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Forord 
Målet med denne rapporten er å få eit oversyn over internasjonal handel med 
landbruksvarer, med særskilt vekt på handelen til dei landa i verda som vert 
rekna som Minst Utvikla Land (MUL).  
 
Rapporten ser på den norske importen av landbruksvarer og korleis 
handelsstraumane med landbruksvarer går i verda. Dei norske 
handelsrelasjonane til MUL-landa, som er tilkjent fri marknadstilgang, er 
handsama spesielt og detaljert. Dette er gjort med dei to innfallsvinklane kva 
vert faktisk importert til Noreg av landbruksvarer frå MUL og for kva land og 
produkt kan det ligge eit ubrukt importpotensiale. Kjelde for kva Noreg 
importerar  av landbruksvarer er importstatistikken til Statistisk sentralbyrå 
(SSB) for åra 2000 og 2004. Importen frå MUL-gruppa vert samanlikna med 
andre tollgrupperingar, som EU, GSP-land som ikkje har MUL-status, samt I-
land som ikkje er EU-medlemar. 
 
Det andre perspektivet i rapporten er meir generelt retta mot handelsstraumane 
av landbruksvarer over landegrenser i verda, og kva utviklingsmønster ein kan 
skimte over tid. Kven handlar med kven, og korleis fordeler handelen seg 
mellom ulike regionar i verda er tilhøve som vert drøfta. 
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Vedlegg 1: Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner

 



 

1 Innleiing 
Målet med denne rapporten er å få eit oversyn over internasjonal handel med landbruksvarer, 
med særskilt vekt på handelen til dei landa i verda som vert rekna som Minst Utvikla Land 
(MUL).  
 
Gjennomgangen har to innfallsvinklar på den internasjonale handelen. Det eine perspektivet 
er ein detaljert gjennomgang av den norske importen av landbruksvarer frå MUL. Det andre 
perspektivet er meir generelt retta mot handelsstraumane av landbruksvarer over landegrenser. 
Grovt sett er rapporten bygd opp av fire deler. Første del er ein gjennomgang av norsk import 
av landbruksvarer basert på importstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB). Andre del ser 
på handelen i verda, og korleis ulike regionar i verda handlar med kvarandre. Det er 
hovudlinjene som vert presentert, og ulike aktørar sine andelar og verdiar av handelen vert 
vist. Det vert òg gjort greie for utviklinga i handelen over tid. Tredje del søkjer å sjå på kva 
moglegheiter MUL har når det gjeld å auke sin eksport av landbruksvarer til Noreg. Dette vert 
skildra gjennom å sjå på utvalde land i MUL-gruppa sin eksportportefølje, samt kva produkt 
den norske importstatistikken viser at MUL eksporterar til Noreg. Fjerde del gir ei grov skisse 
av regelverket som kan ha innverknad på handelen med landbruksvarer. Krav til kontroll, 
kvalitet og tryggleik med meir kring omsetjing av landbruksvarer er døme på regelverk som 
kan påverke vareflyten og val av handelspartnarar.  
    
Landbruksvarer  
Landbruksvarer er definert i Landbruksavtala til Verdas handelsorganisasjon (WTO) etter 
tolltariffens HS-system1 som kapittel 1-24, unntatt fisk og fiskeprodukt. I tillegg er enkelte 
varer i kapittel 25 - 53 definert som landbruksvarer. I denne rapporten er alle varer i 
tolltariffens kapittel 1 - 24 med unntak av kapittel 3, fisk og fiskeprodukt, omhandla. I tillegg 
er kapittel 35 med fordi store deler der er definert som landbruksvarer. Dei enkelte varelinjene 
i kapittel 29, 33, 38, 41, 43, 50, 51, 52 og 53 er derimot ikkje med i analysen.  
 
Det vil seie at det er handel med landbruksvarer, og ikkje berre handel med matvarer, som er 
studieobjekt i denne rapporten.  

                                                 
1 HS- standarden er vedteken gjennom Verdas Tollorganisasjon (World Customs Organization) for å klassifisere 
vareslag. Systemet fungerer på den måten at alle vareslag får ein tallkode på seks siffer, som gjeld på verdsbasis. 
I dag dekkjer HS-standaren meir enn 95 prosent av verdshandelen (EFTAs 39. Annual Report 1999). I Noreg 
brukar ein åtte siffer. Det er dei seks første siffera som er HS, i tillegg vert to siffer lagt til for bruk til toll og 
statistikk. Dess fleire siffer dess meir detaljert oppdeling innanfor varegrupper. Dei to første siffra angir kapitlet i 
tolltariffen (01 = Kapittel ein i tolltariffen, og 01 identifiserer vara som levende dyr), fire siffer angir posisjonen 
(01.02 =Levande dyr, der 02 identifiserer det levande dyret som levande storfe), på åtte siffer vert varenummeret 
angitt (01.02.1000 = Levande dyr = Levande storfe, der 1000 identifiserer at vara er til avl. Dermed er HS- 
01.02.1000 ein klassifisering av ”levende storfe til avl”.    
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MUL-klassifiseringa 
Ut frå tre kriterium identifiserer og definerer FN kven som skal ha status som MUL. Første 
kriteriet legg til grunn låg bruttonasjonalinntekt per innbyggjar. Andre kriteriet er graden eit 
land er økonomisk sårbart kring skifte i produksjon og omsetjing av varer og tenester. Tredje 
kriteriet er basert på graden befolkninga får dekka basisbehov som ernæring, helsetilstand, 
utdanning med meir. Per i dag er 50 statar definert av FN som land med status som minst 
utvikla.  28 av desse er medlemer i WTO. Vidare har 27 av desse femti statane spesiell status i 
FN i dei to utviklingsprogramma for små øy-statar og innestengde statar. 12 av landa i MUL-
gruppa er under fyrstnemnde kategori og 15 under den andre kategorien. Innanfor WTO har 
derimot ikkje denne statusen nokon konsekvens. 
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2 Norsk import av landbruksvarer 
Analysen i det følgjande er retta mot importen til Noreg av landbruksvarer. På grunnlag av 
importstatistikken vert det gjennomgått kva varer som vert importert, kor varene er importert 
frå, og kor stor verdi importen utgjer innanfor ulike vareslag.  
 
Med utgangspunkt i dei resultata denne analysen gir, vil det vere eit særskilt fokus på korleis 
dei minst utvikla landa, som har fri marknadstilgang til Noreg, kjem ut i norsk 
importstatistikk på landbruksvarer. Studien set søkjelyset på om MUL er representerte som 
eksportørar, kva varer er det i så tilfelle desse eksporterer til Noreg, og kor stor del av 
importen på kvart vareslag har MUL som opphavsland. Det vil i tillegg verte kommentert på 
andre grupper av land. 
 
Tabellar og kategorisering av landgruppene 
Tabellane i det følgjande vil i hovudregel vere bygd på eit oppsett som viser importen av ulike 
landbruksvarer i faktiske kronebeløp for år 2000 og år 2004. Oppsettet føl den klassifiseringa 
av varer som tolltariffen gir. Forutan den totale importverdien viser tabellen importverdiane 
på grupper av land. Det er fire landgrupper, EU, andre I-land, GSP-landa utan MUL2, samt 
MUL. I tillegg vert det vist kor stor del importverdien frå USA er i kategorien andre I-land, og 
kor stor del importverdien frå Brasil er i kategorien GSP-land utan MUL.  
 
EU er Noregs hovudhandelspartnar. Noreg er nær knytt til EU gjennom deltakinga i det Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). I 2000 bestod EU av 15 medlemsland, 
medan frå og med mai 2004 utgjorde 25 medlemsland EU. Det vil seie at importverdien til dei 
10 nye medlemane i EU ligg som ”andre I-land” for heile år 2000, samt for månadane frå og 
med januar til og med april 2004. Deretter for perioden mai til og med desember 2004, er 
importverdien frå desse ti landa i gruppa ”EU”. Land som USA, Australia, Canada, New 
Zealand, Sveits, Island, Sør-Afrika med fleire er dømer på land som er i gruppa ”andre I-
land”. Gruppa GSP-land består av til dømes Brasil, Argentina, Thailand, India, Vietnam, 
Kina, Mexico, Marokko, Kenya med fleire. Det er store forskjellar mellom GSP-landa med 
omsyn til økonomisk og sosial utvikling og levekår. MUL-gruppa består av dei femti landa 
som FN klassifiserar som minst utvikla i verda, og som også er handsama som ei gruppe i 
WTO. Desse landa hadde fri marknadstilgang til Noreg for alle varer, med unntak av korn, 
mjølk og kraftfôr i 2000 og for alle varer med unntak av våpen frå og med 2002.     
 

                                                 
2 GSP er forkortinga for det generelle system for tollpreferanse (GSP-systemet). Dette er eit system der 
utviklingsland får ein tollpreferanse av Noreg på einsidig basis. Det vil seie at varer med opphav i utviklingsland 
får ei einsidig tollinnrømming i det norske tollsystemet. Oftast vert dette gitt i form av redusert toll ved import av 
varer med opphav i U-land.  
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Handelrelasjonane for norsk import av landbruksvarer viser at Noreg importerte frå 136 statar 
i 2000 og 148 statar i 2004. Då er kvar enkelt medlemsstat i EU talt, sjølv om EU formelt er 
ein aktør i handelsrelaterte spørsmål. 
 
I tabellen under vert den totale importverdien for landbruksvarer til Noreg presentert. 
 
Tabell 1: Importverdi i kroner for alle landbruksvarer til Noreg etter landgruppe og 

andel MUL-import for år 2000 og år 2004.   
Alle landbruksvarer.  
Tolltariffen kap. 1-24 unntatt kap. 3, pluss kap. 35  

Importverdi i NOK,
år 2000

Importverdi i NOK,
år 2004

Total importverdi  17 141 230 087 22 232 377 934
EU 10 809 508 515 15 128 251 354
Andre I-land 2 696 207 226 3 130 753 775
Herav USA 1 012 767 261 926 934 619
GSP-land, uten MUL 3 546 874 823 3 892 132 529
Herav Brasil 1 178 778 328 1 355 220 006
MUL 83 540 565 81 240 276
Andel import fra MUL i % 0,487 % 0,365 %
 
Den totale importverdien i år 2000 var omlag 17,1 milliardar kroner. I 2004 var verdien auka 
til rundt 22, 2 milliardar. Sjølv om importverdien auka med over 5 milliardar i perioden, ser 
ein at MUL har fått ein reduksjon frå rundt 83,5 millionar kroner til omlag 81,2 millionar 
kroner. Det vil seie at importen frå MUL har gått ned både i kroner og då òg som andel av den 
samla importen. Det er berre i tre av kapitla i tolltariffen den samla importverdien frå MUL 
overstiger tre millionar kroner i 2000 og 2004. Det er i kapittel seks – trær og planter, kapittel 
ni – kaffe, te og krydder og kapittel 24 – tobakk og tobakkserstatningar. For høvesvis år 2000 
og 2004 utgjer varer definert som trær og planter omlag 51 og 45 millionar kroner, varer 
under kaffe, te og krydder 11 og 16 millionar kroner, medan varer under tobakk og 
tobakkserstatningar ligg nær 12 millionar kroner begge åra. Med andre ord utgjer varer frå 
desse tre kategoriane omlag 73 millionar kroner, eller 90 prosent av den samla verdien med 
opphav i MUL. Samstundes er den samla importverdien til Noreg under desse tre kategoriane 
rundt 2,2 milliardar kroner for begge åra.    
 
Kategorisert etter landgrupper har i røynda alle eksportørgruppene med unntak av EU tapt om 
ein reknar andel av importverdien. Så sjølv om Brasil eksporterar for 176 millionar meir i 
2004 enn landet gjorde i 2000, har Brasil sin andel av den totale importen gått ned frå 7 
prosent i 2000 til 6 prosent i 2004.  
 
For år 2000 var andelen til EU 63 prosent av den totale importverdien, medan den var auka til 
68 prosent for 2004. Andre I-land hadde ein andel på 16 prosent av den totale verdien for år 
2000, medan andelen var redusert til 14 prosent for 2004. Tilsvarande for GSP-landa var at 
ein andel på 21 prosent i 2000 var gått ned til 18 prosent i 2004. 
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Om ein ser på andelen til enkeltlanda USA og Brasil, har begge ein reduksjon i andel av 
samla importverdi frå år 2000 til 2004. For år 2000 har USA ein andel av den totale 
importverdien på 6 prosent, medan den er redusert til 4 prosent i 2004. USA har òg ein 
mindre andel av importverdien i landgruppa ”andre I-land”, der andelen til USA falt frå 38 
prosent til 30 prosent. Tilsvarande for Brasil er 7 prosent andel av samla importverdi i 2000 
mot 6 prosent andel for 2004. Men Brasil har styrkja seg i landgruppa ”GSP-land”, der Brasil 
hadde ein andel på 33 prosent i 2000, medan den var auka til 35 prosent i 2004.   
 
I tabell 2 under vert hovudtala for norsk import av landbruksvarer frå MUL presentert.  
 
