringen av den opprinnelige konse-
sjonen i 2003. 

3 Det vil ikke lengre være restriksjoner på ostesortene som kan importeres til Norge. 
4 Norge forbeholder seg retten til å kreve sluttbrukervilkår: til bearbeiding i næringsmiddelindustrien.
5 Norge forbeholder seg retten til å kreve sluttbrukervilkår: konservesindustrien for frukt og grønnsaker.
6 Sammenslåing av eksisterende kvoter.
7 Sluttbrukervilkår: til pastaproduksjon.
8 Norge forbeholder seg retten til å kreve sluttbrukervilkår: til såing
9 Norge forbeholder seg retten til å kreve sluttbrukervilkår: kun til såing av plen

04.06 ost og ostemasse 7 2003 2 700 0

05.11.9911/ 
05.11.9921

blodpulver, utjenlig til menneskeføde 350 50 0

07.01.9022 nypoteter, i tiden 1. april – 14. Mai 2 500 2 500 0

07.05.1112/

07.05.1119

isbergsalat, i tiden 1. mars – 31. Mai 4004 400 0

08.11.1001/ 
08.11.1009

jordbær, også dampkokte eller kokte i vann, 

fryste, også tilsatt sukker eller annet søtnings-

stoff 

2 2005 6 300 0

10.01.1000 durumhvete 5 0007 5 000 0

ex 10.02.0000 rug, høsthybrid 1 0008 1 000 0

10.05.9010 mais, til dyrefôr 10 000 10 000 0

11.03.1310 gryn og grovt mel av mais, til dyrefôr 10 000 10 000 0

ex 12.09.2300 svingelfrø (Festuca Arundinacea) 4009 345 0

ex 12.09.2400 engrappfrø (Poa pratensis L) 2009 100 0

16.01.0000 pølser 400 200 0

16.02.4910 «Bacon crisp» 350 100 0

16.02.5001 kjøttboller 200 50 0

20.09.7100/ 

20.09.7900

eplesaft, også konsentrert 3 3005 1 000 0

20.05.2091 poteter, halvfabrikata til fremstilling av snacks 3 0004 3 000 0

20.09.8010/ 

20.09.8020

solbærsaft 1505 150 0

ex 20.09.8099 blåbærkonsentrat 2005 200 0

Norsk tolltariff Vareslag

Samlede 

tollkvoter 

(årlig kvantum 

i tonn)

Tilleggs-

kvoter

Tollsatser 

innenfor 

kvoten 

(NOK/kg)
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Vedlegg III

Tollreduksjoner ved innførsel til Norge av varer med opprinnelse i Den europeiske union 

Norsk tolltariff Vareslag Nye 

Ad Valorem 

tollsatser

Nye spesifikke 

tollsatser 

(NOK/kg) 

02.09.0000 svinefett 10,50

06.02.1021 begonia, alle arter 10 %

06.02.1024 pelargonium 15 %

06.02.9062 asplenium 15 %

06.02.9067 begonia, alle arter 30 %

06.03.1120 roser (i tiden 1. april – 31. oktober) 150 %

06.03.1420 krysantemum (16. mars – 14. desember) 150 %

06.03.1910 blandede buketter og liknende med innhold av blomster 

som hører under varenumrene 06.03.1110 til og med 

06.03.1420, men hvor disse blomster ikke gir bukettene 

deres vesentlige karakter (planter som hører under vare-

numrene 06.03.1921 til og med 06.03.1997 skal klassifi-

seres under sine respektive varenummer selv om de inn-

går i slike buketter) 150 %

06.03.1992 tulipan (Tulipa) (i tiden 1. juni – 30. april) 150 %

06.03.1993 lilje (Lilium) 150 %

06.03.1994 margerit (Argyranthemum frutescens og Chrysanthemum 

frutescen) (i tiden 1. mai – 31. oktober) 150 %

06.03.1995 slør, (Gypsophila) 150 %

06.03.1996 alstroemeria 150 %

ex 07.07.0090 agurker, unntatt slangeagurker, i tiden 1. januar – 30. juni 1,60

20.08.9901 epler 5,75

20.09.8091 bringebærsaft 14,50

20.09.8092 jordbærsaft 14,50
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Vedlegg IV

Tollfri adgang ved innførsel til Den europeiske union av produkter med opprinnelse i Norge

KN koder Vareslag

Kapittel 2: Kjøtt og spiselig slakteavfall

0208 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall

0208 90 70 froskelår

Kapittel 5: Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted

0511 Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som 

hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde 

0511 99 39 animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som 

hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde; unntatt sæd av storfe, produk-

ter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, døde dyr av 

de slag som hører under kapittel 3; unntatt sener og liknende avfall av rå huder og skinn; 

naturlige svamper av animalsk opprinnelse; unntatt rå 

Kapittel 6: Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til pryd

0601 Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende tilstand, i vekst eller blomst; 

sikoriplanter og -røtter, unntatt som hører under posisjon 12.12.

0601 10 10 svibler

0601 10 20 narsisser

0601 10 30 tulipaner

0601 10 40 gladioler

0601 10 90 andre løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende tilstand

0601 20 30 orkideer, svibler, narsisser og tulipaner

0601 20 90 andre løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i vekst eller blomst

0602 Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; mycelium

0602 90 10 mycelium

0602 90 41 skogtrær

0602 90 50 andre frilandsplanter

0602 90 91 blomsterplanter med knopper eller blomster, unntatt kaktuser

0602 90 99 andre

0604 Lauvverk, blad, greiner og andre plantedeler, uten blomster eller blomsterknopper, samt 

gras, mose og lav, av det slag som brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, 

bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte:

0604 10 90 mose og lav, unntatt reinsdyrlav

0604 91 20 juletrær 

0604 91 40 greiner av bartrær

06 04 99 90 lauvverk, greiner og andre plantedeler, uten blomster eller blomsterknopper, gras, friske, 

til buketter eller pryd (unntatt juletrær og greiner av bartrær)
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Kapittel 7: Spiselige grønnsaker og bestemt røtter og knoller

0703 Kepaløk, sjalottløk, hvitløk, purre og andre løkslag, friske eller kjølte

0703 90 00 purre og andre løkslag

0704 Hodekål, blomkål, knutekål og liknende spiselig kål, frisk eller kjølt

ex 0704 10 00 brokkoli, frisk eller kjølt

0704 90 10 hvitkål og rødkål

0704 90 90 kålrabi (Brassica oleracea), grønnkål og liknende spiselig kål, frisk eller kjølt (unntatt 

blomkål, brokkoli, rosenkål, hvitkål og rødkål)

0705 Salat (Lactuca sativa) og sikori (Cichorium spp.), frisk eller kjølt

0705 29 00 annen sikori unntatt sikorisalat

0708 Belgfrukter, med eller uten belg, friske eller kjølte

0708 90 00 andre belgfrukter, unntatt erter og bønner

0709 Andre grønnsaker, friske eller kjølte

0709 40 00 selleri unntatt knollselleri 

0709 70 00 spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat)

0710 Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste

0710 30.00 spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat), (også dampkokt eller kokt i 

vann), fryst

0710 80 61 sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger)

0710 80 69 andre sopper

0710 80 80 artiskokker

0710 80 85 asparges

ex 0710 80 95 brokkoli, fryst

0712 Tørkede grønnsaker, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men ikke videre tilberedte

0712 20 00 kepaløk

0712 31 00 sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger)

0712 32 00 skrukkøre (Auricularia spp.)

0712 33 00 gelesopp (Tremella spp.)

0712 39 00 trøfler og andre tørkede sopper, unntatt av slekten Agaricus

0713 Tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte eller splittede

0713 50 00 bønnevikker (Vicia faba var. major) og hestebønner (Vicia faba var. equina og Vicia faba 

var. minor)

0713.90 00 tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte eller splittede (unntatt erter, bukkerter,  
bønner, linser, bønnevikker og hestebønner)

0714 Manioka-, arrow- og saleprot, jordskokker søtpoteter og liknende røtter og knoller med 

høyt stivelses- eller inulininnhold, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også oppdelte eller i 

form av pelleter; sagomarg 
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0714 10 91 maniokarot (kassava), tjenlig til menneskeføde, i detaljpakninger med nettovekt høyst 

28 kg, også friske og hele med eller uten skall, og fryst, også oppdelte

0714 10 98 maniokarot (kassava), ellers

0714 20 10 søtpoteter; friske, hele, tjenlige til menneskeføde 

0714 20 90 søtpoteter; ellers

Kapittel 8: Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner

0802 Andre nøtter, friske eller tørkede, med eller uten skall 

0802 40 00 kastanjer (Castanea spp.)

