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Norge har et tollvern, men ikke for alle 
animalske produkter

Noen animalske produkter gis 
tollnedsettelse på generelt grunnlag

Noen animalske produkter gis 
tollnedsettelse på individuelt grunnlag 
etter søknad

Noen animalske produkter gis tollfritak 
eller reduksjon innenfor en kvote

Noen animalske produkter fra bestemte 
land/EU har tollpreferanse

Noen animalske produkter får tollfritak 
til bestemt bruk

Andre animalske produkter kan 
importeres tollfritt
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”Tollvernet
 er en forutsetning
 for at vi kan ha en
 matproduksjon
 i Norge”

Norge har en økende import av animalske produkter. I 2010 
utgjorde totalverdien av landbruksvareimporten 35,2 mrd. kroner, 
hvorav 11,1 mrd. kroner var animalske produkter. Norge er normalt 
selvforsynt med de viktigste produktene som melk og kjøtt, og 
størsteparten av produksjonen er tollbeskyttet.

Hvilke animalske produkter som pålegges toll, fremgår av  
den norske tolltariffen. Tolltariffen er et oppslagsverk over 
vareklassifisering og tollsatser. Der finnes de ordinære tollsatsene, 
tollpreferanser, og der fremgår det hvilke animalske produkter som 
er tollfrie. Der finnes også en ordliste (grønt vedlegg) til hjelp ved 
fortolling av animalske produkter.

Så lenge man betaler full tollavgift, kan man importere så mye 
man vil av disse produktene, uansett nasjonal produksjon.
For de tollbelagte animalske produktene er det mulig å få 
nedsatt tollavgiften eller få tollfritak under visse forhold og på 
visse vilkår ved import til Norge. I hovedsak dreier det seg om 
animalske produkter som det i Norge ikke finnes produksjon av, 
eller animalske produkter som det tidvis er underdekning av. En 
tredje grunn er internasjonale forpliktelser om tollpreferanser og 
tollkvoter. 
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Uansett tollvilkår for importen av animalske produkter: Alle er 
underlagt kontroll og tilsyn av helsemessige eller dyrehelsemessige 
grunner. Disse er ikke omtalt videre her.

Det norske tollvernet omfatter alle animalske produkter som er 
beskyttet med tollavgifter. Det er satt visse krav til tollvernet. 
Det skal gi økonomi i den norske produksjonen. Importpris + toll 
skal minske ulempene med småskalaproduksjon og dårligere 
produksjonsvilkår i Norge. Ved å høyne prisen på importvarene kan 
avsetningen av norske animalske produkter og uttak av nasjonale 
priser bedre sikres. I forhold til produsenter, importører og 
forbrukere skal tollvernet være forutsigbart, og gi like vilkår for 
alle aktører i konsum- og industrimarkedene.
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Hva er animalske produkter?
Hva som er animalske produkter fremgår av ”Det harmoniserte 
system for beskrivelse og koding av varer”, også kalt HS-
nomenklaturen som er en internasjonal varefortegnelse, og som 
den norske tolltariffen bygger på. Der finnes det en liste over hva 
som er animalske produkter. Listen omfatter alt fra levende dyr 
(kapittel 1), kjøtt og melk til ull (kapittel 51). Dersom vi tar med 
alle bearbeidede produkter, blir det 12 grupper i alt, se egen side. 

ANIMALSKE PRODUKTER

Kapittel  1      Levende dyr m.v. 

Kapittel  2      Kjøtt

Kapittel  4      Melk og meierivarer

Kapittel  5      Produkter av animalsk opprinnelse

Kapittel 15     Animalske oljer, tilberedt spisefett

Kapittel 16     Kjøttvarer

Kapittel 21     Tilberedte næringsmidler (med innhold av kjøtt og               
  melk)