Tabell 2:  Importverdi i kroner for alle landbruksvarer til Noreg fordelt etter kvart enkelt 

land innanfor  MUL-gruppa, som eksporterte til Noreg.  
Alle landbruksvarer.  
Tolltariffen kap. 1-24 unntatt kap.3, pluss kap. 35

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK,
år 2004

Afghanistan 0 6 158
Bangladesh 17 953 1 257 375
Etiopia 5 830 450 15 798 979
Gambia 0 74 884
Guinea 1 116 292 11 484
Haiti 1 930 96 357
Laos 0 115 679
Liberia 0 332 882
Madagaskar 1 038 425 3 189 857
Malawi 2 183 606 1 508 580
Mali 4 923 188 225
Nepal 1 656 659 32 318
Senegal 313 892 340 512
Sudan 6 244 016 5 463 996
Togo 135 461 116 424
Tanzania 39 711 574 31 959 308
Uganda 16 649 121 8 545 352
Zambia 8 636 263 12 201 906
Totalt 83 540 565 81 240 276
 
Importverdien frå MUL gikk ned frå 2000 til 2004. Dette til tross for at fire nye land har 
kome til i perioden som eksportørar. Den største MUL-eksportøren til Noreg er Tanzania både 
i år 2000 og 2004. Likevel har importverdien frå Tanzania falt med omlag 20 prosent i 
perioden. Nest største eksportør i 2000 var Uganda med 16,7 millionar kroner, men i 2004 var 
importverdien frå Uganda nær halvert til 8,6 millionar kroner. Dermed står Etiopia som nest 
største eksportør i 2004, med 15,8 millionar kroner. Dette er nær ein tredobling av verdien 
samanlikna med det Etiopia eksporterte for i år 2000.  
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Tolltariffen, kapittel 1 
Tabell 3:  Tolltariffen kapittel 1 
Levende dyr, animalske produkter.  
Tolltariffen, kapittel 1  

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004 

Total importverdi                          90 388 622                     97 532 709 
EU                         72 917 162                     85 167 238 
Andre I-land                         17 268 785                     11 602 381 
Herav USA                           9 032 190                       5 527 384 
GSP-land, uten MUL                              202 675                          761 722 
Herav Brasil                                         -                            54 370 
MUL                                         -                              1 368 
Andel import fra MUL i % 0,0000 % 0,0014 %

 
Den samla importverdien for levande dyr, animalske produkter er på 90,4 millionar kroner i 
2000, og har stige til 97,5 millionar kroner i 2004. Det er Tanzania som er eksportørland i år 
2004 frå MUL, og verdien er 1 368 kroner.  
 
Det er EU som dominerar som eksportør. I år 2000 er andelen til EU 81 prosent, og den er 
auka til 87 prosent i 2004. Andelen til andre I-land går ned frå 19 til 12 prosent. GSP-landa 
har ein andel på 1 prosent i 2004. 
 
Import av levende dyr er regulert gjennom eit omfattande regelverk, og i Noreg er dette 
definert som ein del av dei reguleringane som er gitt gjennom det zoo-sanitære regelverket til 
EU. 
 
Tolltariffen kapittel 1, posisjon 01.06 
I tolltariffen er kapittel 1 delt opp på seks posisjonar. Posisjonane er i kortform: Hestar, 
Storfe, Svin, Sauer, Høns og Andre dyr. 
 
Posisjon 01.06. 
Det var under posisjonen 01.06 ”andre levande dyr” importen frå MUL kom. Den samla 
importverdien gikk ned frå 17,2 millionar til 16,4 millionar kroner. EU er den store 
eksportøren av andre levande dyr til Noreg. Det er ingen endring i andelen til dei ulike 
landgruppene mellom dei to åra. EU har ein andel på 96 prosent begge åra, andre I-land 3 
prosent, og GSP-landa 1 prosent.  
 
Tanzania er opphavslandet for den importen som kjem frå MUL i 2004, men den utgjer ikkje 
nokon reell andel. 
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Uidentifisert dyr 
All importen er av andre levande dyr under varenummer 01.06.9000, - ”ellers”. Det er 
dermed ikkje mogleg å identifisere konkret kva dyr som er importert, men ein kan sjå ei rekke 
dyreslag det ikkje kan vere. Den samla importen for varenummer 01.06.9000 var noko over 
6,9 millionar. Det vil seie at Tanzania og MUL hadde ein importandel på 0,02 prosent i år 
2004. 
 

Tolltariffen, kapittel 2 
Tabell 4:  Tolltariffen kapittel 2 
Kjøtt og spiselig slakteavfall.  
Tolltariffen, kapittel 2  

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        204 195 350                   393 409 976 
EU                         91 874 982                   159 780 690 
Andre I-land                         55 825 641                     45 894 468 
Herav USA                                         -                                    -
GSP-land, uten MUL                         56 478 799                   187 734 818 
Herav Brasil                           6 906 168                     81 945 176 
MUL                                15 928 - 
Andel import fra MUL i % 0,0078 % 0,0000 %

 
Det er Bangladesh som er eksportørland i år 2000 frå MUL av varer kategorisert som ”Kjøtt 
og spiselig slakteavfall”.  
 
Dei dominerande aktørane for eksport av kjøtt er EU og GSP-landa. I år 2000 har EU ein 
andel på 45 prosent, medan den sank til 41 prosent i år 2004. Importverdien frå GSP-landa 
auka monaleg, med over 130 millionar, og andel gikk frå 28 prosent til 48 prosent. Andelen til 
andre I-land vart redusert frå 28 prosent til 12 prosent frå 2000 til  2004.  
 
Tolltariffen kapittel 2, posisjon 02.08. 
Det er ti posisjonar i tolltariffen kapittel 2. Noreg importerte frå MUL berre under posisjon 
02.08 - ”Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst”.  
 
Posisjon 02.08 
Den samla importverdien i år 2000 for ”Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller 
fryst” var på 39,6 millionar kroner. Verdien gjekk ned til 29,3 millionar i år 2004. EU er den 
største eksportøren, men deira andel vart redusert frå 79 prosent til 60 prosent. Andelen til 
andre I-land aukar frå 19 til 36 prosent, medan GSP landa har ein andel på 2 og 4 prosent. Dei 
15 928 kroner i import frå MUL tilsvarer 0,04 prosent. 
 
Froskelår 
Det var Bangladesh importen kom frå under varenummer 02.08.2000 som er froskelår. Den 
samla importen av froskelår utgjorde 174 930 kroner dette året. Bangladesh hadde dermed ein 
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andel på 9 prosent av den norske importverdien på froskelår, med sine 15 928 kroner. I 2004 
importerte ikkje Noreg froskelår frå MUL, og den samla importverdien var dette året redusert 
til 67 915 kroner. 
 

Tolltariffen, kapittel 4 
Tabell 5: Tolltariffen kapittel 4 
Melk og meieriprodukter; Fugleegg; Naturlig 
honning; Spiselige produkter av animalsk 
opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 
Tolltariffen, kapittel 4  

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        185 400 273                   338 970 492 
EU                       179 201 728                   331 404 282 
Andre I-land                           2 447 997                       2 706 774 
Herav USA                                         -                            41 422 
GSP-land, uten MUL                           2 127 366                       3 847 300 
Herav Brasil                                  3 565                                    -
MUL                           1 623 182                       1 012 136 
Andel import fra MUL i % 0,8755 % 0,2986 %

 
Det er Nepal som er eksportørland i år 2000 frå MUL. I 2004 er ikkje Nepal representert meir, 
derimot er Zambia inne som MUL-eksportør. Importverdien frå MUL er sterkt redusert 
mellom 2000 og 2004, og andelen til MUL falt frå 0,9 prosent til 0,3 prosent.  
 
Samstundes som importverdien til MUL er redusert er den for EU nær fordobla i verdi. I 
andelen er den for EU auka frå 97 til 98 prosent. 
 
Tolltariffen kapittel 4, posisjon 04.09 
Det er ti posisjonar i kapittel 4. All MUL-import i kapittel 4 kom under posisjon 04.09 
”Naturlig honning”.   
 
Posisjon 04.09 - honning  
Importen frå MUL under posisjon 04.09 gjaldt varenummer 04.09.0000, som er naturleg 
honning, då posisjonen ikkje er oppdelt i fleire varenummer. I år 2000 importerte Noreg 
naturleg honning for 1,6 millionar kroner frå Nepal. Den samla importen av naturleg honning 
utgjorde 3,9 millionar kroner. Nepal hadde dermed ein andel på heile 41 prosent av den 
norske importen i 2000. I 2004 importerte ikkje Noreg naturleg honning frå Nepal. Men det 
vart no importert frå Zambia til ein verdi av rundt ein million kroner, som tyder ein andel på 
knapt 17 prosent av den samla importverdien som no var 6,1 millionar. Både importverdien 
og andelen frå MUL var dermed sterkt redusert.  
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Medan MUL tapte andel frå 2000 til 2004, auka EU sin andel i perioden frå 5 til 18 prosent og 
GSP-landa frå 53 til 63 prosent. Det resterande kom frå andre I-land, høvesvis 0,5 og 2 
prosent av verdien. 

Tolltariffen, kapittel 5 
Tabell 6: Tolltariffen kapittel 5 
Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted. Tolltariffen, kapittel 5  

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        211 774 796                   237 709 572 
EU                         99 876 058                     77 217 227 
Andre I-land                         64 578 349                     89 368 027 
Herav USA                              310 451                       2 961 949 
GSP-land, uten MUL                         47 320 389                     71 124 318 
Herav Brasil                         10 442 338                       3 916 576 
MUL                                         -                                    -
Andel import fra MUL i % 0,0000 % 0,0000 %

 
Det var ingen import frå MUL under kapittel 5, ”Produkter av animalsk opprinnelse, ikke 
nevnt eller innbefattet annet sted”, verken i år 2000 eller år 2004.  
 
Den samla importverdien aukar med knapt 26 millionar kroner frå 2000 til 2004. EU er største 
eksportør, men har ein reduksjon i andel frå 47 prosent til 33 prosent. Andre I-land aukar sin 
andel frå 31 prosent til 38 prosent, medan GSP-landa aukar frå 22 prosent til 30 prosent. 
 

Tolltariffen, kapittel 6 
Tabell 7: Tolltariffen kapittel 6 
Levende trær og andre planter; løker, røtter og 
lignende; avskårne blomster og blad til pryd. 
Tolltariffen, kapittel 6  

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        796 817 394                   948 827 072 
EU                       703 607 359                   861 945 842 
Andre I-land                         18 941 208                     12 356 028 
Herav USA                           4 053 922                       1 481 931 
GSP-land, uten MUL                         23 205 273                     29 198 120 
Herav Brasil                           3 561 103                       5 649 782 
MUL                         51 063 554                     45 327 082 
Andel import fra MUL i % 6,4084 % 4,7772 %

 
Den samla importverdien av ”Levande trær og andre planter, avskorne blomster med meir”, 
utgjorde om lag 797 millionar kroner, og steig til nær 949 millionar i år 2004. Eksportørar frå 
MUL i år 2000 er Etiopia, Malawi, Tanzania, Togo, Uganda og Zambia. Største eksportør er 
Tanzania med 35,6 millionar kroner, deretter Uganda med 8,4 millionar kroner. I 2004 har 
Malawi tapt sin eksport, elles er det dei same eksportørane frå MUL. Størst verdi eksporterar 
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framleis Tanzania for, med 31,1 millionar kroner. Zambia er nest størst med 7,7 millionar 
kroner. 
 
Dette er den varegruppa der importverdien frå MUL er klart høgst. Over halvparten av den 
samla importverdien frå MUL kan identifiserast frå varer tilhøyrande denne kategorien. 
 
Det er EU det meste av den norske importen kjem frå. I år 2000 har EU ein andel på 88 
prosent, medan den er auka til 91 prosent i år 2004. Andelen til GSP-landa er lik begge åra og 
utgjer 3 prosent. Andre I-land fekk redusert andel, frå 2 prosent til 1 prosent.  
 
Tolltariffen kapittel 6, posisjon 06.02 – 06.04 
Det var ikkje import frå MUL under posisjon 06.01, men under resten av posisjonane i 
kapittel seks var dei representert. Det vil seie at det var import frå MUL på posisjonane 06.02, 
06.03 og 06.04. MUL var her representert på diverse ulike varenummer på åtte siffer.  
 
Posisjon 06.02. 
På posisjon 06.02 ”Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; 
mycelium” gikk importverdien frå MUL ned frå 120 511 kroner for 2000 til 84 924 kroner i 
2004. Samstundes auka den totale importverdien på denne posisjonen frå over 391 millionar 
kroner i 2000 til over 496 millionar i 2004. Andelen til MUL falt frå 0,03 prosent til 0,02 
prosent.  
 
Samstundes styrkja EU sin posisjon ved å auke sin andel frå 98 prosent til 99 prosent. 
 
Posisjon 06.03. 
Mønstret på posisjon 06.03. ” Avskårne blomster og blomsterknopper av det slag som brukes 
til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen 
måte” samsvarar med mønstret på posisjon 06.02. Importen frå EU har auka, medan den er 
redusert for MUL.  
 
Den samla importverdien for år 2000 var 237,4 millionar, medan den var litt høgare i 2004 
med 239,8 millionar. MUL sto bak ein importverdi på 50,1 millionar og ein andel på 22 
prosent i år 2000, medan tilsvarande for 2004 var 45,2 millionar og ein andel på 19 prosent. 
Samstundes auka EU sin andel frå 71 til 74 prosent. GSP-andelen var relativt stabil og auka 
frå 5 til 6 prosent, medan andre I-land gikk tilbake frå 3 prosent til 1 prosent. 
   
Posisjon 06.04. 
Den samla importverdien for posisjon 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” var 61,9 millionar kroner for 2000 og 71,4 millionar for 2004. Importverdien frå MUL 
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var høvesvis 10 600 kroner og 1 374 kroner. Det vil seie at MUL i realiteten ikkje hadde noko 
andel av den totale importverdien ettersom det tilsvarer høvesvis 0,02 prosent og 0,00 prosent. 
 