0802 50 00 pistasienøtter

0802 60 00 makadamianøtter

0802 90 50 pinjekjerner

0802 90 85 andre nøtter, unntatt mandler, hasselnøtter, valnøtter, kastanjer, pistasienøtter,  
makadamianøtter, pekannøtter og pinjekjerner 

0804 Dadler, fikener, ananas, avocadopærer, guavas, mangos og mangostan, friske eller 

tørkede

0804 10 00 dadler

0804 20 10 fikener, friske

0805 Sitrusfrukter, friske eller tørkede

0805 40 00 grapefrukt, herunder pompelmus (pomelos)

0805 90 00 sitrusfrukter, unntatt appelsiner, mandariner (herunder tangeriner og satsumas),  
klementiner, wilkings og liknende krysninger av sitrusfrukter, grapefrukt herunder 

pompelmus (pomelos), sitroner og limefrukter

0806 Vindruer, friske eller tørkede

0806 10 101 druer, til spisebruk

0806 10 90 andre friske vindruer

0808 Epler, pærer og kveder, friske

0808 20 90 kveder

0809 Aprikoser, kirsebær, moreller, ferskener (herunder nektariner), plommer og slåpe-

frukter, friske

0809 40 90 slåpefrukter

0810 Andre frukter, friske

0810 20 90 bjørnebær, morbær og loganbær

0810 40 30 frukter av arten Vaccinium myrtillus (blåbær)

0810 40 50 frukter av slektene Vaccinium macrocarpon (tranebær) og Vaccinium corymbosum 

(hageblåbær)

0810 40 90 annen frukt av slekten Vaccinium unntatt frukt av arten Vaccinium vitis-idaea (tyttebær), 

myrtillus (blåbær), macrocarpon (tranebær) og corymbosum (hageblåbær).

0810 60 00 durian
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0810 90 50 solbær

0810 90 60 rød rips

0810 90 70 frisk hvit rips og stikkelsbær 

0810 90 95 friske frukter, spiselige (unntatt nøtter, bananer, dadler, fikener, ananas, avocadopærer, 

guavas, mangos og mangostan, papayas, tamarinder, cashewepler, durian, litchier,  
sapodillebær, pasjonsfrukter, stjernefrukter, pitahaya (dragefrukt), sitrusfrukter, druer, 

meloner)

0811 Frukter og nøtter (også dampkokte eller kokte i vann), fryste, også tilsatt sukker eller 

annet søtningsstoff 

0811 90 95 tyttebær, multer, blåbær, fryste

Kapittel 9: Kaffe, te, matè og krydderier

0904 Pepper av slekten Piper; tørkede, knuste eller malte frukter av slektene Capsicum eller 

Pimenta

0904 12 00 pepper av slekten Piper, knust eller malt

0904 20 10 søtpepper, hverken knust eller malt

0904 20 90 frukter av slektene Capsicum eller Pimenta, knuste eller malte

0905 Vanilje

0905 00 00 vanilje

0907 Kryddernellik (hele frukter, tørkede blomster og stilker)

0907 00 00 kryddernellik, (hele frukter, tørkede blomster og stilker)

0910 Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), timian, laurbærblad, karri og andre krydderier

0910 20 90 safran, knust eller malt

0910 91 90 blandinger av forskjellige krydder, knuste eller malte 

0910 99 33 kryptimian «thymus serpyllum» (unntatt knust eller malt)

0910 99 39 timian (unntatte knust eller malt og kryptimian)

0910 99 50 laurbærblad

0910 99 99 krydder, knuste eller malte (unntatt pepper av arten piper, frukt av slektene capsicum 

eller pimenta, vanilje, kanel, kanelblomster, hele kryddernellikfrukter, nellikstilker, mus-

kat, muskatblomme, kardemomme, anis, stjerneanis, stjerneanis, fennikel, koriander)

Kapittel 11: Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete

11 04 Korn bearbeidd på annen måte (f.eks. avskallet, valset, bearbeidd til flak eller perlegryn, 

snittet eller grovknust), unntatt ris som hører under posisjon10.06; kornkimer, hele,  
valsede, bearbeidde til flak eller malte

1104 29 01 korn av bygg, avskallet 

1104 29 03 korn av bygg, avskallet og snittet eller grovknust, bruddkorn («grütze» eller «grutten»)

1104 29 05 korn av bygg, bearbeidd til perlegryn

1104 29 07 korn av bygg, utelukkende grovknust

1104 29 09 korn av bygg (unntatt avskallet og snittet eller grovknust («grütze» eller «grutten»), 

bearbeidd til perlegryn eller ikke videre bearbeidd enn grovknust
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1104 29 11 korn av hvete, avskallet, knuste

1104 29 18 korn, avskallet (unntatt bygg, havre, mais, ris eller hvete)

1104 29 30 korn bearbeidd til perlegryn (unntatt bygg, havre, mais eller ris)

1104 29 51 korn av hvete, ikke videre bearbeidd enn grovknust 

1104 29 55 korn av rug, ikke videre bearbeidd enn grovknust 

1104 29 59 korn, ikke videre bearbeidd enn grovknust (unntatt bygg, havre, mais, hvete og rug)

1104 29 81 korn av hvete, (unntatt avskallet, snittet eller grovknust, bearbeidd til perlegryn eller 

ikke videre bearbeidd enn grovknust )

1104 29 85 korn av rug (unntatt avskallet, snittet eller grovknust, bearbeidd til perlegryn eller ikke 

videre bearbeidd enn grovknust)

1104 29 89 korn (unntatt bygg, havre, mais, hvete og rug, avskallet, snittet eller grovknust, bear-

beidd til perlegryn eller ikke videre bearbeidd enn grovknust)

1106 Mel og pulver av tørkede belgfrukter som hører under posisjon 0713, av sago eller av 

røtter eller knoller som hører under posisjon 0714 eller av produkter som hører under 

kapittel 8

1106 10 00 mel og pulver av erter, bønner, linser og andre tørkede belgfrukter som hørerunder 

posisjon 0713 

1106 30 10 mel, gryn og pulver av bananer

1106 30 90 mel, gryn og pulver av produkter under som hører under kapittel 8 «spiselige frukter og 

nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner» (unntatt bananer)

1108 Stivelse; inulin

1108 11 00 hvetestivelse

1108 12 00 maisstivelse

1108 14 00 maniokastivelse (kassavastivelse)

1108 19 10 risstivelse

1108 19 90 stivelse (unntatte hvete, mais, poteter, manioka og ris)

1108 20 00 inulin

1109 Gluten av hvete, også tørket

1109 00 00 gluten av hvete, også tørket

Kapittel 12: Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; planter til industriell eller 

medisinsk bruk; halm og fôrplanter

1209 Frø, frukter og sporer av det slag som brukes som såvarer 

1209 10 00 sukkerbetefrø

1209 91 10 kålrabifrø «brassica oleracea, var. caulorapa og gongylodes l.» til dyrking

1209 91 30 salatbetefrø eller rødbetefrø «beta vulgaris var. conditiva», til dyrking

1209 91 90 grønnsakfrø til dyrking (unntatt kålrabi «brassica oleracea, var. caulorapa og gongylodes l.»)