Kapittel 23     Restprodukter av animalier, tilberedt dyrefor

Kapittel 35     Kasein og kasinater, melke- og eggalbuminer

Kapittel 41     Huder og skinn

Kapittel 43     Pelsskinn

Kapittel 51     Ull 
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Tollforvaltningen har som mål
•	 å sikre avsetning og priser i samsvar med jordbruksavtalens 

forutsetninger 
•	 å stimulere til og sikre innenlands produksjon av råvarer til 

matindustrien  
•	 å hindre alvorlige markedsforstyrrelser 

 
Forvaltningen av tollvernet er nedfelt i ulike forskrifter. Foruten 
å fastsette (innenfor de rammer Stortinget setter) og nedsette 
tollsatser, regulerer forskriftene fordelingen av tollkvoter og 
tollpreferanser for import av animalske produkter i henhold til 
Verdens handelsorganisasjon - WTO og til handelsavtaler med EU og 
andre land. Forskriftene åpner for tollnedsettelser på individuelt 
grunnlag og av forbrukerhensyn i visse tilfeller, fritak for toll samt 
fastsettelse av toll utover den ordinære tollsatsen. Det siste er en 
ekstra beskyttelsestoll i henhold til § 5 i landbruksavtalen i WTO. 
Dette utgjør i korte trekk det vi kan kalle tollforvaltningen for 
animalske produkter. 
 
Statens landbruksforvaltning er delegert myndighet til å forvalte 
tollvernet for landbruksvarer. På SLFs hjemmeside www.slf.
dep.no finnes mer om tollforvaltningen, fordeling av tollkvoter, 
nedsettelse av tollavgifter og administrering av tollpreferanser 
samt rundskriv om den løpende forvaltningen. Tollmyndighetene 
forvalter klassifiseringen av animalske produkter når slike varer 
importeres eller eksporteres.
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Generelle tollnedsettelser
Administrative tollnedsettelser for animalske produkter kan skje på 
to måter: Enten generelt eller individuelt.

Generelle tollnedsettelser gjelder nedsettelser eller fritak 
fra den ordinære tollsatsen for en eller flere animalske varer 
uten kvantitative begrensninger. Landbruksvarene det kan gis 
generelle tollnedsettelser for er kunngjort i vedlegg 1 i forskriften 
om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. Disse 
tollnedsettelsene gjelder for alle importører. Tollsatsene skal 
normalt settes til et nivå som gir importmulighet til priser lik 
målpris. (Målpris er fastsatt i jordbruksavtalen for bestemte 
jordbruksvarer. Statens landbruksforvaltning har oversikt over 
målpriser.) 

I målprissystemet er det innebygd et element av import-
konkurranse. Når markedsprisen er høyere enn målprisen i to 
påfølgende uker eller når markedsprisen i gjennomsnitt for året 
ligger på et høyere nivå enn målpris, utløses spørsmål om import. 
Da kan det være mulig å importere til målpris dersom tollen 
settes ned. Denne muligheten er sjelden blitt brukt for melk. 
Nedsettelsen av tollen kan også være nødvendig for å hindre 
alvorlige markedsforstyrrelser ved for lite norske tilførsler eller at 
det er utenom målprisperiode. 

Det er særlige regler for import av levende reinsdyr og reinsdyr til 
slakt nedfelt i kapittel 5, § 23 som skal være i samsvar med den 
gjeldende reindriftsavtale.  
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Individuelle tollnedsettelser
I forskrift om administrative tollnedsettelser kapittel 3 er det 
åpnet for individuelle tollnedsettelser. Disse tollnedsettelsene gis 
til en person eller juridisk enhet (importfirma eller foretak) på 
grunnlag av søknad som sendes Statens landbruksforvaltning. Det 
kan gis en tillatelse til nedsatt tollavgift (TNT) uten kvantums-
begrensning på ulike vilkår som er nedfelt i forskriften:

Smaks- og bruksforskjeller hvis ja, med norsk 
tollpreferanse på 10 %

Import av tidligere ikke 
importregulerte animalske produkter

hvis ja, men ikke lavere 
enn tollsats 1994

Sammensatte varer, også med 
innhold av kjøtt med mindre enn 40 
vektprosent tollbeskyttet og mindre 
enn 20 vektprosent kjøtt

beregnet tollsats eller en 
standardresept

Marine råvarer til pelsdyrfôr tollfrihet
Egg til klekking for avl og formering tollsats henholdsvis 12,59 

og 15,50 kr/kg
Import til videreforedling 
av industrielt bearbeidede 
jordbruksvarer (RÅK-varer)

tollfritak, proteinpulver 
av kjøtt, fjørfe- og 
svinefett

Kjøtt fra egen jakt (tollfritt inntil 75 kg per jeger) og 
proviantering om bord i fiskebåter i fjerne farvann forvaltes av 
tollmyndighetene.
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Utviklingen i antall tillatelser til nedsatt toll for animalske 
produkter:

1998 2005 2006 2007 2008 2009

Generelle
tollnedsettelser 17 35 13 70 79 50

Individuelle
tollnedsettelser 115 121 109 88 228 184
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Fordeling av tollkvoter
Importkvotene er innført som følge av avtaler i WTO eller med EU 
og andre land samt av rene nasjonale hensyn. Kvotene er av ulik 
størrelse og verdimessig betydning. Tollsatsene innenfor kvotene er 
mye lavere enn de ordinære tollsatsene. For de fleste WTO-kvotene 
er tollsatsen satt til 25 % av ordinær tollsats, unntatt småfe. I 
andre tilfeller er det bare snakk om øre-satser eller også 0. 

Flesteparten av tollkvotene for animalske produkter fordeles 
ved auksjon. Når kvoten fordeles etter auksjon, betales et 
auksjonsbeløp. For de øvrige gjelder følgende prinsipp:

Historisk import ost fra EU (4500 tonn)
Etter søknadsfrist frikvote ost, messekvote kjøtt
”Førstemann til mølla” 
søknadstidspunkt

islandshest

Fordeling til 
foredlingsvirksomheter

viltkvoter
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Per 2010 er det i alt 64 importkvoter for landbruksvarer, hvorav 
33 kvoter for animalske produkter. Kvanta med * gjelder fra 2011.                                                            

 

Kvotegrunnlag Vare Kvantum tonn 
GATT /WTO 1994 Messekjøtt 35 
 Storfekjøtt 1084 
 Svinekjøtt 1381 
 Kjøtt av sau- og geit 206 
 Hønsekjøtt 221 
 Kalkunkjøtt 221 
 Kjøtt av and og gås 221 
 Hjort og vilt 200 
 Vilt 10 
 Skogsfugl, ryper, hare, kanin 70 + 10 
 Elgkjøtt, også skrotter 80 + 60 
 Hjortkjøtt, også skrotter 10 
 Smør 575 
 Hønseegg 1295 
 Kalkunrullade 20 
 Totalt 5699 
GSP Honning 192 
 Hermetisk skinke 100 
 Corned beef 200 
 Hermetisk tunge 50 
 Totalt 542 
EF/EØS Islandshest 200 stk 
 Storfe, skrotter 900* 
 Svin, skrotter 600* 
 Kylling, kalkun 800* 
 Andebryst 100* 
 Lever av svin 250 + 100* 
 Skinke, ikke utbeinet 200 + 200* 
 Ost 4500 + 2700* 
 Hønseegg 290 
 Blodpulver 300 + 50* 
 Pølser 200 + 200* 
 Bacon crisp 250 + 100* 
 Kjøttboller 150 + 50* 
 Totalt 200 stk + 11940 
EFTA Ost 90 
 Sauekjøtt Island 600 
Nasjonalt Levende reinsdyr  
Sum totalt i tonn  18871 



12    Norsk Landbrukssamvirke 

Tollvernet for animalske produkter

Tollpreferanser for animalske produkter 
Mye av handelen med animalske produkter er regulert i inter-
nasjonale avtaler i WTO, i henhold til EØS-avtalen og til frihandels-
avtaler innen EFTA og med andre land. I WTO fastsettes tollnivået 
på importen av animalske produkter og omfanget av subsidier. I 
EØS er det snakk om tollpreferanser i forhold til WTO-tollnivå.

Tollpreferanser gis for animalske produkter når de kommer fra 
EU eller fra de land Norge har frihandelsavtale med. Det kan 
dreie seg om gjensidige eller ensidige preferanser som skal gi 
handelspartnerens vare et fortrinn ved import til Norge i forhold til 
import fra andre land. 