Mønstret er elles likt dei to andre posisjonane ved at importen vert konsentrert til EU, som 
auker sin andel frå 83 til 88 prosent. Andre I-land har ein reduksjon i andel frå 10 til 4 
prosent, medan GSP aukar frå ein andel på 7 prosent til 8 prosent. 
 
Igjen taper MUL importandel, medan EU tek større andel. 
  

Tolltariffen, kapittel 7 
Tabell 8: Tolltariffen kapittel 7 
Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige. 
Tolltariffen, kapittel 7  

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        999 539 310                1 366 983 078 
EU                       804 675 605                1 112 551 451 
Andre I-land                       114 197 046                   155 624 730 
Herav USA                         25 170 141                     27 378 030 
GSP-land, uten MUL                       80 521 975                     98 105 944 
Herav Brasil                              189 952                          103 274 
MUL                              144 684                          700 953 
Andel import fra MUL i % 0,0145 % 0,0513 %
 
Den samla importverdien for ”Grønnsaker, røtter og knoller” var nær ein milliard kroner i år 
2000. Den var auka til nesten 1,4 milliardar for år 2004. I 2000 var det Bangladesh, 
Madagaskar, Senegal, Uganda og Zambia som var MUL-eksportørar. I 2004 sto Etiopia, 
Gambia, Madagaskar, Senegal, Uganda og Zambia bak eksporten. Andelen var tilnærma null i 
2000 og 0,05 prosent for 2004. 
 
Importen kjem i all hovudsak frå EU, som hadde ein andel på 81 prosent begge åra. Andre I-
land hadde ein andel på 11 prosent, medan GSP-landa gikk frå 8 til 7 prosent. 
 
Tolltariffen kapittel 7, posisjon 07.02 – 07.13 
Kapittel sju er delt opp i 14 posisjonar. MUL er representert med eksport under posisjon 
07.03, 07.08, 07.09 og 07.13 i år 2000, medan i 2004 er MUL også representert ved Sudan i 
posisjon 07.02. 
 
Posisjon 07.02 
Det var importert ”Tomater,  friske eller kjølte” for 153,9 millionar i 2000 og 233,7 millionar 
kroner i 2004. Frå MUL vart det importert tomater for 23 165 kroner og 271 908 kroner for 
høvesvis år 2000 og 2004. Det er EU som har størst andel med høvesvis 95 og 93 prosent for 
år 2000 og 2004. Andelane til andre I-land er 4 og 7 prosent, medan GSP-landa har ein knapp 
prosent. MUL har ei positiv utvikling frå 0,02 prosent til 0,1 prosent. 
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Tomatar i tidsrommet 1. november – 10 juli 
Tomatane er frå Senegal og Sudan. Dei er importerte under varenummer 07.02.0011, som 
angir tidsrommet tomatane vert innførte i. Totalt vart det i 2004 importert tomatar for over 
184 millionar kroner på varenummer 07.02.0011. Senegal er eineeksportør i år 2000, og står 
for 269 200 kroner i 2004. 
 
Posisjon 07.03 
I posisjon 07.03 ”Kepaløk, sjalottløk, hvitløk, purre og andre løkslag, friske eller kjølte” er 
Zambia eksportør. I år 2000 utgjer dette berre 1 336 kroner av ein total på 47 millionar kroner 
(andel 0,003 %). For år 2004 har importen frå Zambia auka, både i verdi og andel. Verdien 
utgjer no 74 699 kroner av ein samla importverdi på noko over 60 millionar. Andelen er 
dermed auka til 0,12 prosent. Under posisjon 07.03. er det derimot ikkje EU som har styrkja 
sin handel, slik tilfellet har vore under andre posisjonar. EU har ein tilbakegong frå 77 prosent 
til 67 prosent i andel. Medan andre I-land aukar andelen frå 16 prosent til 18 prosent. Det er 
GSP-landa som styrkjer sin andel mest, med 8 prosent i andel i 2000, til ein andel på 15 
prosent i 2004.  
 
Kvitløk 
Både i år 2000 og 2004 er det kvitløk som vert importert frå Zambia under varenummer 
07.03.2000. Samla importverdi for kvitløk er ni millionar kroner i 2000 og 15 millionar i 
2004. I 2004 har importen frå Zambia auka både i verdi og andel, frå 1 336 kroner og ein 
andel på 0,02 prosent til 74 699 kroner og ein andel på 0,49 prosent. 
 
Posisjon 07.08 
Den samla importverdien for posisjon 07.08 ”Belgfrukter, med eller uten belg, friske eller 
kjølte” 8,7 millionar for 2000, og auka til 20,5 millionar i 2004. Importverdien frå MUL var 
høvesvis 108 757 og 245 650 kroner. Senegal, Zambia og Bangladesh var eksportørar i 2000, 
medan Senegal, Zambia og Uganda var det i 2004. Andelen til MUL gikk ned frå 1,3 prosent i 
2000 til 1,2 prosent i 2004. Som for posisjon 07.03 har EU ein reduksjon i sin andel, medan 
GSP-landa styrkjer seg. EU har ein andel på 8 prosent i 2000, medan den er 3 prosent i 2004. 
Andre I-land auka frå 0,3 prosent til 0,6 prosent, medan GSP styrkjar seg ytterlegare frå 90 til 
95 prosent. 
 
Erter, med meir 
Det vert importert frå MUL under varenummera 07.08.1000 – ”erter”, 07.08.2001 –
”brekkbønner, aspargesbønner, voksbønner og snittbønner”. 07.08.2009 – ”bønner, ellers”, 
som vil seie at det er anna bønnetype enn dei fire over. I tillegg importerast det på 07.08.9000 
– ”andre belgfrukter. I år 2000 er MUL-importen under 07.08.1000 – ”erter”, 07.08.2001 –
”brekkbønner, aspargesbønner, voksbønner og snittbønner og 07.08.2009 – ”bønner, ellers”. 
I år 2004 er iporten frå MUL under varenumra 07.08.1000 – ”erter”, 07.08.2009 – ”bønner, 
ellers” og 07.08.9000 – ”andre belgfrukter”. 
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I år 2000 vart det importert for 99 442 kroner frå Senegal under posisjon 07.08, medan 
importverdien frå landet var redusert til 9 899 kroner i 2004. 
    
Posisjon 07.09 
Den totale importverdien for posisjon 07.09. ”Andre grønnsaker, friske eller kjølte” var 290 
millionar kroner i år 2000. Verdien var auka til over 400 millionar i 2004. I år 2000 var 
importverdien frå MUL 3 394 kroner, der Senegal og Uganda var opphavsland. Noko andel 
kan ein dermed ikkje tale om. For 2004 vart det importert frå Etiopia, Gambia og Zambia i 
tillegg til Uganda, for ein verdi av 97 439 kroner, som er ein andel på 0,02 prosent. 
 
For dei andre landgruppene var utviklinga i andel av verdien for høvesvis år 2000 og 2004 
følgjande; EU fekk redusert andel frå 81 til 78 prosent, andre I-land auka frå 12 til 13 prosent, 
medan GSP-landa auka frå 7 til 9 prosent.  
 
Peparfrukter og andre  
I år 2000 var importen frå MUL på varenummer 07.09.6090. I 2004 er importen fordelt på 
varenummera 07.09.6020, 07.09.6090, 07.09.9050 og 07.09.9099. 
 
Posisjon 07.13 
Den samla importverdien for posisjon 07.13. ”Tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte 
eller splittede” tredobla seg frå år 2000 til 2004. Den gikk frå 21,4 millionar til litt over 64 
millionar kroner. Importen frå MUL kom frå Madagaskar både i 2000 og 2004, med høvesvis 
8 042 kroner og 11 257 kroner. Det vil seie at MUL fekk ein reduksjon i sin andel frå 0,04 
prosent til 0,02 prosent. 
 
EU styrkja sin andel frå 73 prosent for år 2000 til 88 prosent for år 2004. Dei resterande fekk 
reduksjon i andelen, der andre I-land gikk frå 22 til 10 prosent, medan GSP-landa gikk frå 5 
til 2 prosent andel av importverdien.    
 
Hagebønner og andre 
I år 2000 er importen frå MUL på varenummer 07.13.3900 – ”andre bønner”. I 2004 er 
importen også på varenummer 07.13.3300 ”hagebønner”. 
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Tolltariffen, kapittel 8 
Tabell 9: Tolltariffen kapittel 8 
Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter 
eller meloner. Tolltariffen, kapittel 8  

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                     1 952 946 210                2 660 934 936 
EU                       938 912 300                1 228 840 934 
Andre I-land                       440 131 350                   563 548 205 
Herav USA                       164 728 625                   165 066 544 
GSP-land, uten MUL                       573 226 564                   868 021 632 
Herav Brasil                         37 046 286                     82 661 838 
MUL                              675 996                          534 165 
Andel import fra MUL i % 0,0346 % 0,0201 %

 
Importverdien for ”Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner” auka med 
meir enn 600 millionar frå 2000 til 2004, og gikk frå knappe 2 milliardar opp til over 2,6 
milliardar kroner. I 2000 var det Haiti, Guinea, Madagaskar, Mali, Senegal, Sudan, Tanzania 
og Zambia som var MUL-eksportørar. I 2004 sto Haiti, Madagaskar, Mali, Togo, Senegal, 
Uganda og Zambia bak eksporten. Andelen til MUL er liten med 0,03 prosent, og endå 
mindre med 0,02 prosent i 2004. 
 
EU er den største aktøren, men det importerast også for store verdiar frå dei to gruppene; 
andre I-land og GSP-land.  
 
Tolltariffen kapittel 8, posisjon 08.04 – 08.14 
Det er import frå MUL på halvparten av dei 14 posisjonane i kapittel åtte. I år 2000 var det 
MUL import under posisjon 08.06. og 08.07. I 2004 er ikkje MUL representert i desse 
posisjonane, men posisjon 08.09. er MUL kommen inn på. 
 
Posisjon 08.04 
For år 2000 var den totale importverdien for posisjon 08.04. ”Dadler, fikener, ananas, 
avocadopærer, guavas, mangos og mangostan, friske eller tørkede” knapt 58 millioner 
kroner. Importverdien var fordobla for 2004, til nesten 116 millionar. Frå MUL var 
importverdien 14 457 kroner for 2000, og 277 874 kroner for 2004. Det tyder ein auke i andel 
frå 0,02 prosent til 0,24 prosent. Guinea, Mali og Senegal var eksportørar i 2000, medan 
Haiti, Mali, Senegal og Togo var det i 2004. 
 
Det var til dels store endringar i andelen til landgruppene. EU auka andelen frå 11 til 18 
prosent. Andre I-land fekk ein reduksjon frå 46 til 26 prosent, medan GSP-landa auka frå 43 
til 56 prosent og er dermed den dominerande gruppa. 
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Ananas og Mango 
All MUL-importen under posisjon 08.04. gjeld enten ananas eller mango, under høvesvis 
varenummer 08.04.3000 og 08.04.5002. 
 
Noreg tok imot ananas til ein importverdi på 11,4 millionar i år 2000. MUL og Guinea hadde 
ein andel på 0,02 prosent av dette med 2 327 kroner. For 2004 var importverdien auka til 40,4 
millionar. Importverdien frå MUL var no auka til 28 244 kroner - ein andel tilsvarande 0,07 
prosent. Det var Haiti og Togo som eksporterte i 2004.  
 
I år 2000 var importverdi for mango omtrent lik importverdien for ananas, med 11,5 
millionar. Senegal, Guinea og Mali hadde ein andel på 0,1 prosent av importverdien med 12 
130 kroner. For 2004 var importverdien auka til 19,4 millionar. Importverdien frå MUL var 
òg auka til 249 630 kroner - ein andel tilsvarande 1,3 prosent. I 2004 var det Senegal og Mali 
som eksporterte mango.  
 
Posisjon 08.05 
For år 2000 var den totale importverdien for posisjon 08.05. ”Sitrusfrukter, friske eller 
tørkede” nær 399 millionar kroner. Importverdien auka til over 464 millionar i 2004. Frå 
MUL var importverdien 8 509 kroner for 2000, og 37 906 kroner for 2004. Det tyder ein auke 
i andel frå 0,002 prosent til 0,008 prosent. Zambia var eksportørar i 2000, medan Uganda var 
det i 2004. 
 
Utviklinga i andel for EU, andre I-land og GSP-land var høvesvis: EU auka frå 68 prosent til 
78 prosent, andre I-land fall frå 13 til 12 prosent, medan GSP-landa hadde ein reduksjon i 
andel på heile 9 prosent, frå 19 prosent til 10 prosent. 
 
Grapefrukt og mandarin/klementin 
I 2000 var det grapefrukt – varenummer 08.05.4090 Zambia eksporterte, medan Uganda 
eksporterte både grapefrukt og mandarin/klementin eller anna krysning av sitrusfrukter under 
varenummer 08.05.2090. 
 
Posisjon 08.06 
Det var MUL-import berre i år 2000 under posisjon 08.06 ”Vindruer, friske eller tørkede”. 
Den totale importverdien var nær 288 millionar kroner, derav stod MUL-importen for 402 
880 kroner, eller ein andel på 0,14 prosent. Sjølv om importverdien auka til over 387 
millionar kroner i 2004, viser det seg at importen frå MUL har opphøyrt. Det er GSP-landa 
som har styrkja sin posisjon mest frå 2000 til 2004, med ein auke i andel frå 14 til 28 prosent. 
Også andre I-land har teke større andel, frå 39 til 41 prosent, medan EU har gått tilbake frå 47 
prosent til 31 prosent. 
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Vindruer 
Det var Tanzania som eksporterte under posisjon 08.06. Eksporten frå MUL kom under 
varenummer 08.06.1091, som er friske vindruer til spising. Den totale importverdien for slike 
druer var 67 millionar, og det tyder at Tanzania hadde ein andel på 0,6 prosent i 2000. 
 