1210 Humle, frisk eller tørket, også malt, pulverisert eller i form av pelleter; lupulin

1210 10 00 humle, frisk eller tørket (unntatt malt, pulverisert eller i form av pelleter)

KN koder Vareslag



26 Prop. 62 S 2010–2011
Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens 

artikkel 19
1210 20 10 humle, malt, pulverisert eller i form av pelleter, med høyt innhold av lupulin; lupulin

1210 20 90 humle, malt, pulverisert eller i form av pelleter (unntatt med høyt innhold av lupulin)

Kapittel 13: Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og 

ekstrakter

1302 Opium, vaniljeoleoresiner, annet planteslim og fortykningsmidler utvunnet av 

vegetabilske produkter, også modifiserte

1302 19 05 Vaniljeoleoresiner

Kapittel 15: Animalske eller vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt 

spisefett; animalsk eller vegetabilsk voks

1502 Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det som hører under posisjon 15.03 

1502 00 90 fett av storfe, sauer eller geiter (unntatt til industrielt bruk, solarstearin, isterolje, oleostea-

rin, oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, oppblandet eller bearbeidd på annen måte)

1503 Solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, 

oppblandet eller bearbeidd på annen måte 

1503 00 19 solarstearin og oleostearin (unntatt til industrielt bruk og emulgert, oppblandet eller 

bearbeidd på annen måte)

1503 00 90 talgolje, oleomargarin og isterolje (unntatt emulgert, oppblandet eller bearbeidd på 

annen måte, og talgolje til industrielt bruk)

1504 Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede

1504 10 10 fiskeleveroljer (tran) og deres fraksjoner, med et vitamininnhold høyst 2.500 internasjo-

nale enheter per g, også raffinerte (unntatt kjemisk omdannede)

1504 10 99 fett og oljer av fisk samt flytende fraksjoner derav, også raffinerte (unntatt kjemisk modi-

fisert og tran nevnt i 15.04.1010 og 15.04.1091) 

1505 Ullfett og fettstoffer utvunnet derav (herunder lanolin)

1505 00 10 ullfett, rått

1507 Soyaolje og dens fraksjoner, også raffinerte men ikke kjemisk omdannede

1507 10 10 rå soyaolje, også avslimet, til teknisk eller industrielt bruk (unntatt til produksjon av 

næringsmidler)

1507 10 90 rå soyaolje, også avslimet (unntatt til teknisk eller industriell bruk)

1507 90 10 soyaolje og dens fraksjoner, også raffinert, til teknisk eller industriell bruk (unntatt 

kjemisk omdannede, rå, og til næringsmiddelproduksjon) 

1507 90 90 soyaolje og dens fraksjoner, også raffinert (unntatt til teknisk eller industriell bruk, 

kjemisk omdannede, og rå)

1508 Jordnøttolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede 

1508 10 90 rå jordnøttolje (unntatt til teknisk eller industriell bruk)

1508 90 10 jordnøttolje og dens fraksjoner, også raffinerte, til industriell bruk (unntatt kjemisk 

omdannede, rå, og til næringsmiddelproduksjon)

1508 90 90 jordnøttolje og dens fraksjoner, også raffinerte (unntatt kjemisk omdannede, rå, og til 

teknisk eller industriellbruk) 
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1509 Olivenolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede

1509 10 10 jomfru «lampante»-olivenolje utvunnet fra frukten av oliventreet, utelukkende ved hjelp 

av mekanisk press eller andre fysiske prosesser uten å forringe oljekvaliteten

1509 10 90 olivenolje utvunnet fra frukten av oliventreet, utelukkende ved hjelp av mekanisk press 

eller andre fysiske prosesser uten å forringe oljekvaliteten, ubehandlet, (unntatt jomfru 

«lampante»-olje) 

1509 90 00 olivenolje og dens fraksjoner, utvunnet fra frukten av oliventreet, utelukkende ved hjelp 

av mekanisk press eller andre fysiske prosesser uten å forringe oljekvaliteten (unntatt 

jomfruolje og kjemisk omdannede)

1510 Andre oljer og deres fraksjoner, utvunnet utelukkende fra oliven, også raffinerte, men 

ikke kjemiske omdannede, herunder blandinger av disse oljer eller fraksjoner med oljer 

eller fraksjoner som hører under posisjon 1509

1510 00 10 rå oljer

1510 00 90 andre

1511 Palmeolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede

1511 10 90 rå palmeolje (unntatt til teknisk eller industriell bruk)

1511 90 11 faste fraksjoner av palmeolje, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, i pakninger 

på høyst 1 kg

1511 90 19 faste fraksjoner av palmeolje, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, i pakninger 

over 1 kg eller som foreligger på annen måte

1511 90 91 palmeolje og dens flytende fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, til 

industriell bruk, (unntatt til næringsmiddelproduksjon og rå)

1511 90 99 palmeolje og dens flytende fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, 

(unntatt til industriell bruk og rå)

1512 Solsikkeolje, saflorolje og bomullsfrøolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede

1512 11 10 rå solsikkeolje eller saflorolje, til teknisk eller industriell bruk (unntatt til næringsmiddel-

produksjon)

1512 11 91 rå solsikkeolje (unntatt til teknisk eller industriell bruk)

1512 11 99 rå saflorolje (unntatt til teknisk eller industriell bruk)

1512 19 10 solsikke- eller saflorolje og deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk 

omdannede, til teknisk eller industriell bruk (unntatt rå og til næringsmiddelproduksjon)

1512 19 90 solsikke- eller saflorolje og deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk 

omdannede, (unntatt til teknisk eller industriell bruk og rå)

1512 21 10 rå bomullsfrøolje, til teknisk eller industriell bruk (unntatt til næringsmiddelproduksjon)

1512 21 90 rå bomullsfrøolje (unntatt til teknisk eller industriell bruk)

1512 29 10 bomullsfrøolje og deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, til 

teknisk eller industriell bruk (unntatt rå og til næringsmiddelproduksjon)

1512 29 90 bomullsfrøolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede (unn-

tatt til teknisk eller industriell bruk og rå)
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1513 Kokosolje (kopraolje), palmekjerneolje eller babassuolje og deres fraksjoner, også raffi-

nerte, men ikke kjemisk omdannede 

1513 11 10 rå kokosolje, til teknisk eller industriell bruk (unntatt til næringsmiddelproduksjon)

1513 11 91 rå kokosolje, i detaljpakninger på høyst 1 kg (unntatt til teknisk eller industriell bruk) 

1513 11 99 rå kokosolje, i detaljpakninger over 1 kg eller som foreligger på annen måte (unntatt til 

teknisk eller industriell bruk)

1513 19 11 faste fraksjoner av kokosolje, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, i detalj-

pakninger på høyst 1 kg

1513 19 19 faste fraksjoner av kokosolje, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, i detalj-

pakninger over 1 kg som foreligger på annen måte

1513 19 30 kokosolje og dens flytende fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, til 

teknisk eller industriell bruk (unntatt til næringsmiddelproduksjon og rå)

1513 19 91 kokosolje og dens flytende fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, i 

detaljpakninger på høyst 1 kg (unntatt til teknisk eller industriell bruk og rå)

1513 19 99 kokosolje og dens flytende fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, i 

detaljpakninger på over 1 kg eller som foreligger på annen måte (unntatt til teknisk eller 

industriell bruk og rå)

1513 21 10 rå palmekjerne- og babassuolje, til teknisk eller industriell bruk (unntatt til nærings-

middelproduksjon) 

1513 21 30 rå palmekjerne- og babassuolje, i detaljpakninger på høyst 1 kg netto vekt (unntatt til 

teknisk eller industriell bruk)

1513 21 90 rå palmekjerneolje og babassuolje i detaljpakninger med nettovekt over 1 kg eller som 

foreligger på annen måte (unntatt olje til teknisk eller industriell bruk)

1513 29 11 faste fraksjoner av palmekjerne- og babassuolje, også raffinerte, men ikke kjemisk 

omdannede, i detaljpakninger på høyst 1 kg

1513 29 19 faste fraksjoner av palmekjerne- og babassuolje, også raffinerte, men ikke kjemisk 

omdannede, i detaljpakninger over 1 kg eller som foreligger på annen måte 

1513 29 30 palmekjerne- og babassuolje og deres flytende fraksjoner, også raffinerte, men ikke kje-

misk omdannede, til teknisk eller industriell bruk (unntatt til næringsmiddelproduksjon 

og rå) 

1513 29 50 palmekjerne- og babassuolje og deres flytende fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede, i detaljpakninger på høyst 1 kg (unntatt til teknisk eller industriell 

bruk og rå)

1513 29 90 palmekjerne- og babassuolje og deres flytende fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede, i detaljpakninger over 1 kg eller som foreligger på annen måte 

(unntatt til teknisk eller industriell bruk og rå)