EØS-avtalen og frihandelsavtalene innen EFTA og med andre 
land omfatter en rekke tollpreferanser for animalske produkter. 
I henhold til EØS-avtalens artikkel 19 har Norge og EU gitt 
preferanser for animalske produkter i form av tollfrie kvoter. I EØS-
avtalens protokoll 3 er det gitt tollpreferanse for visse industrielt 
bearbeidede animalske produkter. 

Vilkårene for frihandelsstatus er følgende: For frihandelsvarene 
kreves opprinnelsesbevis som viser at varen er helt eller delvis 
laget innenfor frihandelsområdet i Norge eller i EU/andre frihandels-
avtaleland. Når dette foreligger, er de berettiget til tollpreferanse. 

En fast preferansetoll er enten kronetoll eller prosenttoll som 
er satt lavere enn den ordinære tollsatsen. Noen tollpreferanser 
fremkommer på grunnlag av ulike beregningsmåter (standard- 
resept, råvareinnholdet i varen eller toll per intervall i en matrise). 
Disse blir ofte nevnt som RÅK-toll, dvs. toll som pålegges 
industrielt bearbeidede animalske produkter med frihandelsstatus 
i henhold til Protokoll 3 i EØS-avtalen eller i frihandelsavtalene  — 
eksempelvis iskrem.
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Tollpreferanser for animalske produkter 
fra utviklingsland
  
Norge, som mange andre industriland, har en preferanseordning 
for utviklingsland – GSP-ordningen (Generalised System of 
Preferences). Den er et politisk virkemiddel som gir fordeler 
til utviklingsland, og er en ensidig norsk innrømmelse overfor 
utviklingslandene.
 
Ordningen er i WTO godtatt som et virkemiddel for å bringe 
utviklingslandene inn i verdenshandelen. (Et land må selv erklære 
seg å være utviklingsland). Når et utviklingsland inngår en 
frihandelsavtale med Norge, opphører GSP-statusen.

Innenfor GSP-ordningen blir de minst utviklede landene - MUL – 
og lavinntektsland som står på DAC-listen til OECD - behandlet 
særskilt i forhold til de øvrige utviklingslandene. Det dreier seg om 
64 land i alt, hvorav 49 er MUL. Fra disse landene er det tollfrihet 
for alle animalske produkter. For andre GSP-land er det 30 % 
tollpreferanse i forhold til ordinær tollsats.

For importen av kjøtt fra Botswana, Namibia og Swaziland er det 
satt tak på henholdsvis 2700 tonn fra Botswana og Namibia og 500 
tonn fra Swaziland. Fra SACU-landene sør i Afrika er det tak på 500 
tonn. Takene er retningsgivende og forvaltes av tollmyndighetene 
bortsett fra importen fra SACU-landene som SLF administrerer.

Sammenligner vi tollpreferansene som Norge har gitt utviklings-
landene innenfor GSP/MUL-ordningen, med tollpreferansene 
Norge har gitt EU, går de klart i favør av EU. Det skyldes at EU kan 
utnytte markedsnærhet, sine egne kvalitetsbestemmelser som Norge 
er forpliktet til å følge, og i noen tilfeller bruk av eksportsubsidier. 
DAC-listen og SACU, se Utenriksdepartementets hjemmeside.
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Oversikt over forskrifter 
Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Forskrift om bearbeiding av ufortollede landbruksvarer

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av 
industrielt bearbeidede jordbruksvarer

Forskrift om innførselstillatelse av visse produkter som kan 
anvendes til kraftfôr i husdyrproduksjonen

Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra 
utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser 
(Generalised System of Preferences for goods imported from 
developing countries - GSP)

Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres 
etter bearbeiding i utlandet

Forskrift om økning i tariffmessig toll - beskyttelsestoll - på 
landbruksvarer

Lov om innførsle- og utførsleregulering

Viltforedlingskvote

Tolloven

Statens landbruksforvaltning er delegert myndighet til å forvalte 
tollvernet for landbruksvarer. På SLFs hjemmeside www.slf.dep.no finnes 
mer om importforvaltningen, fordeling av tollkvoter, nedsettelse av 
tollavgifter og administrering av tollpreferanser samt rundskriv over den 
løpende forvaltningen. Tollmyndighetene forvalter klassifiseringen av 
landbruksvarer.