Posisjon 08.07 
Som for vindruer, var det MUL-import berre i år 2000 også under posisjon 08.07 ”Meloner 
(herunder vannmeloner) og papayas, friske”. Eksportør er Guinea, Senegal og Sudan. Den 
totale importverdien var nær 63,5 millionar kroner, der verdien frå MUL utgjorde 79 653 
kroner, ein andel tilsvarande 0,1 prosent. Samla importverdi auka til 98,3 millionar kroner i 
2004. Men igjen viser det seg at importen frå MUL har opphøyrt.  
 
Det er GSP-landa som har styrkja sin posisjon mest frå 2000 til 2004, med ein auke i andel frå 
26 til 29 prosent. Andre I-land og EU har ein reduksjon i andelen, der andre I-land går frå 3 til 
2 prosent, medan EU har gått tilbake frå 71 til 69 prosent. Det er likevel EU som er den klart 
dominerande aktøren. 
 
Posisjon 08.09 
Under posisjon 08.09 ”Aprikoser, kirsebær, moreller, ferskner (herunder nektariner), 
plommer og slåpefrukter” er MUL ikkje representert i år 2000, medan for år 2004 er det ein 
importverdi på 2 006 kroner frå Zambia: Likevel utgjer ikkje dette noko reell andel, då den 
samla importverdien i 2004 er godt over 144 millionar, ein sterk auke frå 2000, då verdien var 
noko over 99 millionar. Sjølv om det også her er EU som er den dominerande aktøren, er det 
andre I-land som aukar i andel av importverdi. EU har ein tilbakegong i andel frå 83 til 69 
prosent, GSP-landa går frå 4 til 3 prosent, medan andre I-land aukar frå 14 til 28 prosent.  
 
Fersken 
MUL-importen kjem frå Zambia, og det var ferskenar dei eksporterte under varenummer 
08.09.3020.  
 
Posisjon 08.10 
Den totale importverdien for posisjon 08.10 ”Andre frukter, friske” er 90,5 millionar for år 
2000, medan den er nesten dobla til 178,5 millionar i år 2004. Importverdien frå MUL er 168 
567 kroner i år 2000, ein andel på 0,2 prosent, medan i 2004 utgjer den 203 449 kroner, som 
er ein reduksjon i andelen til 0,1 prosent. Madagaskar og Zambia er MUL-eksportørar i 2000, 
medan også Uganda eksporterer i 2004. 
 
Det er EU som har styrkja si stilling som eksportør. EU gikk frå ein andel på 69 prosent for år 
2000 til 77 prosent for år 2004. Andre I-land hadde ein reduksjon frå 21 til 16 prosent, medan 
GSP-landa gikk tilbake frå 11 til 7 prosent. 
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Posisjon 08.14 
Den totale importverdien for posisjon 08.14 ”Skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder 
vannmeloner), friske fryste, tørkede eller midlertidig konserverte i saltlake, i 
svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger” er låg i verdi samanlikna med 
dei andre posisjonane som er gjennomgått under kapittel åtte i tolltariffen. Den totale 
importverdien for år 2000 var 300 000, medan den var 444 000 kroner i 2004. Importverdien 
frå MUL er 1 930 kroner i år 2000, ein andel på 0,64 prosent, medan i 2004 utgjer den 2 930 
kroner, som er ein andel på 0,66 prosent. Det er Haiti som er MUL-eksportør begge åra. 
 
EU er den fullstendig dominerande aktøren med ein andel på 98 prosent i 2000 og 99 prosent 
i 2004. Andre I-land er ikkje representert i 2000, men har ein andel på 0,5 prosent i 2004. 
GSP-landa har ein andel på 2 prosent i 2000, men ingenting i 2004. 
 
 

Tolltariffen, kapittel 9 
Tabell 10: Tolltariffen kapittel 9 
Kaffe, te, mate og krydderier.  
Tolltariffen, kapittel 9  

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        860 009 080                   632 900 301 
EU                       184 675 840                   181 836 921 
Andre I-land                         13 419 401                     16 817 895 
Herav USA                           2 115 122                       2 516 196 
GSP-land, uten MUL                       650 761 037                   417 857 493 
Herav Brasil                       221 912 297                   128 399 373 
MUL                         11 152 802                     16 387 992 
Andel import fra MUL i % 1,2968 % 2,5893 %

 
Importverdien frå MUL av varer som ligg under kategorien ”Kaffe, te, mate og krydderier” 
utgjer nest høgst verdi for MUL i 2004, og går dermed forbi ”Tobakk og 
tobbakserstatningar” i kapittel 24 i tolltariffen. Andelen til MUL aukar frå 1,3 prosent til 2,6 
prosent. I 2000 kom MUL-importen frå Etiopia, Guinea, Madagaskar, Malawi, Nepal, Sudan, 
Tanzania, Uganda og Zambia. I 2004 var Malawi, Sudan og Uganda ute som eksportørar, 
medan Afghanistan og Togo var komne inn. 
 
Sjølv om den samla importverdien er mindre i 2004 enn i 2000, har den importerte mengda 
auka i perioden. Den samla importverdien går frå 860 millionar i 2000, til 633 millionar i 
2004.  
 
Det er GSP-land som er den største eksportøren med ein andel på 76 prosent og 66 prosent for 
høvesvis år 2000 og 2004. Tilsvarande for EU er 22 prosent og 29 prosent medan Andre I-
land har andel på 2 prosent og 3 prosent.  
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Tolltariffen kapittel 9, posisjon 09.01 – 09.10 
Det var import frå MUL på samtlige posisjonar i kapittel ni – enten i år 2000 eller år 2004, 
med unntak av posisjon 09.03 som er Maté. Likevel fall MUL ut som eksportør i posisjon 
09.08. og 09.09. i år 2004, høvesvis ”Muskat, muskatblomme og kardemomme” og ”Anis, 
stjerneanis, fennikel, koriander, spisskommen, karve; einebær”. 
 
Posisjon 09.01 
Den samla importverdien for posisjon 09.01. ”Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og 
hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold” utgjorde 
nær 676 millionar i år 2000, medan verdien var gått ned til 465 millionar i 2004. 
Importverdien frå MUL var på 10,2 millionar i 2000, som vil seie ein andel på 1,5 prosent. I 
2004 var både verdien og andelen auka. Verdien var no 13,4 millionar som tilsvara ein andel 
på 2,8 prosent. 
 
EU tok ein større andel, då andelen deira auka frå 8 til 15 prosent. Andre I-land har ein liten 
andel med 0,5 prosent begge åra. Den dominerande aktøren er GSP-landa, som hadde ein 
andel på 90 prosent i 2000. Andelen til GSP var redusert til 82 prosent i 2004. I kroner tyder 
dette at importverdien til GSP-landa var redusert med nær 225 millionar.  
 
Ubrent Kaffi med koffein 
I år 2000 var det Etiopia, Guinea, Tanzania, Uganda og Zambia som var MUL-eksportørar. 
All deira eksport var under varenummer 09.01.1100, som er ”ubrent kaffe: koffeinholdig”. 
For år 2004 var ikkje Guinea og Zambia representert lenger. Av dei 13,4 millionane var alt, 
med unntak av 20 000 kroner, eksportert som ubrent kaffi med koffein. Men no var også 
MUL representert med 14 000 kroner på ubrent kaffi utan koffein, og 6000 kroner brent kaffi 
utan koffein. 
 
Posisjon 09.02 
Den samla importverdien for posisjon 09.02. ” Te, også tilsatt smaksstoffer” utgjorde 98,5 
millionar i år 2000, medan verdien var gått ned til 85,6 millionar i 2004. Også importmengda 
var redusert. MUL, representert ved Nepal eksporterte til ein verdi av 22 048 kroner i 2000, 
ein andel på 0,02 prosent, medan Nepal og Afghanistan eksporterte for 37 423 kroner i 2004, 
ein auke i MUL andel til 0,04 prosent. EU er den dominerande aktøren med ein andel på 92 
prosent av verdien i 2000, og 91 prosent i 2004. Andre I-land auka andelen frå 1 prosent i 
2000 til1,5 prosent i 2004, medan GSP-landa auka frå 7 prosent til 7,5 prosent 
 
Grøn te 
Det var ”annen grøn te ugjæra” - varenummer 09.09.2000, Noreg importerte frå Nepal i år 
2000. Nepal eksporterte også slik te i år 2004, men no var verdien redusert til 8 700 kroner, 
men samstundes hadde Nepal no også eksport av ”annen sort te gjæra”- varenummer 
09.02.4000 til ein verdi av 22 500 kroner. I tillegg eksporterte Afghanistan for 6 200 kroner 
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av ”ugjæra grøn te i pakning” – varenummer 09.02.1000, til Noreg. Dette er den einaste 
importen frå Afghanistan for dei to åra. 
 
Posisjon 09.04 
Den samla importverdien for posisjon 09.04. ”Pepper av slekten Piper; tørkede, knuste eller 
malte frukter av slektene Capsicum eller Pimenta” utgjorde 33,2 millionar i år 2000, medan 
verdien var gått ned til 29,1 millionar i 2004. For år 2000 og 2004 eksporterte MUL for 
høvesvis 53 977 kroner og ein andel på 0,2 prosent og 35 954 kroner og ein andel på 0,1 
prosent. Det var dermed ein tilbakegong for MUL både i verdi og andel. Eksportland i 2000 
var Etiopia, Madagaskar, Malawi og Tanzania. I 2004 var det Etiopia, Madagaskar og 
Tanzania. 
 
GSP-landa er største eksportør, men dei hadde ein stor tilbakegang i både verdi og andel. I 
2000 hadde GSP-landa ein andel på 72 prosent, medan den var redusert til 52 prosent i 2004. 
EU styrkja sin posisjon med ein auke frå 18 til 25 prosent: Det same var tilfellet for Andre I-
land som dobla sin andel frå 11 til 22 prosent. 
 
Pepar 
Det er ”pepper-ikke knust eller malt” – varenummer 09.04.1100 som er viktigaste for MUL 
med ein importverdi på 36 500 i år 2000 og 24 300 i år 2004. I tillegg utgjer ”pepper-knust 
eller malt” – varenummer 09.04.1200 ein verdi på 5 700 kroner i 2000 og 1 960 kroner i 
2004. Det resterande, høvesvis 11 700 kroner og 9 600 kroner består av ” tørkede, knuste 
eller malte frukter av slektene Capsicum eller Pimenta” under varenummer 09.04.2000. 
 
Posisjon 09.05 
Den samla importverdien for posisjon 09.05 ”Vanilje” var i overkant av 1 million kroner i 
2000. Verdien var auka sterkt i 2004 og utgjorde då nær 5 millionar. Vanilje har varenummer 
09.05.0000, som tyder at posisjonen ikkje er splitta opp. Noreg importerar store deler av 
vaniljen frå MUL, og av alle landgruppene har MUL både den høgste verdien og største 
andelen av vaniljeeksporten til Noreg. I 2000 var importverdien frå MUL 408 006 kroner som 
utgjorde ein andel på 38 prosent. I 2004 var verdien frå MUL auka til over 2,5 millionar 
kroner, og andelen var gått opp til 52 prosent. 
 
GSP er den andre dominerande aktøren. GSP-andelen var for høvesvis år 2000 og 2004 på 30 
prosent og 41 prosent. EU hadde ein reduksjon i andel frå 26 prosent til 4 prosent, medan 
andre I-land gikk frå 5 til 4 prosent. 
 
Det er Madagaskar det meste av MUL-importen kjem frå. I 2000 hadde vanilje frå 
Madagaskar ein verdi på rundt 390 000 kroner, resten kom frå Tanzania. Madagaskar styrkja 
sin posisjonen i 2004. No tilsvarte importverdien frå Madagaskar over 2,55 millionar kroner. 
Tanzania var no erstatta av Guinea som stod bak knappe 9 000 kroner i verdi. 
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Posisjon 09.06 
Den samla importverdien for posisjon 09.06 ”kanel og kanelblomster” er godt over 3,7 
millionar i 2000, medan den er falt til litt over 2,6 millionar i 2004. MUL er representert med 
Nepal og Madagaskar i 2000, med høvesvis 11 000 kroner og 2 000 kroner. Dette gir ein 
andel på 0,4 prosent. I 2004 var det berre Madagaskar av dei Minst Utvikla landa som 
eksporterte. Verdien var auka til 20 000 kroner, og andelen til 0,8 prosent. Også EU aukar i 
både verdi og andel frå 2000 til 2004. Andelen til EU aukar frå 10 til 26 prosent. Importen frå 
andre I-land er liten, og deira andel fell frå 0,9 prosent til 0,4 prosent. Den dominerande 
aktøren er GSP-landa, sjølv om deira andel har gått ned frå 88 til 73 prosent. 
 
Kanel og kanelblomster 
Kanel og kanelblomster er splitta i ”ikke knust eller malt” og ”malt eller knust” under 
høvesvis varenummer 09.06.1000 og 09.06.2000. I 2000 var all importen frå MUL malt eller 
knust kanel og kanelblomster, medan i år 2004 var all importen ikkje knust eller malt 
kanelblomster. Det er ”knust eller malt” som utgjer størst importverdi med nær 2,8 millionar i 
år 2000, og nær 1,9 millionar i 2004.  
 