1514 Raps-, rybs- og sennepsolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk 

omdannede 

1514 11 10 raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre, «ikke flyktig olje som inneholder 

mindre enn 2 vektprosent erukasyre» rå, til teknisk eller industriell bruk (unntatt til 

fremstilling av næringsmidler egnet til menneskeføde)

1514 11 90 raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre «ikke flyktig olje som inneholder mindre 

enn 2 vektprosent erukasyre» rå (unntatt til teknisk eller industriell bruk)
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1514 19 10 raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre, «ikke flyktig olje som inneholder 

mindre enn 2 vektprosent erukasyre» og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede, (unntatt til teknisk eller industriell bruk og rå)

1514 19 90 raps- og rybsolje med høyt innhold av erukasyre, «ikke flyktig olje som inneholder minst 

2 vektprosent erukasyre» og sennepsolje, rå, til teknisk eller industriell bruk (unntatt 

tilfremstilling av næringsmidler egnet til menneskeføde)

1514 91 10 raps- og rybsolje med høyt innhold av erukasyre, «ikke flyktig olje som inneholder minst 

2 vektprosent erukasyre» og sennepsolje, rå, (unntatt til teknisk og industriell bruk) 

1514 91 90 raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre, «ikke flyktig olje som inneholder 

mindre enn 2 vektprosent erukasyre» og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede, (unntatt til teknisk eller industriell bruk og rå)

1514 99 10 raps- og rybsolje med høyt innhold av erukasyre, «ikke flyktig olje som inneholder minst 

2 vektprosent erukasyre» og sennepsolje, rå, til teknisk eller industriell bruk (unntatt til-

fremstilling av næringsmidler egnet til menneskeføde)

1514 99 90 raps- og rybsolje med høyt innhold av erukasyre, «ikke flyktig olje som inneholder minst 

2 vektprosent erukasyre» og sennepsolje, rå, (unntatt til teknisk og industriell bruk) 

1515 Andre vegetabilske fettstoffer og oljer (herunder jojobaolje) samt deres fraksjoner, også 

raffinerte, men ikke kjemisk omdannede

1515 11 00 rå linolje

1515 19 10 linolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, til teknisk eller 

industriell bruk (unntatt rå og til næringsmiddelindustrien)

1515 19 90 linolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede (unntatt til 

teknisk eller industriell bruk og rå)

1515 21 10 rå maisolje, til teknisk eller industriell bruk (unntatt til næringsmiddelindustrien)

1515 21 90 rå maisolje (unntatt til teknisk eller industriell bruk)

1515 29 10 maisolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, til industriell 

bruk (unntatt rå og til næringsmiddelindustrien)

1515 29 90 maisolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede (unntatt til 

industriell bruk og rå)

1515 30 90 ricinusolje (kastorolje) og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede 

(unntatt til produksjon av aminoundekansyre for fremstilling av syntetiske tekstilfibre 

eller kunstig plast)

1515 50 11 rå sesamolje, til teknisk eller industriell bruk (unntatt til næringsmiddelindustrien)

1515 50 19 rå sesamolje (unntatt til teknisk eller industriell bruk)

1515 50 91 sesamolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, til teknisk 

eller industriell bruk (unntatt rå)

1515 50 99 sesamolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede (unntatt til 

teknisk eller industriell bruk og rå)

1515 90 29 rå tobakkfrøolje (unntatt til teknisk eller industriell bruk)

1515 90 39 tobakkfrøolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede (unntatt 

til teknisk eller industriell bruk og rå)

KN koder Vareslag



30 Prop. 62 S 2010–2011
Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens 

artikkel 19
1515 90 40 vegetabilske fettstoffer oljer, rå, og deres fraksjoner, til teknisk eller industriell bruk 

(unntatt til næringsmiddelproduksjon, soya-, jordnøtt-, oliven-, palme-, solsikke-, saflor-, 

bomullsfrø-, kokosnøtt-, palmekjerne-, babassu-, raps-, rybs-, sennep-, linfrø-, mais-, 

ricinusfrø-, tung-, sesam-, jojoba-, oiticica- og tobakkfrøolje, myrtevoks, japanvoks) 

1515 90 51 vegetabilske fettstoffer og oljer, rå, faste, i detaljpakninger av <= 1 kg (unntatt til teknisk 

eller industriell bruk og soya-, jordnøtt-, oliven-, palme-, sosikke-, saflor-, bomullsfrø-, 

kokos-, palmekjerne-, babassu-, raps-, rybs-, senneps-, linfrø-, mais-, ricinusfrø-, tung-, 

sesam-, jojoba-, oiticica- og tobakksfrøolje, myrtevoks og japanvoks)

1515 90 59 vegetabilske fettstoffer og oljer, rå, faste, i detaljpakninger som inneholder > 1 kg, eller 

rå, flytende (unntatt til teknisk eller industriell bruk; soya-, jordnøtt-, oliven-, palme-, sol-

sikke-, saflor-, bomullsfrø-, kokos-, palmekjerne-, babassu-, rubsen-, tobakksfrø-, linfrø-, 

maiskornkim-, ricinusfrø-, tung-, sesam-, jojoba- eller oiticicaolje; myrtevoks, japanvoks 

og tobakksfrøolje)

1515 90 60 vegetabilske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, også raffinerte (unntatt kjemisk 

omdannede) til teknisk eller industriell bruk (unntatt til næringsmiddelindustrien, rå fett 

og oljer; soya-, jordnøtt-, oliven-, palme-, solsikke-, saflor-, bomullsfrø-, kokos-, palme-

kjerne-, babassu-, rubsen-, senneps-, linfrø-, maiskornkim-, ricinusfrø-, tung-, sesam-, 

jojoba- eller oiticicaolje; myrtevoks, japanvoks og tobakksfrøolje)

1515 90 91 faste vegetabilske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede, i detaljpakninger på høyst 1 kg, ikke nevnt eller innbefattet annet 

sted (unntatt til teknisk eller industriell bruk og rå fett og oljer)

1515 90 99 faste vegetabilske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede, i detaljpakninger over 1 kg, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 

(unntatt til teknisk eller industriell bruk og rå fett og oljer)

1516 Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis 

hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke 

videre bearbeidde 

1516 10 10 animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, inter-

forestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde, i 

detaljpakninger på høyst 1 kg

1516 10 90 animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, inter-

forestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde, i 

detaljpakninger over 1 kg eller som foreligger på annen måte 

1516 20 91 vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, 

interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, i detaljpakninger på 

høyst 1 kg (unntatt hydrogenert ricinusolje (kastorolje)), og videre bearbeidde)

1516 20 95 raps-, rybs-, lin-, solsikke-, illipe- (madhuca longifolia), karite- (flytende sheasmør), 

makore-, touloucouna- (carapa guineensis) eller babassuoljer samt deres fraksjoner, helt 

eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffi-

nerte, til teknisk eller industriell bruk, i detaljpakninger med nettovekt over 1 kg eller 

bearbeidet på annen måte (unntatt til produksjon av næringsmidler)

1516 20 96 jordnøtt-, bomullsfrø-, soya- eller solsikkeolje, samt deres fraksjoner (unntatt de som 

hører under underposisjon 1516.20.95); andre oljer og deres fraksjoner som inneholder 

< 50 vektprosent av frie fettsyrer, i detalj pakninger med nettovekt over 1 kg, eller 

bearbeidet på annen måte (unntatt palmeolje, illipefett, kokosolje, rybs- og rapsolje eller 

kopaivaolje, og olje fra underposisjon 1516.20.95)
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1516 20 98 vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, 

interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, i detaljpakninger over 

1 kg eller som foreligger på annen måte (unntatt fettstoffer og oljer samt deres frak-

sjoner, videre bearbeidde, hydrogenert ricinusolje og underposisjonene 1516.20.95 

og 1516.20.96)

1517 Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer 

og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette 

kapittel, unntatt spiselige fettstoffer eller oljer, samt deres fraksjoner, som hører under 

posisjon 15.16

1517 90 91 spiselige, flytende blandinger av vegetabilske oljer, som inneholder høyst 10 vektprosent 

melkefett (unntatt oljer, helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller 

elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde, og blandinger av olivenoljer)

1517 90 99 spiselige, flytende blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer 

eller oljer og spiselige fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer, som inneholder 

høyst 10 % melkefett (unntatt vegetabilske oljer, flytende, blandede, spiselige blandinger 

eller produkter av det slag som benyttes som formslippmiddel)

1518 Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, 

dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller 

på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 1516; uspise-

lige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer som 

hører under dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 

1518 00 31 rå, uspiselige blandinger av vegetabilske oljer, flytende, ikke nevnt annet sted, til teknisk 

eller industriell bruk (unntatt til næringsmiddelproduksjon)

1518 00 39 uspiselige blandinger av vegetabilske oljer, flytende, ikke nevnt annet sted, til teknisk 

eller industriell bruk (unntatt rå oljer og til næringsmiddelproduksjon)

1518 00 91 animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, 

dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller 

på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 1516

1518 00 95 uspiselige blandinger eller produkter av animalske, eller av animalske og vegetabilske, 

fettstoffer og oljer og deres fraksjoner

1518 00 99 ellers

Kapittel 16: Produkter kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann

1602 Annet tilberedt eller konservert kjøtt, flesk, slakteavfall eller blod (unntatt pølser og 

liknende produkter, og kjøttekstrakter og safter)

1602 20 10 gås- eller andelever

1603 Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som 

lever i vann 

1603 00 10 kjøttekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr 

som lever i vann, i detaljpakninger av <= 1 kg

Chapter 20: Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

2003 Sopper og trøfler, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddik-

syre 

2003 20 00 trøfler, tilberedt eller konservert på annen måte enn med eddik eller eddiksyre 
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2003 90 00 andre sopper, unntatt av slekten Agaricus, tilberedt eller konservert på annen måte enn 

med eddik eller eddiksyre

2005 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller 

eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 2006

2005 40 00 erter (Pisum sativum), tilberedt eller konserverte på annen måte enn med eddik eller 

eddiksyre, ikke fryste, av tørkede

2005 91 00 bambusskudd, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddik-

syre, ikke fryst

2008 Frukter, nøtter eller andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen 

måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller innbe-

fattet annet sted 

2008 19 11 kokosnøtter, akajounøtter (cashewnøtter), paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og makada-

mianøtter, herunder blandinger som inneholder guavas, mangos, mangostan, papayaer, 

tamarinder, cashewepler, litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukter, og 

stjernefrukt

2008 19 13 ristede mandler og pistasier, i pakninger av > 1 kg nettovekt

2008 19 19 nøtter og andre frø, herunder blandinger, tilberedte eller konserverte, i pakninger som 

inneholder > 1 kg (unntatt tilberedte eller konserverte med eddik, konservert med 

sukker men ikke nedlagt i sirup, syltetøy, fruktgele, marmelade samt puré og pasta av 

frukter, frembrakt gjennom koking, jordnøtter, ristede mandler og pistasie- og kokos-

nøtter, akajounøtter, paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og makadamianøtter og 

blandinger med innhold av 50 vektprosent eller høyere av tropiske frukter og nøtter.)

2008 19 91 kokosnøtter, akajounøtter (cashewnøtter), paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og makada-

mianøtter, herunder blandinger som inneholder guavas, mangos, mangostan, papayaer, 

tamarinder, cashewepler, litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukter, stjerne-

frukt, dragefrukt, kokosnøtter, akajounøtter, paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og maka-

damianøtter med vektprosent på 50 eller høyere, tilberedt eller konservert, i detalj-

pakninger med nettovekt opptil 1 kg, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

2008 19 93 ristede mandler og pistasier, i detaljpakninger som inneholder <= 1 kg nettovekt

2008 19 95 ristede nøtter, i detaljpakninger som inneholder <= 1 kg nettovekt (unntatt jordnøtter, 

mandler, pistasienøtter, kokosnøtter, akajounøtter, paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og 

makadamianøtter)

2008 19 99 nøtter og andre frø, herunder blandinger, tilberedte eller konserverte, i detaljpakninger 

som inneholder <= 1 kg (unntatt tilberedt eller konservert med eddik, konservert med 

sukker men ikke nedlagt i sirup, syltetøy, fruktgele, marmelade, puré og pasta av frukter, 

frembrakt gjennom koking, jordnøtter, ristede nøtter og kokosnøtter, akajounøtter, para-

nøtter, betelnøtter, kolanøtter og makadamianøtter og blandinger med innhold av 50 

vektprosent eller høyere av tropiske frukter og nøtter.)

2008 92 12 blandinger av guavas, mangos, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, 

durianer, sapodillaplommer, pasjonsfrukter, stjernefrukt og pitahaya (dragefrukt), her-

under blandinger som inneholder >= 50 vektprosent av disse frukter og kokosnøtter, 

akajounøtter (cashewnøtter), paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og makadamianøtter, til-

beredt eller konservert, tilsatt alkohol, med et sukkerinnhold høyere enn 9 vektprosent 

og med en alkoholstyrke på inntil 11,85 masseprosent
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2008 92 14 blandinger av frukter eller spiselige plantedeler, tilberedt eller konservert, inneholdende 

alkohol, med et sukkerinnhold > 9 vektprosent og alkoholstyrke <= 11,85 masseprosent 

(unntatt blandinger av nøtter, tropiske frukter og tropiske frukter/nøtter av en type 

spesifisert i tilleggsnotene 7 og 8 til kapittel 20 med et netto innhold av fra 50 vektprosent 

og høyere, jordnøtter og andre frø)

2008 92 16 blandinger av guavas, mangos, mangostan, papaw «papayaer», tamarinder, cashewepler, 

litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukter, stjernefrukt og pitahaya (drage-

frukt), herunder blandinger inneholdende; >= 50 vektprosent av disse frukter og kokos-

nøtter, akajounøtter (cashewnøtter), paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og makadamia-

nøtter, tilberedt eller konservert, tilsatt alkohol, med et sukkerinnhold på > 9 vektprosent 

og med en faktisk alkoholstyrke på > 11,85 masseprosent

2008 92 18 blandinger av frukter eller andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte, til-

satt alkohol, med alkoholstyrke > 11,85 masseprosent og sukkerinnhold på > 9 vektpro-

sent (unntatt blandinger av nøtter, tropiske frukter og tropiske frukter/nøtter av en type 

spesifisert i tilleggsnotene 7 og 8 til kapittel 20 med et netto innhold av fra 50 vektprosent 

og høyere, jordnøtter og andre frø)

2008 92 32 blandinger av guavas, mangos, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, 

jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonfrukter, stjernefrukt og pitahaya (dragefrukt), her-

under blandinger som inneholder >= 50 vektprosent av disse frukter og kokosnøtter, 

akajounøtter (cashewnøtter), paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og makadamianøtter, til-

beredt eller konservert, tilsatt alkohol, med en faktisk alkoholstyrke på <= 11,85 masse-

prosent (unntatt med et sukkerinnhold på > 9 vektprosent)

2008 92 34 blandinger av frukter eller andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte, til-

satt alkohol, med en alkoholstyrke <= 11,85 masseprosent (unntatt med sukkerinnhold > 

9 vektprosent og blandinger av nøtter, tropiske frukter og tropiske frukter/nøtter av en 

type spesifisert i tilleggsnotene 7 og 8 til kapittel 20 med et netto innhold av fra 50 vekt-

prosent og høyere, jordnøtter og andre frø)

2008 92 36 blandinger av guavas, mangos, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, 

jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt og pitahaya (dragefrukt), her-

under blandinger som inneholder >= 50 vektprosent av disse frukter og kokosnøtter, 

akajounøtter (cashewnøtter), paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og makadamianøtter, til-

beredt eller konservert, tilsatt alkohol, med en faktisk alkoholstyrke på > 11,85 masse-

prosent (unntatt med et sukkerinnhold på > 9 vektprosent)

2008 92 38 blandinger av frukter eller andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte, til-

satt alkohol, med en alkoholstyrke > 11,85 masseprosent (unntatt med sukkerinnhold > 9 

vektprosent og blandinger av nøtter, tropiske frukter og tropiske frukter/nøtter av en 

type spesifisert i tilleggsnotene 7 og 8 til kapittel 20 med et netto innhold av fra 50 vekt-

prosent og høyere, jordnøtter og andre frø)