Posisjon 09.07 
Den samla importverdien for posisjon 09.07 ”Kryddernellik (hele frukter, tørkede blomster og 
stilker)” var knapt 1 million kroner i 2000. Verdien sank og utgjorde vel 700 000 i år 2004. 
Kryddernellik har varenummer 09.07.0000, som tyder at posisjonen ikkje er splitta opp.  Som 
for vanilje, er MUL den største eksportøren av landgruppene også for kryddernellik. Òg igjen 
er det Madagaskar, no aleine, som er opphavsland frå MUL-gruppa. MUL har den høgste 
verdien og største andelen av importen av kryddernellik til Noreg. I 2000 var importverdien 
frå MUL på 416 623 kroner som tilsvarte ein andel på 45 prosent. I 2004 var verdien frå MUL 
redusert til noko over 318 730 kroner, men andelen vart oppretthaldt på 45 prosent.  
 
Posisjon 09.08 
Den samla importverdien for posisjon 09.08 ”Kryddernellik (Muskat, muskatblomme og 
kardemomme)” var på 8,1 millionar kroner og 7,1 millionar kroner for høvesvis 2000 og 
2004. MUL var eksportør berre i år 2000, då med 15 000 kroner frå Madagaskar, ein andel på 
0,2 prosent. GSP-landa og EU har bytt plass som største eksportør mellom dei to åra. GSP-
landa gikk frå ein andel på 64 prosent ned til ein andel på 36 prosent, medan EU auka frå 26 
til 54 prosent. Andre I-land hadde ein stabil andel med 11 og 10 prosent. 
 
Muskat, muskatblomme og kardemomme 
Posisjon 09.08 kryddernellik er splitta opp i muskat – varenummer 09.08.1000, 
muskatblomme – varenummer 09.08.2000 og kardemomme – varenummer 09.08.3000. 
Importen frå Madagaskar var på 9 000 kroner i muskat, og for 6 000 kroner i muskatblomme. 
Den totale importverdien under kvart varenummer var følgjande i år 2000; muskat om lag 2,3 
millionar, muskatblomme om lag 1,3 millionar og kardemomme om lag 4,5 millionar. 
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Posisjon 09.09 
Den samla importverdien for posisjon 09.09 ”Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, 
spisskommen, karve; einebær” var 3,6 millionar i år 2000, og auka til 4,7 millionar i år 2004. 
MUL, med Madagaskar hadde av dette 1 289 kroner, ein andel på 0,04 prosent i 2000, medan 
MUL ikkje var representert i 2004. Alle landgruppene, med unntak av EU fekk redusert sin 
andel frå 2000 til 2004. MUL fall som nemnt ut, medan andre I-land gikk frå 16 til 8 prosent 
og andelen til GSP-gruppa fall frå 53 til 45 prosent. Andelen til EU auka dermed frå 31 til 47 
prosent og EU fekk med det større andel enn GSP i 2004. 
 
Anis og stjerneanis 
Det var ”Anis og stjerneanis” – varenummer 09.09.1000 som vart importert frå MUL i år 
2000. Madagaskar var opphavsland. Den totale importverdien av anis og stjerneanis i år 2000 
var 327 000, som betyr at Madagaskar hadde ein andel på 0,4 prosent i år 2000. 
 
Posisjon 09.10 
For posisjon 09.10 ”Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), timian, laurbærblad, karri og 
andre krydderier” var den samla importverdien 35 millionar i år 2000, medan den var noko 
lågare med 32 millionar i 2004. Importen frå MUL var på 2 113 kroner i 2000 (andel 0,006), 
medan den var auka til 14 140 kroner og 0,4 prosent andel i 2004. EU har høgaste verdi og 
andel av importen, likevel var det berre EU som tapte i andel, frå 2000 til 2004. EU gikk frå 
79 til 64 prosent. Andre I-land auka frå 12 til 17 prosent, og GSP-landa auka frå 9 til 20 
prosent. 
 
Ingefær, gurkemeie og andre krydder 
I år 2000 var MUL-gruppa representert med Sudan. Sudan eksporterte ”andre krydder” – 
varenummer 09.10.9990, for 2 113 kroner. Importverdien totalt for ”andre krydder” i år 2000 
utgjorde 16,7 millionar kroner. 
 
I år 2004 vart det importert ingefær, gurkemeie, samt andre krydder til Noreg frå MUL. Togo 
eksporterte ”ingefær” – varenummer 09.10.1000, for 9 897 kroner. Samla importverdien på 
ingefær var 4,1 millionar dette året. Tanzania eksporterte ”gurkemeie” – varenummer 
09.10.3000, for 2 325 kroner, der det totalt vart importert for 258 000 kroner. I 2004 hadde 
Etiopia erstatta Sudan som MUL-eksportør av ”andre krydder”. Importverdien frå Etiopia var 
på 1 918 kroner medan den samla importverdi av andre krydder utgjorde 9,6 millionar kroner. 
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Tolltariffen, kapittel 10 
Tabell 11: Tolltariffen kapittel 10 
Korn.  
Tolltariffen, kapittel 10 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        404 988 359                   505 779 000 
EU                       205 246 322                   298 383 868 
Andre I-land                         75 674 169                     65 136 696 
Herav USA                         25 930 342                       6 506 942 
GSP-land, uten MUL                       124 067 868                   142 258 436 
Herav Brasil                                         -                     36 821 803 
MUL                                         -                                    -
Andel import fra MUL i % 0,0000 % 0,0000 %

 
Det var ingen import av korn frå MUL verken i år 2000 eller 2004.  
 
Den samla importverdien aukar med over 100 millionar mellom 2000 og 2004. Det er EU 
som er største eksportør, og GSP-landa nest størst. Andelen til EU aukar frå 51 til 59 prosent. 
Sjølv om importverdien frå GSP-landa aukar, går andelen ned frå 31 til 28 prosent. Andelen 
til andre I-land vert redusert frå 19 til 13 prosent.  
 
Det var ingen import frå Brasil i 2000, medan det i 2004 var ein importverdi på 36,8 millionar 
kroner frå Brasil. Det er ein kraftig tilbakegong på importverdien frå USA i perioden. 
Andelen til USA fell frå 6 til 1 prosent. 
  

Tolltariffen, kapittel 11 
Tabell 12: Tolltariffen kapittel 11 
Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av 
hvete. Tolltariffen, kapittel 11 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        208 836 396                   346 500 361 
EU                       199 894 784                   338 276 247 
Andre I-land                           3 211 219                       3 217 168 
Herav USA                           2 161 541                       1 297 744 
GSP-land, uten MUL                           5 730 393                       5 006 946 
Herav Brasil                                         -                                    -
MUL                                         -                                    -
Andel import fra MUL i % 0,0000 % 0,0000 %

 
Det var ingen import under kapittel 11 frå MUL til Noreg verken i 2000 eller 2004.  
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Den samla importverdien steig med meir enn 137 millionar kroner. Det er EU som er den 
totalt dominerande aktøren, med ein andel som aukar frå 96 prosent i 2000 til 98 prosent i 
2004. 
 

Tolltariffen, kapittel 12 
Tabell 13: Tolltariffen kapittel 12 
Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og 
frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; 
halm og fôrplanter. Tolltariffen, kapittel 12 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        979 927 613                1 169 311 474 
EU                       138 997 377                   186 835 335 
Andre I-land                         68 743 309                   128 421 033 
Herav USA                         45 329 676                     55 921 828 
GSP-land, uten MUL                       769 394 503                   853 514 044 
Herav Brasil                       733 467 595                   809 089 020 
MUL                           2 792 424                          541 062 
Andel import fra MUL i % 0,2850 % 0,0463 %

 
Den samla importverdien steig frå 979 millionar til over 1,1 milliard kroner mellom år 2000 
og 2004. Sudan er einaste MUL-eksportør i år 2000, med 2,8 millionar kroner og ein andel på 
0,3 prosent. I 2004 er verdien redusert til 0,5 millionar kroner og ein andel på 0,04 prosent. 
Denne eksporten er det Etiopia, Sudan og Uganda som står bak.  
 
Andelen til EU aukar frå 14 til 16 prosent, og andre I-land aukar frå 7 til 11 prosent. Det er 
GSP-gruppa som dominerar, trass i ein redusert andel frå 79 til 73 prosent. Brasil står i ei 
særstilling og har aleine ein andel på høvesvis 75 prosent og 73 prosent av den samla verdien 
for år 2000 og 2004.  
 
Tolltariffen kapittel 12, posisjon 12.07 og 12.11. 
Kapittel 12 er delt opp i 14 tollposisjonar og inneheld alt frå soyabønner, jordnøtter, linfrø, 
rapsfrø, solsikkefrø til halm, humle og kålrot. Det er likevel verdt å merke seg at MUL berre 
er inne som eksportør på posisjon 12.07. ”Andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter, også 
knuste” og posisjon 12.11. ” Planter, plantedeler, frø og frukter av det slag som ....” i år 
2000, medan i 2004 har eksporten under 12.11. opphøyrt. Det vil seie at Noreg ikkje 
importerte nokon av vareslaga som er ramsa opp over, verken i år 2000 eller 2004, frå MUL. 
 
Posisjon 12.07 
Den samla importverdien for posisjon 12.07. ”Andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter, 
også knuste” utgjorde omlag 15,9 millionar i år 2000, medan verdien auka svakt til nær 16,2 
millionar i 2004. Importverdien frå MUL var på nesten 2,8 millionar i 2000, som vil seie ein 
andel på 18 prosent. I 2004 var både verdien og andelen til MUL sterkt redusert. Verdien var 
no berre 541 000 som tilsvara ein andel på 3,3 prosent. 
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EU tok ein noko større andel frå 2000 til 2004. Andelen deira auka frå 42 til 45 prosent, som 
tyder at EU er den største aktøren. Andre I-land fekk ein reduksjon frå 26 til 17 prosent i sin 
andel. GSP-landa styrkja sin posisjonen med ein auke i andel frå 15 til 34 prosent. 
 
Sesamfrø 
All importen frå MUL i år 2000 under posisjon 12.07 var på varenummer 12.07.4090 
”Sesamfrø – ellers”. Det vil seie at det er sesamfrø som ikkje skal nyttast som dyrefôr. Sudan 
var som nemnt eksportøren, og importverdien var på nesten 2,8 millionar av ein samla import 
på nær 9,6 millionar kroner. Dermed hadde MUL og Sudan ein andel av den samla 
importverdien på 29 prosent i år 2000. 
 
For år 2004 var biletet eit anna for MUL. Framleis var det ”Sesamfrø – ellers” som vart 
eksportert. No var det Etiopia, Sudan og Uganda som det vart importert frå. Den samla 
importverdien var gått ned med ein million kroner frå år 2000 – til 8,6 millionar. Samstundes 
var importverdien frå MUL redusert med nesten 2,3 millionar, til 541 000. Der MUL hadde 
ein andel på 29 prosent i 2000, var den no nede i 6 prosent. Sudan hadde mesteparten med 
506 000, medan Uganda var representert med 21 000, og Etiopia med 14 000. 
 
Posisjon 12.11. 
Den samla importverdien for posisjon 12.11. ”Planter, plantedeler, frø og frukter av det slag 
som hovedsakelig brukes til fremstilling av parfymepreparater, til farmasøytiske preparater, 
til insekt- og soppbekjempende midler eller liknende, friske eller tørkede, også skårne, knuste 
eller pulveriserte” var på 9,3 millionar i 2000 og auka til 15,5 millionar i 2004. Denne 
posisjonen inneheld til dømes lakrisrot, ginsengrot, kokablader, valmuehalm med meir. 
 
I 2000 var det Sudan som eksporterte for 6 693 kroner, ein andel på 0,07 prosent. Til trass for 
at det var ein sterk auke i den samla importverdien i år 2004, var ikkje MUL representert dette 
året. Andelen til EU fall frå 48 til 37 prosent. Andre I-land auka frå 24 til 38 prosent, medan 
GSP-landa auka frå 28 til 38 prosent. 
 
Andre 
Dei 6 693 kronene Sudan eksporterte for i år 2000 vart importert under varenummer 
12.11.9009 ”andre”. Det vil seie at det ikkje er lakrisrot, ginsengrot, kokablader eller 
valmuehalm, men ei anna vare som kan definerast inn i posisjonen. den samla importen under 
dette varenummeret var 2,5 millionar i år 2000. Den auka til nær 4,6 millionar i 2004, men då 
vart det ikkje importert frå MUL. 
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Tolltariffen, kapittel 13 
Tabell 14: Tolltariffen kapittel 13 
Skjellakk og liknende; naturlige gummier, 
harpikser og andre vegetabilske safter og 
ekstrakter. Tolltariffen, kapittel 13 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        168 722 568                   169 611 618 
EU                       108 679 963                     95 033 778 
Andre I-land                         38 384 719                     55 351 316 
Herav USA                          20 982 024                       5 511 507 
GSP-land, uten MUL                         18 234 829                     14 269 995 
Herav Brasil                                69 629                          164 246 
MUL                            3 423 057                       4 956 529 
Andel import fra MUL i % 2,0288 % 2,9223 %

 
Den samla importverdien for ”skjellakk o.l.” er rimeleg samanfallande for dei to åra, med 
høvesvis knappe 169 millionar og 170 millionar kroner. Importverdien frå MUL var 3,4 
millionar i 2000, og auka til 5 millionar i 2004. Etiopia og Sudan eksporterte i år 2000, medan 
Nepal og Sudan eksporterte i år 2004. Dette er ei varegruppe der MUL hadde ein auke i andel 
i perioden, frå 2 prosent til 3 prosent. 
 