2008 92 51 blandinger av guavas, mangos, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, 

jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt og pitahaya (dragefrukt), her-

under blandinger som inneholder >= 50 vektprosent av disse frukter og kokosnøtter, 

akajounøtter (cashewnøtter), paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og makadamianøtter, til-

beredte eller konserverte, uten tilsatt alkohol men tilsatt sukker, i detaljpakninger som 

inneholder > 1 kg nettovekt
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2008 92 59 blandinger av frukter eller andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte, uten 

tilsatt alkohol men tilsatt sukker, i detaljpakninger som inneholder > 1 kg nettovekt (unn-

tatt blandinger av tropiske frukter og tropiske frukter og nøtter av en type spesifisert i til-

leggsnotene 7 og 8 til kapittel 20 med et netto innhold av fra 50 vektprosent og høyere, 

jordnøtter og andre frø og «Müsli»- preparater på basis av ustekte flak av korn fra under-

posisjon 1904.20.10)

2008 92 72 blandinger av guavas, mangos, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, 

jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukter, stjernefrukt og pitahaya (dragefrukt), her-

under blandinger som inneholder >= 50 vektprosent av disse frukter og kokosnøtter, 

akajounøtter (cashewnøtter), paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og makadamianøtter, til-

beredte eller konserverte, uten tilsatt alkohol men tilsatt sukker, hvor ingen enkelt frukt 

utgjør over 50 vektprosent av totalvekten, i detaljpakninger på <= 1 kg netto

2008 92 74 fruktblandinger, hvor ingen enkelt frukt utgjør over 50 vektprosent av totalvekten, tilbe-

redte eller konserverte, uten tilsatt alkohol men tilsatt sukker, i detaljpakninger av <= 1 

kg netto (unntatt blandinger av nøtter, tropiske frukter) (unntatt blandinger av tropiske 

frukter og tropiske frukter og nøtter av en type spesifisert i tilleggsnotene 7 og 8 til 

kapittel 20 med et netto innhold av fra 50 vektprosent og høyere, jordnøtter og andre frø 

og «Müsli»- preparater på basis av ustekte flak av korn fra underposisjon 1904.20.10)

2008 92 76 blandinger av guavas, mangos, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, 

jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt og pitahaya (dragefrukt), her-

under blandinger som inneholder >= 50 vektprosent av disse frukter og kokosnøtter, 

akajounøtter (cashewnøtter) paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og makadamianøtter, til-

beredte eller konserverte, uten tilsatt alkohol men tilsatt sukker, i detaljpakninger på 

<= 1 kg netto (unntatt blandinger hvor ingen enkelt frukt utgjør over 50 vektprosent av 

totalvekten)

2008 92 78 blandinger av frukter eller andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte, ikke 

tilsatt alkohol men tilsatt sukker, i detaljpakninger av <= 1 kg netto (unntatt blandinger av 

nøtter, tropiske frukter og tropiske frukter og nøtter av en type spesifisert i tilleggs-

notene 7 og 8 til kapittel 20 med et netto innhold av fra 50 vektprosent og høyere, jord-

nøtter og andre frø hvor ingen enkelt frukt utgjør over 50 vektprosent av totalvekten, og 

«Müsli»- preparater på basis av ustekte flak av korn fra underposisjon 1904.20.10)

2008 92 92 blandinger av guavas, mangos, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, 

jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt og pitahaya (dragefrukt), her-

under blandinger som inneholder >= 50 vektprosent av disse frukter og kokosnøtter, 

akajounøtter (cashewnøtter), paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og makadamianøtter, til-

beredte eller konserverte, uten tilsatt alkohol men tilsatt sukker, i detaljpakninger på 

>= 5 kg netto 

2008 92 93 blandinger av frukter eller andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte, ikke 

tilsatt alkohol eller sukker, i detaljpakninger på >= 5 kg nettovekt, ikke nevnt eller innbe-

fattet annet sted, (unntatt blandinger av nøtter, tropiske frukter og tropiske frukter og 

nøtter av en type spesifisert i tilleggsnotene 7 og 8 til kapittel 20 med et netto innhold av 

fra 50 vektprosent og høyere, jordnøtter og andre frø og «Müsli»- preparater på basis av 

ustekte flak av korn fra underposisjon 1904.20.10)

2008 92 94 blandinger av guavas, mangos, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, 

jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt og pitahaya (dragefrukt), her-

under blandinger som inneholder >= 50 vektprosent av disse frukter og kokosnøtter, 

akajounøtter (cashewnøtter), paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og makadamianøtter, til-

beredte eller konserverte, uten tilsatt alkohol men tilsatt sukker, i detaljpakninger på 

>= 4,5 kg men < 5 kg netto
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2008 92 96 blandinger av frukter eller andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte, ikke 

tilsatt alkohol men tilsatt sukker, i detaljpakninger på >= 4,5 kg men < 5 kg nettovekt, 

ikke nevnt eller innbefattet annet sted, (unntatt blandinger av nøtter, tropiske frukter og 

tropiske frukter og nøtter av en type spesifisert i tilleggsnotene 7 og 8 til kapittel 20 med 

et netto innhold av fra 50 vektprosent og høyere, jordnøtter og andre frø og «Müsli»- 

preparater på basis av ustekte flak av korn fra underposisjon 1904.20.10)

2008 92 97 blandinger av guavas, mangos, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, 

jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt og pitahaya (dragefrukt), her-

under blandinger som inneholder >= 50 vektprosent av disse frukter og kokosnøtter, 

akajounøtter (cashewnøtter), paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og makadamianøtter, til-

beredte eller konserverte, uten tilsatt alkohol men tilsatt sukker, i detaljpakninger på 

< 4,5 kg netto

2008 92 98 blandinger av frukter eller andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte, ikke 

tilsatt alkohol eller sukker, i detaljpakninger på < 4,5 kg, ikke nevnt eller innbefattet annet 

sted, (blandinger av nøtter, tropiske frukter og tropiske frukter og nøtter av en type 

spesifisert i tilleggsnotene 7 og 8 til kapittel 20, jordnøtter og andre frø og «Müsli»-prepa-

rater på basis av ustekte flak av korn fra underposisjon 1904.20.10))

2008 99 45 plommer, tilberedte eller konserverte, ikke tilsatt alkohol men tilsatt sukker, i detalj-

pakninger av > 1 kg nettovekt

2008 99 67 frukter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte, ikke tilsatt alkohol 

men tilsatt sukker, i detaljpakninger av <= 1 kg nettovekt (unntatt konservert med 

sukker men ikke nedlagt i sirup, syltetøy, fruktgeler, marmelader, samt puré og pasta av 

frukter, frembrakt gjennom koking, jordnøtter og andre frø, ananas, sitrusfrukter, pærer, 

aprikoser, kirsebær, ferskener, jordbær, ingefær, pasjonsfrukter, guavas, mangos og 

mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, 

stjernefrukter og pitahaya (dragefrukt) 

2008 99 72 plommer, tilberedte eller konserverte, ikke tilsatt alkohol eller sukker, i emballasjer som 

med sitt innhold veier minst 5 kg nettovekt

2008 99 78 plommer, tilberedte eller konserverte, ikke tilsatt alkohol eller sukker, i emballasjer som 

med sitt innhold veier mindre enn 5 kg nettovekt

20 09 Frukt- og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede og ikke tilsatt alkohol, også til-

satt sukker eller annet søtningsstoff

2009 11 91 appelsinsaft, fryst, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 20 °C, med 

en verdi høyst 30 € per 100 kg, og tilsatt over 30 % sukker (unntatt tilsatt alkohol)

2009 11 99 appelsinsaft, fryst, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 20 °C, også 

tilsatt sukker eller annet søtningsstoff (unntatt tilsatt alkohol, med en verdi på høyst 30 € 

per 100 kg og tilsatt mer enn 30 % sukker)

2009 19 11 appelsinsaft, ugjæret, med en Brix-verdi over 67 ved en temperatur på 20 °C, også tilsatt 

sukker eller annet søtningsstoff, med en verdi på høyst 30 € per 100 kg, (unntatt tilsatt 

alkohol og fryst)

2009 19 19 appelsinsaft, ugjæret, med en Brix-verdi over 67 ved en temperatur på 20 °C, også tilsatt 

sukker eller annet søtningsstoff, med en verdi på over 30 € per 100 kg, (unntatt tilsatt 

alkohol og fryste)