EU er største eksportør med ein andel på 64 prosent i 2000, og ein andel på 56 prosent i 2004. 
Importverdien frå Andre I-land aukar, medan det er ein reduksjon for GSP-landa. 
 
Tolltariffen kapittel 13, posisjon 13.01 
Kapittel 13 er splitta i to posisjonar, der all importen frå MUL er i posisjon 13.01. 
 
Posisjon 13.01 
Den samla importverdien for posisjon 13.01 ”Skjellakk og liknende; naturlige gummier, 
harpikser, gummiharpikser og oleresiner (for eksempel balsamer)” var på nær 8,6 millionar 
for år 2000 og steig til nesten 11,6 millionar for år 2004. Importen frå MUL er monaleg med 
høvesvis 3,4 millionar og nær 5 millionar for år 2000 og 2004. Det gjer at MUL hadde ein 
andel på 39 prosent i 2000 og den var auka til 43 prosent i 2004. EU er den andre store 
eksportøren, med ein andel på 50 prosent i 2000 og 56 prosent i 2004. Andre I-land går frå 1 
til 0,5 prosent. GSP-landa har på si side ein sterk reduksjon i sin andel som går ned frå 10 til 
0,5 prosent. 
 
Gummi arabicum 
Det aller meste av importen frå MUL gjeld ”Gummi arabicum” – varenummer 13.01.2000. 
Det er Sudan som er eksportør. Importverdien er om lag 3,4 millionar i år 2000 og om lag 5 
millionar i år 2004. Det utgjorde ein andel på 54 prosent i 2000 og 46 prosent i 2004. Noreg 
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importerar gummi arabicum berre frå MUL og EU. Dermed tok EU over som den største 
leverandøren i 2004. 
 
Andre 
Det vart også importert frå MUL under varenummer 13.01.9000 ”andre”. Det vil seie at det 
ikkje er ”gummi arabicum” eller ”skjellakk o.l.”, men ei anna vare som kan definerast inn 
under posisjonen 13.01. Den samla importen under dette varenummeret var 168 000 kroner i 
år 2000, der Etiopia eksporterte for 10 000 kroner. I 2004 var den samla verdien auka til 444 
000 kroner, der Etiopia eksporterte for 1 000 kroner. Importen frå MUL vart dermed sterkt 
redusert samstundes som den samla importverdien meir enn fordobla seg. 
 

Tolltariffen, kapittel 14 
Tabell 15: Tolltariffen kapittel 14 
Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske 
produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 
Tolltariffen, kapittel 14 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                            7 687 736                       4 222 060 
EU                           2 559 950                       1 887 374 
Andre I-land                           3 616 932                          295 338 
Herav USA                           3 435 926                          129 916 
GSP-land, uten MUL                           1 510 854                       2 039 348 
Herav Brasil                                         -                                    -
MUL                                         -                                    -
Andel import fra MUL i % 0,0000 % 0,0000 %
 
Det var ingen import frå MUL under kapittel 14 ”Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske 
produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted” verken i år 2000 eller 2004. 
  
Den samla importverdien under kapittel 14 gikk sterkt tilbake frå 7,7 millionar i år 2000 til 
4,2 millionar kroner i 2004. Andelane til dei ulike gruppene elles, viser at EU i 2000 har ein 
andel på 33 prosent som har auka til 45 prosent i 2004. Andre I-land hadde 47 prosent i 2000, 
men går ned til berre 6 prosent i 2004. GSP-gruppa aukar sin andel frå 20 til 48 prosent. 
 
Som ein ser av tabellen hadde USA eit svært kraftig fall i sin eksportverdi til Noreg. USA 
hadde ein andel av totalen på 45 prosent i 2000 men den redusert til berre 3 prosent i år 2004. 
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Tolltariffen, kapittel 15 
Tabell 16: Tolltariffen kapittel 15 
Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt 
spaltingsprodukter derav; tilberedt spisefett; 
animalsk og vegetabilsk voks.  
Tolltariffen, kapittel 15 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        951 592 503                1 763 718 847 
EU                       494 407 178                1 069 919 680 
Andre I-land                       106 642 332                   357 426 667 
Herav USA                         23 719 063                   155 844 453 
GSP-land, uten MUL                       350 542 993                   336 366 246 
Herav Brasil                                         -                              2 410 
MUL 168 162                              6 254 
Andel import fra MUL i % 0,0177 % 0,0004 %
 
Det er ein samla importverdi på ein knapp milliard for ”animalske og vegetabilske oljer med 
meir” i år 2000. Importverdien hadde auka markant til over 1,7 milliardar i år 2004. Den 
norske importen frå MUL hadde Senegal som opphavsland i år 2000, medan det i 2004 vart 
importert frå Gambia. Importverdien frå MUL utgjorde ikkje nokon reell andel.  
 
Det er EU som har størst eksport. Andelen til EU auka frå 52 prosent i 2000 til 61 prosent i 
2004. Andre I-land aukar frå 11 til 20 prosent, medan GSP-landa får redusert andelen frå 37 
til 19 prosent. 
 
Tolltariffen kapittel 15, posisjon 15.08, 15.11 og 15.14 
I tolltariffen er kapittel 15 delt opp i heile 22 posisjonar, men det er ikkje import frå MUL 
under andre posisjonar enn 15.08 som inneheld jordnøttolje, posisjon 15.11 som gjeld 
palmeolje og posisjon 15.14 som inneheld mellom anna rapsolje. Det er berre import frå 
MUL under posisjon 15.08 i år 2000 og dette året vert det ikkje import frå MUL under 
posisjonane 15.11 og 15.14. 
 
Posisjon 15.08 
Den samla importverdien under posisjon 15.08 ”Jordnøttolje og dens fraksjoner, også 
raffinerte, men ikke kjemisk omdannede ” aukar sterkt frå 2000 til 2004.  Aukinga er frå nær 
5,8 millionar til nesten 9,2 millionar kroner. Av dette er importverdien frå MUL 168 632 
kroner i år 2000, som utgjer ein andel på 3 prosent. Det er Senegal som var eksportør.  
 
Det skjer stor endringar i andelena til gruppene mellom 2000 og 2004. EU tek over tilnærma 
all eksport. EU hadde ein auke i andel frå 79 til 99 prosent. Andelen til andre I-land går frå 
0,02 til 1 prosent. Det tyder at GSP-landa og MUL ikkje var representert som eksportørar i 
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2004. GSP-landa hadde ein andel på 18 prosent i 2000, men dette er redusert til null i 2004. 
Det same er tilfellet for Senegal frå MUL-gruppa som det ikkje vart importert i frå i år 2004. 
 
Posisjon 15.11 
Den samla importverdien under posisjon 15.11 ”Palmeolje og dens fraksjoner, også 
raffinerte, men ikke kjemisk omdannede” vart fordobla frå 2000 til 2004. Verdien auka frå litt 
over 50 millionar til om lag 102 millionar kroner. Av dette var importverdien frå MUL 3 699 
kroner i år 2004. Importverdien frå andre I-land utgjorde 121 000 kroner i år 2000, men desse 
er ikkje representert som eksportørar i år 2004. Det vil seie at det er EU og GSP-landa som 
deler eksporten i 2004. Sjølv om EU tapte i andel frå 79 til 55 prosent, oppretthaldt dei 
posisjon som største eksportør. GSP-landa hadde sterk auke i sin andel, frå 20 til 45 prosent. 
 
Palmeolje og dens fraksjoner – ellers 
I 2004 kjem MUL-importen frå Gambia, under varenummer 15.11.9099 – ”ellers”. Det er 
dermed ikkje mogleg å seie heilt konkret kva type vare det er. Den samla importverdien på 
dette varenummeret var høg, nær 59 millionar. Dermed utgjorde ikkje dei 3 699 kronene 
Gambia eksporterer for noko reell andel. 
 
Posisjon 15.14 
Den samla importverdien under posisjon 15.14 ”Raps-, rybs- og sennepsolje samt deres 
fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede” utgjorde 38,3 millionar i år 2000. 
Verdien hadde auka sterkt i 2004, til 175,3 millionar. EU var einerådande som eksportør med 
100 prosent andel i begge åra. Gruppa andre I-land  hadde rett nok 0,1 prosent andel i 2004, 
medan importen på 2 555 kroner frå MUL og Guinea ikkje utgjorde noko andel. GSP-landa er 
ikkje representerte i det heile. 
 
Rå olje – elles 
I 2004 var importen frå Guinea, under varenummer 15.14.9190 – rå olje ”ellers”. Den samla 
importverdien på dette varenummeret var 2,4 millionar kroner. 
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Tolltariffen, kapittel 16 
Tabell 17: Tolltariffen kapittel 16 
Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr 
eller andre virvelløse dyr som lever i vann. 
Tolltariffen, kapittel 16 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                          16 470 950                     91 491 384 
EU                           9 285 029                     84 202 532 
Andre I-land                              784 792                       1 882 311 
Herav USA                                         -                                    -
GSP-land, uten MUL                           6 401 129                       5 406 541 
Herav Brasil                           4 940 260                       3 440 144 
MUL                                         -                                    -
Andel import fra MUL i % 0,0000 % 0,0000 %

 
Det var ingen import frå MUL av ”Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre 
virvelløse dyr som lever i vann” verken i 2000 eller 2004.  
 
Den samla importverdien auka frå 16,5 millionar i 2000 til 91,5 millionar i 2004.  
 
Medan både EU og GSP-landa hadde ein stor andel i 2000, hadde EU aleine nesten all 
eksporten i 2004. Andelen til EU auka frå 56 til 92 prosent, medan andelen til GSP vart 
redusert frå 38 til berre 6 prosent. Andelen til andre I-land gikk ned frå 5 til 2 prosent. 
 

Tolltariffen, kapittel 17 
Tabell 18:  Tolltariffen kapittel 17 
Sukker og sukkervarer.  
Tolltariffen, kapittel 17 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        941 973 282                   954 869 268 
EU                       866 693 053                   889 886 679 
Andre I-land                         15 380 251                     23 600 253 
Herav USA                           6 086 334                     10 977 620 
GSP-land, uten MUL                         59 287 091                     41 312 846 
Herav Brasil                              195 638                          767 207 
MUL                              612 887                            69 490 
Andel import fra MUL i % 0,0651 % 0,0073 %
 
Den samla importverdien av ”sukker og sukkervarer” var nær 942 og 955 millionar kroner for 
høvesvis år 2000 og 2004. MUL hadde ein andel på 0,07 prosent i 2000, men importen hadde 
så godt som opphøyrt i 2004, der 0,007 prosent av verdien hadde MUL som opphav. Det 
Noreg importerte av sukker og sukkervarer frå MUL kom frå Madagaskar og Zambia i 2000. I 
2004 var det berre Madagaskar Noreg importerte frå. 
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Importen frå EU er svært dominerande. EU har ein andel på 92 prosent i 2000, som aukar til 
93 prosent i 2004. Andre I-land har ein andel på 2 og 3 prosent, medan GSP sin andel går ned 
frå 6 prosent til 4 prosent. 
 
Tolltariffen kapittel 17, posisjon 17.01 og 17.02 
Sukker og sukkervarer er delt opp i fire posisjonar. Noreg importerte frå MUL under posisjon 
17.01. - ”rør og betesukker....” og 17.02 - ”Annet sukker....” i år 2000, medan det i 2004 berre 
vart importert under posisjon 17.01. 
 
Posisjon 17.01. 
Den samla importverdien under posisjon 17.01 ”Rør- og betesukker samt kjemisk ren 
sakkarose, i fast form” utgjorde rundt 415 og 352 millionar kroner for høvesvis år 2000 og 
2004. Andelen til MUL var 0,14 prosent og 0,02 prosent. EU er den totalt dominerande 
aktøren med ein andel på tilnærma 100 prosent begge åra. Det vil seie at andre I-land, GSP-
landa og MUL har 0,2 prosent i andel til saman. 
 
Betesukker 
MUL-importen i 2000 kom under tre varenummer. 17.01.9190,  17.01.9991 og 17.01.9999 
som alle er ulike former for betesukker med tilsetting av smaks- eller fargestoff. Samla var 
importverdien frå MUL 579 774 kroner dette året. I år 2004 var det berre under varenummer 
17.01.9190 det vart importert frå MUL, og verdien er 69 490 kroner. 
 
Posisjon 17.02. 
Den samla importverdien under posisjon 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” 
utgjorde 36,3  og 44,4 millionar kroner for høvesvis år 2000 og 2004. For dei to åra har EU 
ein andel på 94 og 92 prosent. Andre I-land går frå 6 til 7 prosent, medan GSP-landa kjem 
opp til 1 prosent i 2004. MUL-importen i 2000 på 33 113 kroner utgjer 0,09 prosent. 
 
Annet 
Det er ikkje råd å identifisere kva konkret vare som er importert frå MUL. Den har 
varenummer 17.02.9099 – ”Annet”. Det vart importert for 9,2 millionar under dette 
varenummeret i år 2000, derav 33 000 kroner frå Zambia.  
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Tolltariffen, kapittel 18 
Tabell 19: Tolltariffen kapittel 18 
Kakao og varer derav.  
Tolltariffen, kapittel 18 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        679 281 771                1 001 109 685 
EU                       661 753 407                   965 434 624 
Andre I-land                         17 367 750                     32 214 525 
Herav USA                           4 709 865                       6 236 018 
GSP-land, uten MUL                              160 614                       3 460 536 
Herav Brasil                                         -                                    -
MUL                                         -                                    -
Andel import fra MUL i % 0,0000 % 0,0000 %

 
Det var ingen import frå MUL av kakao og varer derav verken i 2000 eller 2004. Den samla 
importverdien for kakao og kakaovarer gikk opp frå 679 millionar i 2000 til over ein milliard i 
2004.  
 