2009 31 11 ublandet saft av sitrusfrukter, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 20 ved en temperatur på 

20 °C, verdi over 30 € per 100 kg, tilsatt sukker (unntatt tilsatt alkohol, blandinger, 

appelsinsaft og grapefruktsaft)
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2009 31 51 sitronsaft, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 20 ved en temperatur på 20 °C, verdi høyst 

30 € per 100 kg, tilsatt sukker (unntatt tilsatt alkohol)

2009 31 91 ublandet saft av sitrusfrukter, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 20 ved en temperatur på 

20 °C, med en verdi på høyst 30 € per 100 kg, tilsatt sukker (unntatt tilsatt alkohol, 

blandinger, sitron-, appelsin- og grapefruktsaft)

2009 39 91 ublandet saft av sitrusfrukter, ugjæret, med en Brix-verdi over 20 men høyst 67 ved en 

temperatur på 20 °C, verdi høyst 30 € per 100 kg, tilsatt mer enn 30 % sukker (unntatt til-

satt alkohol, blandinger, sitron-, appelsin- og grapefruktsaft)

2009 41 10 ananassaft, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 20 ved en temperatur på 20 °C, verdi over 

30 € per 100 kg, tilsatt sukker (unntatt tilsatt alkohol)

2009 41 91 ananassaft, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 20 ved en temperatur på 20 °C, verdi høyst 

30 € per 100 kg, tilsatt sukker (unntatt tilsatt alkohol) 

2009 41 99 ananassaft, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 20 ved en temperatur på 20 °C, (unntatt til-

satt sukker eller alkohol)

2009 80 11 pæresaft, ugjæret, med en Brix-verdi over 67 ved en temperatur på 20 °C, med en verdi 

høyst 22 € per 100 kg, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff (unntatt tilsatt alkohol)

2009 80 19 pæresaft, ugjæret, med en Brix-verdi over 67 ved en temperatur på 20 °C, med en verdi 

over > 22 € per 100 kg, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff (unntatt tilsatt alko-

hol)

2009 80 34 saft av guavas, mangoer, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, 

jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt eller pitahaya (dragefrukt), 

ugjæret, ikke tilsatt alkohol også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med en Brix-

verdi over 67 ved en temperatur på 20 °C, med en verdi høyst € 30 per 100 kg (unntatt 

blandinger)

2009 80 35 saft av frukt eller grønnsaker, ugjæret, ikke tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff, med en Brix-verdi over 67 ved en temperatur på 20 °C, med en verdi høyst 

€ 30 per 100 kg (unntatt blandinger og saft av sitrusfrukter, pasjonsfrukt, mangoer, man-

gostan, papayaer, jackfrukter, guavaer, tamarinder, cashewepler, litchier, sapodillaplom-

mer, stjernefrukter eller pitahaya (dragefrukt), ananas, tomater, druer, epler og pærer)

2009 80 36 saft av guavas, mangoer, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, jack-

frukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt eller pitahaya (dragefrukt), ugjæ-

ret, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med en Brix-verdi over 67 ved en tempe-

ratur på 20 °C, med en verdi høyst € 30 per 100 kg (unntatt tilsatt alkohol og blandinger)

2009 80 38 saft av frukt eller grønnsaker, ugjæret, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med 

en Brix-verdi over 67 ved en temperatur på 20 °C, verdi over € 30 per 100 kg (unntatt til-

satt alkohol, blandinger og saft av sitrusfrukter, guavaer, mangoer, mangostan, papayaer, 

tamarinder, cashewepler, litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukter, stjerne-

frukter eller pitahaya (dragefrukt), ananassaft, eplesaft og pæresaft)

2009 80 50 pæresaft, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 20 °C, verdi over 

18 € per 100 kg, tilsatt sukker (unntatt tilsatt alkohol)

2009 80 61 pæresaft, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 20 °C, verdi høyst 

18 € per 100 kg, tilsatt mer enn 30 % sukker (unntatt tilsatt alkohol)

2009 80 63 pæresaft, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 20 °C, verdi høyst 

18 € per 100 kg, tilsatt høyst 30 % sukker (unntatt tilsatt alkohol)

KN koder Vareslag



2010–2011 Prop. 62 S 37
Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens 

artikkel 19
1 Inngangsprissystem opprettholdt.

2009 80 69 pæresaft, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 20 °C (unntatt tilsatt 

sukker eller alkohol)

2009 80 71 kirsebærsaft, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 20 °C, verdi over 

€ 30 per 100 kg nettovekt, tilsatt sukker (unntatt tilsatt alkohol)

2009 80 73 saft av guavaer, mangoer, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, 

jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt eller pitahaya (dragefrukt), 

ugjæret, med Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 20 °C, med verdi over € 30 per 

100 kg nettovekt, tilsatt sukker (unntatt blandinger og tilsatt alkohol)

2009 80 79 saft av frukt eller grønnsaker, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 

20°C, med en verdi på over € 30 per 100 kg, tilsatt sukker (unntatt blandinger eller tilsatt 

alkohol, og saft av sitrusfrukter, guavas, mangoer, mangostan, papayaer, tamarinder, 

akajounøtter, litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukter, stjernefrukt, 

pitahaya (dragefrukter), ananassaft, tomatsaft, druesaft, inkludert druemost, eplesaft, 

pæresaft og kirsebærsaft))

2009 80 85 saft av guavas, mangoer, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, jackfruk-

ter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt eller pita-
haya (dragefrukt), ugjæret, Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 20 °C, verdi høyst € 

30 per 100 kg, tilsatt over 30 % sukker(unntatt blandinger eller tilsatt alkohol)

2009 80 86 saft av frukt eller grønnsaker, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 

20 °C, verdi høyst € 30 per 100 kg, tilsatt over 30 % sukker (unntatt blandinger eller tilsatt 

alkohol, og saft av sitrusfrukter, guavas, mangoer, mangostan, papayaer, tamarinder, 

akajounøtter, litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukter, stjernefrukt, 

pitahaya (dragefrukter), ananassaft, tomatsaft, druesaft, inkludert druemost, eplesaft og 

pæresaft)

2009 80 88 saft av guavas, mangoer, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, 

jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt eller pitahaya (dragefrukt), 

ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 20 °C, med en verdi på høyst 

€ 30 per 100 kg, tilsatt høyst 30 % sukker (unntatt blandinger og tilsatt alkohol)

2009 80 89 saft av frukt eller grønnsaker, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 20 
°C, verdi høyst € 30 per 100 kg, tilsatt høyst 30 % sukker (unntatt blandinger eller tilsatt 

alkohol, og saft av sitrusfrukter, guavas, mangoer, mangostan, papayaer, tamarinder, aka-
jounøtter, litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukter, stjernefrukt, pitahaya 

(dragefrukter), ananassaft, tomatsaft, druesaft, inkludert druemost, eplesaft og pæresaft))

2009 80 95 safter av frukten av arten Vaccinium macrocarpum (tranebær), ugjæret, med Brix-verdi 

høyst 67 ved en temperatur på 20°c (unntatt tilsatt sukker eller alkohol)

2009 80 96 kirsebærsaft, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 20 °C (unntatt 

tilsatt sukker eller alkohol)

2009 80 97 saft av guavas, mangoer, mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, 

jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt eller pitahaya (dragefrukt), 

ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 20 °C (unntatt tilsatt sukker 

eller alkohol)

2009 80 99 saft av frukt eller grønnsaker, ugjæret, med en Brix-verdi høyst 67 ved en temperatur på 

20 °C (unntatt tilsatt sukker eller alkohol, blandinger, og saft av sitrusfrukter, guavas, 

mangoer mangostan, papayaer, tamarinder, cashewepler, litchier, jackfrukter, stjerne-

frukt, pitahaya (dragefrukter), ananassaft, tomatsaft, druer, inkludert druemost, epler, 

pærer, kirsebær og av frukten av arten Vaccinium macrocarpon)
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Vedlegg V

Tollkvoter ved innførsel til Den europeiske union av varer med opprinnelse i Norge 

1 Tollkvoten på 7200 tonn ost ved innførsel til Den europeiske union skal gjelde for alle typer ost. 
2 Kvoteperioden er utvidet fra 16. juli – 31. august til 16. juli – 15. september.