Det er EU som var den absolutt største eksportøren av slike varer. Andelen til EU var på 97 
prosent i 2000, og auka til 96 prosent i 2004. Andre I-land hadde ein andel på 3 prosent, 
medan importen frå GSP-landa på 3,5 millionar i 2004 utgjorde 0,3 prosent. 
 

Tolltariffen, kapittel 19 
Tabell 20: Tolltariffen kapittel 19 
Produkter av korn, mel, stivelse eller melk; 
bakverk. Tolltariffen, kapittel 19 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                     1 354 413 673                2 028 531 917 
EU                     1 240 890 852                1 920 810 058 
Andre I-land                         90 611 780                     69 168 947 
Herav USA                         63 099 547                     34 346 009 
GSP-land, uten MUL                          22 911 041                     38 551 412 
Herav Brasil                                         -                                    -
MUL                                         -                              1 500 
Andel import fra MUL i % 0,0000 % 0,0001 %

 
I år 2000 er det ingen import frå MUL under kapittel 19. Det var ein svært liten import frå 
MUL i 2004, då Etiopia eksporterte for 1 500 kroner. 
 
Det var ein sterk vekst i importverdien for ”Produkter av korn, mel, stivelse eller melk; 
bakverk” frå år 2000 til år 2004. Verdien aukar med 674 millionar kroner til noko over 2,2 
milliardar.  
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EU hadde det aller meste av eksporten også her. Andelen til EU aukar frå 92 prosent til 95 
prosent. Andre I-land får ein reduksjon i sin andel frå 7 til 3 prosent, medan GSP-landa hadde 
ein andel på 2 prosent begge åra.   
  
Tolltariffen kapittel 19, posisjon 19.05 
Det er fem posisjoner i kapittel 19. Importen frå Etiopia er under posisjon 19.05 ”Brød, kaker, 
kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk 
bruk, forseglingsoblater, rispapir og liknende varer”.   
 
Posisjon 19.05 
Det er høg importverdi under posisjon 19.05. Den samla importverdien aukar frå 925 
millionar til 1,4 milliardar kroner frå 2000 til 2004. Importen i 2004 viser at Etiopia 
eksporterte for 1 500 kroner. Heller ikkje GSP-landa har noko reell andel av eksporten, med 
høvesvis ein andel på 0,08 prosent og 0,2 prosent. Dermed er det EU og andre I-land det vert 
importert i frå, og det er EU som er den vesentlege aktøren. Andelen til EU aukar frå 94 til 96 
prosent i tidsrommet, medan andelen til andre I-land vert redusert frå 6 til 4 prosent. 
 
Kavring med meir 
Importen frå Etiopia i 2004 gjeld ”Kavringer, ristet brød o.l. ristede produkter (herunder 
griljermel)” – varenummer 19.05.4000. Det vert importert for nær 24,4 millionar kroner under 
dette varenummeret i 2004, dermed utgjer ikkje 1 500 kroner frå Etiopia noko reell andel av 
importverdien.  
 

Tolltariffen, kapittel 20 
Tabell 21: Tolltariffen kapittel 20 
Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre 
plantedeler. Tolltariffen, kapittel 20 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        929 227 970                   979 023 301 
EU                       376 434 241                   476 777 602 
Andre I-land                       330 222 322                   325 361 092 
Herav USA                       204 071 215                   187 536 682 
GSP-land, uten MUL                        222 571 407                   176 682 142 
Herav Brasil                       118 847 098                     54 346 743 
MUL                                         -                          202 465 
Andel import fra MUL i % 0,0000 % 0,0207 %
 
I år 2000 er det ingen import frå MUL under kapittel tjue. I 2004 derimot er det MUL-import 
frå Haiti, Laos og Togo til ein verdi av 202 000, som tilsvarte ein andel på 0,02 prosent. 
 
Det vert importert ”Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler” for 
høvesvis 929 og 979 millionar kroner i 2000 og 2004.  
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Det er EU som er største eksportør, og EU aukar andelen sin frå 2000 til 2004, medan andre I-
land og GSP-landa mister andel. EU aukar frå 41 til 49 prosent. Andre I-land går tilbake frå 
36 til 33 prosent, og GSP-landa frå 24 til 18 prosent.  
 
Tolltariffen kapittel 20, posisjon 20.05, 20.08 og 20.09 
Kapittel 20, ”Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler”, er delt opp i ni 
posisjonar. Importen frå MUL i 2004 er under posisjonane 20.05, 20.08 og 20.09. 
 
Posisjon 20.05 
Den samla importverdien under posisjon 20.05, ”Andre grønnsaker, tilberedte eller 
konserverte på annen måte enn med eddik eller eddikksyre, ikke fryste unntatt varer som 
hører under posisjon 20.06 ”, utgjorde 189,6 og 213,2 millionar kroner for høvesvis år 2000 
og 2004. MUL eksporterte ingenting i 2000, men det vart importert for 115 000 kroner frå 
Laos i 2004, noko som tilsvarte ein andel på 0,05 prosent. Andelen til dei resterande gruppene 
for dei to åra er følgjande; EU aukar frå 49 til 59 prosent, andre I-land går ned frå 40 til 29 
prosent, medan GSP-landa går opp frå 11 til 12 prosent. 
 
Bambusskudd 
All importen (115 679 kroner) frå MUL i år 2004 som kom under posisjon 20.05 var på 
varenummer 20.05.9004 ”Bambusskudd”. Den totale importverdien for bambusskudd i 2004 
var på nær 2,8 millionar kroner. Det vil seie at MUL og Laos hadde ein andel på 4 prosent av 
importverdien på bambusskudd.    
 
Posisjon 20.08 
Den samla importverdien under posisjon 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 innbefattet annet sted”, var på 173,2 millionar i 
2000 og 206,8 millionar kroner for år 2004. Togo eksporterte som MUL for 4 925 kroner i 
2004, medan det ikkje vart importert frå MUL i 2000. 
 
Andre I-land har størsteparten av verdien begge åra. Andelen deira går frå 40 prosent i 2000 
til 39 prosent i 2004. Deretter føl EU med andel på 37 og 32 prosent, medan GSP-landa auka 
sin andel frå 23 til 28 prosent. 
 
Elles 
Importen frå MUL kjem på varenummer 20.08.9909 – ”ellers”. Det er ikkje mogleg å 
identifisere eksakt kva vare MUL eksporterer. Det vert importert for ein samla verdi på nær 
12,4 millionar på dette varenummeret i 2004. 
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Posisjon 20.09 
Den samla importverdien under posisjon 20.09, ”Frukt-  og grønnsakssafter (herunder 
druemost), ugjærede og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff ”, går 
ned frå 374,3 millionar i 2000 til 320,3 millionar kroner i 2004. Det er ingen import frå MUL 
for år 2000, men Haiti eksporterar for 81 834 kroner i 2004, noko som utgjer ein andel på 
0,03 prosent. EU styrkjar sin posisjon som største eksportør. Andelen til EU av importverdien 
aukar frå 35 til 44 prosent. Også andre I-land tek ein større andel. Desse går frå 32 til 38 
prosent, medan GSP-landa har ein sterk reduksjon i sin andel, frå 33 til 18 prosent. 
 
Andre saftblandingar  
Importen frå MUL ved Haiti kjem på varenummer 20.09.8099 – ”andre”. Det er ikkje mogleg 
å identifisere eksakt kva vare MUL eksporterer, anna enn at det er ei saftblanding med ein del 
kjenneteikn. Det vart importert for 18,8 millionar i 2004 på varenummer 20.09.8099, som vil 
seie at dei 81 834 kronene frå MUL utgjorde ein andel på 0,4 prosent av den samla importen. 
 

Tolltariffen, kapittel 21 
Tabell 22: Tolltariffen kapittel 21 
Forskjellige tilberedte næringsmidler.  
Tolltariffen, kapittel 21 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                     1 128 248 833                1 393 567 074 
EU                       921 266 840                1 144 108 178 
Andre I-land                       191 762 008                   227 519 878 
Herav USA                          87 537 155                     83 201 497 
GSP-land, uten MUL                         15 219 985                     21 939 018 
Herav Brasil                              800 770                          844 813 
MUL                                         -                                    -
Andel import fra MUL i % 0,0000 % 0,0000 %

 
MUL hadde ingen eksport av ”Forskjellige tilberedte næringsmidler” verken i 2000 eller 
2004. 
 
Den samla importverdien for ”Forskjellige tilberedte næringsmidler” under kapittel 21 i 
tolltariffen gjekk opp frå nær 1,3 milliardar til nær 1,4 milliardar. 
 
Importen til Noreg skjer i stor grad frå EU. EU har ein andel på 82 prosent av den samla 
importverdien for begge åra. Også andre I-land har ein del eksport. Deira andel utgjer 17 
prosent i 2000 og 16 prosent i 2004. GSP-landa sin andel er 1 prosent i 2000 og 2 prosent i 
2004. 
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Tolltariffen, kapittel 22 
Tabell 23: Tolltariffen kapittel 22 
Drikkevarer, etylalkohol og eddik.  
Tolltariffen, kapittel 22 

Importverdi i NOK,
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi  1 719 370 209                2 420 755 608 
EU 1 392 127 719                2 110 740 969 
Andre I-land 174 226 460                   177 351 352 
Herav USA 51 575 463                     35 588 429 
GSP-land, uten MUL 152 999 206                   132 663 287 
Herav Brasil 3 828 974                     10 032 672 
MUL 16 824                                    -
Andel import fra MUL i % 0,0010 % 0,0000 %

 
Det er berre import frå MUL i år 2000 under kapittel 22. Eksportørar dette året var Mali og 
Togo, og verdien utgjorde 16 824 kroner. 
 
Det er EU som er den dominerande leverandøren når det gjeld norsk import av ”Drikkevarer, 
etylalkohol og eddik”. Importverdien stig vesentleg, frå 1,7 milliardar i 2000 til 2,4 milliardar 
i 2004. Andelen til EU er høvesvis 81 og 87 prosent. Andre I-land går frå 10 til 7 prosent og 
GSP-landa frå 9 til 6 prosent. 
 
Tolltariffen kapittel 22, posisjon 22.02 og 22.04 
”Drikkevarer, etylalkohol og eddik” i kapittel 22 er delt opp i ni posisjonar. Importen frå 
MUL i år 2000 gjeld posisjonane 22.02 og 22.04, høvesvis vatn tilsatt sukker o.l. og vin av 
friske druer. 
 
Posisjon 22.02 
Importverdien under posisjon 22.02 - ”Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, 
tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer, 
unntatt frukt- og grønnsakssafter som hører inn under posisjon 20.09” aukar vesentleg frå 
2000 til 2004. Den aukar frå 148,2 millionar til 233,3 millionar kroner. 
 
Importen frå EU utgjer det aller meste av den samla verdien. Andelen til EU aukar frå 93 
prosent i 2000 til 97 prosent for år 2004. Andre I-land mister andel, frå 7 til 3 prosent. GSP-
landa har 0,3 og 0,5 prosent av importverdien. I tillegg eksporterar MUL for 1 874 kroner i år 
2000, og det er Mali det vert importert i frå. 
 
Alkoholfrie viner 
Importen frå Mali gjeld ”alkoholfrie viner” – varenummer 22.02.9010.  Det vert importert 
alkoholfrie viner under dette varenummeret for over 4,9 millionar kroner i år 2000. Det tyder 
at dei 1 874 kronene frå Mali tilsvarar ein andel på 0,04 prosent. 
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Posisjon 22.04 
Det var ein importverdi under posisjon 22.04 - ”Vin av friske druer, herunder vin tilsatt 
alkohol; druemost, unntatt den under posisjon 20.09” på litt over ein milliard kroner i 2000. 
Verdien var stige til godt 1,3 milliardar kroner i år 2004. EU har styrkja sin posisjon som 
dominerande eksportør frå 2000 til 2004. Andelen til EU gjekk opp frå 73 prosent til 81 
prosent. Andre I-land har tilnærma lik andel, med høvesvis 13 og 12 prosent. GSP-landa har 
fått sin andel halvert, frå 14 til 7 prosent. 
 
Importen frå MUL i år 2000 på 14 950 kroner har Togo som opphavsland. Medan det er ingen 
import frå MUL i 2004. 
  
Vin over 2,5 %  
Importen frå Togo var på varenummer 22.04.2109 ”ellers” Det tyder at det er ein eller anna 
vin med alkoholinnhald over 2,5 %. Det vart importert for 680,5 millionar kroner på dette 
varenummeret i år 2000. Dermed tilsvara dei 15 000 kronene frå Togo ein andel på 0,002 
prosent.  

 

Tolltariffen, kapittel 23 
Tabell 24: Tolltariffen kapittel 23 
Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; 
tilberedt dyrefôr. Tolltariffen, kapittel 23 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                     1 737 759 544                1 962 240 337 
EU                       852 910 387                1 042 889 719 
Andre I-land                       588 211 393                   568 583 389 
Herav USA                       206 585 841                     91 572 110 
GSP-land, uten MUL                       296 637 764                   350 767 229 
Herav Brasil                           7 618 835                   120 035 074 
MUL                                         -                                    -
Andel import fra MUL i % 0,0000 % 0,0000 %

 
Noreg importerte ikkje frå MUL under kapittel 23, verken i år 2000 eller 2004. 
 