KN koder Vareslag

Samlede 

tollkvoter 

(årlig kvantum 

 i tonn)

Tilleggs-

kvoter

Tollsatser 

innenfor 

kvoten 

(NOK/kg)

0406 Ost 7 2001 3 200 0

0810 20 10 bringebær, friske 400 400 0

2005 20

poteter, i tynne skiver, stekte, med eller  
uten salt eller krydder, i hermetisk lukkede 

forbrukerpakninger 200 200 0

ex 0809 20 95 kirsebær, unntatt surkirsebær2 900 0 0

2309 10 13

mat til kjæledyr 13 000 13 000 0

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 10 90
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B. Brev fra Kongeriket Norge

Herr ...,

Jeg har den ære å bekrefte mottakelse av 

Deres brev av dagens dato, som har følgende ord-

lyd:

«Jeg har den ære å vise til forhandlingene mel-

lom Den europeiske union og Kongeriket 
Norge om bilateral handel med landbruksva-

rer, som ble avsluttet 28. januar 2010. 
Det ble gjennomført en ny runde med for-

handlinger om handel med landbruksvarer 

mellom Europakommisjonen og Norge i hen-

hold til artikkel 19 i avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS-avta-

len), med sikte på å fremme en gradvis liberali-

sering av handelen med landbruksvarer mel-

lom Den europeiske union og Norge (partene), 

på preferansebasis og på gjensidig fordelaktig 

basis. Forhandlingene foregikk i ordnede for-

mer, der det ble tatt behørig hensyn til utviklin-

gen i partenes landbrukspolitikk og andre for-

hold, herunder utviklingen i den bilaterale han-

delen, i tillegg til handelsforhold med andre 

internasjonale handelspartnere.

Jeg kan hermed bekrefte at resultatene av 

forhandlingene ble som følger:

1. Norge forplikter seg til å innrømme tollfri 

adgang for varene som er oppført i vedlegg 

I, med opprinnelse i Den europeiske union.

2. Norge forplikter seg til å opprette tollkvoter 

for varene som er oppført i vedlegg II, med 

opprinnelse i Den europeiske union.

3. Norge forplikter seg til å senke importavgif-

tene på varene som er oppført i vedlegg III, 

med opprinnelse i Den europeiske union.

4. Den europeiske union forplikter seg til å 

innrømme tollfri adgang for varene som er 

oppført i vedlegg IV, med opprinnelse i 

Norge.

5. Den europeiske union forplikter seg til å 

opprette tollkvoter for varene som er opp-

ført i vedlegg V, med opprinnelse i Norge.

6. Tollkodene oppført i vedlegg I til V viser til 

gjeldende koder for partene per 1. januar 

2009. 

7. Dersom det i fremtiden gjennomføres en 

WTO-avtale om landbruk med forpliktelser 

om nye bestevilkårstollkvoter, skal de bila-

terale tollkvotene inn til Norge på 600 tonn 

svinekjøtt, 800 tonn fjærfekjøtt og 900 tonn 

storfekjøtt, som fastsatt i vedlegg II, gradvis 

avvikles parallelt med at WTO-kvotene for 

de samme produktene innføres.

8. Partene er enige om så snart som mulig å 

konsolidere alle bilaterale innrømmelser 

(både eksisterende innrømmelser og inn-

rømmelser som er fastsatt i denne brev-

veksling) i en ny brevveksling, som skal 

erstatte bestående bilaterale landbruksav-

taler. 

9. Opprinnelsesreglene som skal benyttes ved 

gjennomføringen av innrømmelsene nevnt i 

vedlegg I til V, er inntatt i vedlegg fire til 

brevvekslingen av 2. mai 1992. Imidlertid 

skal vedlegg II til protokoll 4 til EØS-avtalen 

anvendes i stedet for tillegget til vedlegg IV 

til brevvekslingen av 2. mai 1992. 

10. Partene skal treffe tiltak for å sikre at forde-

lene de gir hverandre, ikke settes i fare av 

andre restriktive tiltak på import.

11. Partene er enige om å treffe de nødvendige 

tiltak for å sikre at tollkvotene forvaltes på 

en slik måte at importen kan foregå på 

regelmessig basis, og at de avtalte kvanta 

reelt kan importeres.

12. Partene er enige om å bestrebe seg på å 
fremme handel med varer med en geogra-

fisk betegnelse. Partene er enige om å fort-
sette drøftelsene for å oppnå en bedre for-

ståelse av sin respektive lovgivning og 
registreringsprosedyrer, med sikte på å 

kartlegge hvordan vernet av geografiske 
betegnelser kan styrkes på deres territo-
rier, og skal se på muligheten for å komme 

frem til en bilateral avtale for dette formål.
13. Partene er enige om regelmessig å 

utveksle informasjon om varer det handles 
med, forvaltning av tollkvoter, prisnoterin-

ger og all annen nyttig informasjon om 
sine respektive hjemmemarkeder og om 
gjennomføringen av resultatene av disse 

forhandlingene.
14. Dersom en av partene anmoder om det, 

skal det holdes konsultasjoner om ethvert 

spørsmål som gjelder gjennomføringen av 

resultatene av disse forhandlingene. Der-

som det oppstår vanskeligheter i gjennom-

føringen av disse resultatene, skal det hol-

des konsultasjoner så snart som mulig, 

med sikte på å få vedtatt egnede korrige-

rende tiltak. 

15. Partene merker seg at norske tollmyndig-

heter planlegger å gjennomgå strukturen i 

kapittel 6 i den norske tolltariffen. Det skal 

holdes konsultasjon med Europakommisjo-

nen dersom de bilaterale preferansene blir 
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påvirket av denne gjennomgangen. Partene 

er enige om at gjennomgangen er av rent 

teknisk art.

16. Partene stadfester at de, i samsvar med 

artikkel 19 i EØS-avtalen, vil fortsette å 
arbeide for å oppnå en gradvis liberalisering 
av handelen med landbruksvarer. Partene er 

i den forbindelse enige om at det om to års 
tid skal foretas en ny gjennomgang av vilkå-

rene for handelen med landbruksvarer med 
sikte på å vurdere mulige innrømmelser.

17. Med hensyn til den gjeldende tollkvoten på 

4 500 tonn ost inn til Norge er partene enige 

om at den gjeldende forvaltningen av denne 

tollkvoten, basert på historiske rettigheter 

og nykommerprinsippet, fra 2014 skal 

erstattes av en annen forvaltningsordning 

enn fordeling på auksjon, som lisenser eller 

en «førstemann til mølla»-ordning. Gjen-

nomføringsreglene for en slik ordning skal 

fastsettes av norske myndigheter etter sam-

råd med Europakommisjonen med sikte på 

å komme frem til enighet og sikre at toll-

kvotene forvaltes på en slik måte at impor-

ten kan foregå på regelmessig basis, og at 

de avtalte kvanta reelt kan importeres. Den 

gjeldende forvaltningsordningen som byg-

ger på en osteliste, som nevnt i brevvekslin-

gen av 11. april 1983, skal oppheves.

Partene er enige om at forvaltningen av 

den nye tollkvoten på 2 700 tonn ost inn til 

Norge skal underlegges en auksjonsord-

ning. Ordningen med fordeling på auksjon 

skal gjennomgås som fastsatt i avsnittene 

ovenfor. Det er særlig kvoteutnyttelsen og 

auksjonsbeløpene som skal evalueres. 

Tollkvotene på 7 200 tonn ost inn til Den 

europeiske union og Norge skal gjelde for 

alle typer ost.

18. Dersom EU utvides ytterligere, skal par-

tene evaluere konsekvensene for den bila-

terale handelen, med sikte på å tilpasse de 

bilaterale preferansene slik at eksisterende 

preferansesamhandel mellom Norge og til-

tredelseslandene kan videreføres. 

Denne avtale i form av brevveksling skal tre i 

kraft på den første dag i den annen måned etter 

at det siste godkjenningsdokumentet er depo-

nert.».

Jeg har den ære å bekrefte at Norges regjering er 

enig i innholdet i Deres brev.

Motta forsikringen om min høyeste aktelse.

Utferdiget i...,

For Kongeriket Norges regjering 
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