Den samla importverdien av varer definert som ” Reststoffer og avfall fra 
næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr” for høvesvis år 2000 og 2004 var på rundt 1,74  
og 1,96 milliardar kroner.   
 
Andelen av importverdien fordelt på eksportørgruppene var for dei to åra slik. Andelen til EU 
steig frå 49 til 53 prosent. Andre I-land går tilbake frå 34 til 29 prosent, medan GSP-landa 
aukar frå 17 til 18 prosent. 
 

LU-rapport nr. 3 - 2006 



Handel med landbruksvarer  Side 37 

Tolltariffen, kapittel 24 
Tabell 25: Tolltariffen kapittel 24 
Tobakk og varer fremstilte av 
tobakkerstatninger. Tolltariffen, kapittel 24 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        482 411 482                   641 913 558 
EU                       150 207 724                   351 786 654 
Andre I-land                       254 974 059                   188 997 623 
Herav USA                         56 081 390                     39 519 411 
GSP-land, uten MUL                         65 379 104                     89 620 001 
Herav Brasil                         28 880 659                     16 945 485 
MUL                         11 850 595                     11 509 280 
Andel import fra MUL i % 2,4565 % 1,7930 %

 
MUL har ein andel på 2 prosent for ”Tobakk og varer fremstilte av tobakkerstatninger”. 
Likevel har den om ein ser på desimalar faktisk gått ned frå knappe 2,5 til 1,8 prosent. Tobakk 
og tobakksvarer er ein av dei tre store eksportkategoriane MUL har til Noreg. For MUL 
utgjorde kategorien nest høgaste verdi i år 2000, og tredje høgaste verdi i 2004. I år 2000 var 
importen frå MUL fordelt på Malawi, Tanzania og Uganda. I år 2004 var desse framleis 
representert, men i tillegg importerte Noreg frå Bangladesh, Liberia og Zambia. Men MUL 
sin andel av importen vart redusert, i tillegg til at den faktiske verdien gjekk ned frå 2000 til 
2004. Dette til trass for at både importert mengde og verdien var auka vesentleg mellom 2000 
og 2004. 
 
Den samla importverdien for ”Tobakk og varer fremstilte av tobakkerstatninger” auka frå 
482,4 millionar i 2000 til 641,9 millionar i 2004. Andelen til EU aukar sterkt - frå 31 prosent 
til 55 prosent, medan andre I-land får andelen sterkt redusert frå 53 til 29 prosent. GSP-landa 
har ein andel på 14 prosent begge åra.  
  
Tolltariffen kapittel 24, posisjon 24.01 og 24.03 
”Tobakk og varer fremstilte av tobakkerstatninger” er delt i tre posisjonar. I år 2000 kjem all 
import frå MUL under posisjon 24.01 ”tobakk, ubearbeidd; avfall av tobakk”, medan i år 
2004 kjem det også varer frå MUL under posisjon 24.03 ”annen bearbeidd tobakk samt andre 
varer fremstilt av tobakkerstatninger; ”homogenisert” eller ”rekonstitusert”tobakk; 
tobakkekstrakter og tobakksessenser”. 
 
Posisjon 24.01 
Den samla importverdien for posisjon 24.01, ”tobakk, ubearbeidd; avfall av tobakk” ligg på 
tilnærma likt omfang for 2000 og 2004, med høvesvis 169,2 millionar og 170,2 millionar 
kroner. Det er skifte mellom dei to åra for kven som er største eksportør. EU har ein andel på 
18 prosent begge åra. Andre I-land er største eksportør i år 2000, med 39 prosent men går ned 
til ein andel på 27 prosent i 2004. GSP-landa derimot aukar frå 36 prosent til 49 prosent. 
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MUL har ein andel på 7 prosent begge åra, og dermed ein reell andel av eksporten under 
posisjon 24.02. Posisjonen er delt i tre varenummer, og det vert importert frå MUL på alle tre. 
 
Tobakk, ikkje strippa 
Den samla importverdien for ”tobakk, ikke strippet” – varenummer 24.01.1000, var på 116,1 
millionar kroner i år 2000. Verdien var redusert til 100,4 millionar kroner i år 2004. Av dette 
vart det i år 2000 importert for ein verdi på 10,7 millionar kroner frå MUL. Dette utgjorde ein 
andel på 9 prosent. I år 2004 var importverdien frå MUL gått ned til 6 millionar kroner, som 
tilsvarte ein andel på 6 prosent. Dermed er både verdien og andelen til MUL redusert frå 2000 
til 2004. 
 
I år 2000 er det Uganda som er største eksportør frå MUL med omlag 6,5 millionar kroner. 
Det resterande er fordelt med 3 millionar frå Tanzania og 1,2 millionar kroner frå Malawi. 
Sjølv om andelen og verdien på importen frå MUL er redusert i år 2004, importerte Noreg 
Tobakk, ikke strippet no frå fem land. Importverdien var fordelt slik mellom landa: Uganda 
om lag 4,9 millionar kroner, Malawi om lag 602 000 kroner, Liberia om lag 333 000 kroner, 
Tanzania om lag 168 000 kroner og Bangladesh om lag 15 000 kroner.  
 
Dermed er Uganda framleis den største eksportøren frå MUL, sjølv om verdien er redusert. 
Ser ein derimot på Malawi er importverdien halvert, og for Tanzania går den frå 3 millionar 
til om lag 168 000, som er eit dramatisk fall i eksporten til Tanzania. Samstundes har Liberia 
komme inn som nest største eksportør med om lag 300 000 kroner. Importen frå Bangladesh 
er heller beskjeden. 
 
Tobakk, heilt eller delvis strippa 
Den samla importverdien for ”tobakk, helt eller delvis strippet” – varenummer 24.01.2000, 
auka frå 48,5 til 61,6 millionar kroner frå 2000 til 2004. Importverdien frå MUL auka òg, frå 
1,2 millionar kroner til 5 millionar kroner. Det gjer at andelen til MUL gjekk opp frå 2,5 til 8 
prosent. 
 
Importen i år 2000 kjem frå Malawi og Uganda, med høvesvis 965 000 og 232 000 kroner. I 
år 2004 er det fire eksportørar frå MUL under dette varenummeret. Importverdien er fordelt 
slik: Zambia om lag 2,5 millionar kroner, Bangladesh om lag1,2 millionar kroner, Malawi om 
lag 906 000 kroner og Uganda om lag 420 000 kroner. 
 
Avfall av tobakk  
Den samla importverdien for ”avfall av tobakk” – varenummer 24.01.3000 auka sterkt, frå 4,6 
millionar i 2000, til 8,2 millionar i 2004. Det var ingen import frå MUL i 2000, men i 2004 
vart det importert for om lag 445 000 kroner frå Zambia. Det utgjorde ein andel på 5,5 prosent 
av importverdien på dette varenummeret. 
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Posisjon 24.03 
Det er ein stor auke i importverdien for posisjon 24.03, ”annen bearbeidd tobakk samt andre 
varer fremstilt av tobakkerstatninger; ”homogenisert” eller ”rekonstitusert”tobakk; 
tobakkekstrakter og tobakksessenser”. Den er på 80,5 millionar kroner i 2000 og 147,4 
millionar kroner i 2004. EU er totalt dominerande aktør med ein andel på over 99,1 og 99,8  
prosent. Andre I-land har marginal andel med 0,8 prosent og 0,2 prosent. 
 
GSP-landa og MUL har ingen eksport i 2000, medan det vert importert for 2 931 kroner frå 
GSP-landa og for 1 057 kroner frå MUL i år 2004. 
 
Røyketobakk 
Importen frå MUL i 2004 har Zambia som opphavsland. Eksporten til Zambia var under 
varenummer 24.03.1000 – ”Røyketobakk, også med innhold av tobakkserstatninger”. Den 
samla importverdien av røyketobakk under dette varenummeret utgjorde 32,9 millionar 
kroner, dermed utgjorde ikkje 1 057 kroner frå MUL noko reell andel av importen. 
   

Tolltariffen, kapittel 35 
Tabell 26: Tolltariffen kapittel 35 
Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; 
enzymer. Tolltariffen, kapittel 35 

Importverdi i NOK, 
år 2000

Importverdi i NOK, 
år 2004

Total importverdi                        129 246 163                   122 464 306 
EU                       117 511 613                   112 533 472 
Andre I-land                           9 583 954                       8 307 679 
Herav USA                           6 051 428                       7 770 997 
GSP-land, uten MUL                           2 150 596                       1 623 155 
Herav Brasil                                67 161                                    -
MUL                                         -                                    -
Andel import fra MUL i % 0,0000 % 0,0000 %

 
Det er ikkje import til Noreg frå MUL av ”Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; 
enzymer”.  
 
Kapittel 35 er delt i seks posisjonar. Der dei fem første posisjonane er definert som 
landbruksvarer (posisjon 35.01-35.05) Den samla importverdien av varer tilhøyrande kapittel 
35 –  ”Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer” utgjorde dryge 129 millionar 
kroner  i år 2000 og var noko lågare i år 2004 med vel 122 millionar kroner. 
 
Blant eksportørgruppene ser ein at det er EU som dominerer. Andelen til EU stig frå 91 til 92 
prosent. Andre I-land har lik andel begge åra med 7 prosent. GSP-landa har ein liten andel, og 
den går tilbake  frå 2 til 1 prosent.  
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Marginal import frå MUL 
Gjennomgangen av den norske importen av landbruksvarer for dei to åra 2000 og 2004 viser 
tydeleg eit bilete der dei Minst Utvikla Landa er lite integrerte som handelspartnar på 
landbruksvarer. Trass i at MUL er gitt fri marknadstilgang til Noreg, er ikkje norsk import av 
landbruksvarer kanalisert mot desse landa. Tvert om er det ei negativ utvikling for importen 
frå MUL. Importen er reelt sett mindre i år 2004 enn tilfellet var i 2000. Samstundes har EU, 
som den dominerande eksportøren til Noreg, styrkja sin posisjon ytterlegare. 
Marknadsnærleik er truleg ein avgjerande faktor for val av handelspartnar, men dette forklarar 
ikkje alt. For det er import av landbruksvarer frå heile verda til Noreg. Noreg importerte 
landbruksvarer frå heile 148 statar i 2004.  
 
Det kan utvilsamt slåast fast at den norske importen av landbruksvarer frå MUL er marginal, 
og sjølv på dei varegruppene det er eit vist omfang av handelen med MUL, er det lite om ein 
ser det i forhold til den samla importen innafor varegruppa. Hovuddelen av importen frå MUL 
til Noreg er nemleg konsentrert på få vareslag. Dei sentrale varegruppene er ”trær, planter og 
avskorne blomster”, ”kaffi, te og krydder”, samt ”tobakk og tobakkserstatningar. Omlag 90 
prosent av importverdien frå MUL stammar frå desse tre varegruppene. Samstundes er 
handelen med MUL eigentleg svært liten også her. Den varegruppa MUL har høgst andel av 
norsk import innanfor, er kapittel seks i tolltariffen ”trær, planter og avskorne blomster”, med 
knappe 5 prosent. Dette er den varegruppa der importverdien frå MUL er desidert høgst i 
verdi, med 45 millionar kroner og over halvparten av den totale importverdien frå MUL. Der 
MUL hentar over halvparten av sine eksportinntekter har dei likevel berre 5 prosent av den 
norske importen av ”trær, planter og avskorne blomster”.   
 
Sjølv om importen frå MUL generelt er minimal ser ein konturar av at den avgrensa handelen 
som skjer med MUL ikkje er uproblematisk for enkeltland innanfor MUL-gruppa. Det kan sjå 
ut som at den eines død er den andres brød. Talmaterialet tyder på at når eit eksportørland frå 
MUL-gruppa mister sin eksport, så er det eit anna land frå gruppa som tek over denne 
eksporten. Med andre ord konkurrerer fleire av dei Minst Utvikla Landa med kvarandre 
innanfor dei same varegruppene, som utgjer deira eksport. Dette fører til at enkelte land i 
MUL-gruppa kan få store variasjonar i sine eksportinntekter til Noreg, der verdien på den 
norske importen frå MUL ikkje aukar, men derimot vert verdiane vert fordelt på fleire aktørar. 
 
Eit anna teikn er at sjølv om importverdien for MUL-gruppa er stabil på rundt 80 millionar 
kroner årleg, er importverdien fordelt på enkeltland i gruppa ustabil. Dette gjeld både for kor 
stor eksportinntektene er for ein gitt MUL-eksportør frå år til år, og for kva varer eksportøren 
kan forvente å vere inne på den norske marknaden med.
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3 Handelsstraumar i verdsmarknaden 
 
Det er nokre klare mønster i utviklinga av handelen med landbruksvarer over tid, i følgje FAO 
”The State of Food and Agriculture” (2005). Eit hovudtrekk ei utvikling med sterk vekst i 
handelen med landbruksvarer over landegrenser. Likevel vert det meste av 
landbruksproduksjonen framleis konsumert nasjonalt. På verdsbasis utgjer handelen med 
landbruksvarer som kryssar landegrenser om lag 10 prosent av den totale handelen med varer 
og tenester. Sjølv om handelen med landbruksvarer har auka isolert sett, har den som andel av 
den totale handelen gått jamt nedover over tid. På 1960-talet utgjorde denne handelen 25 
prosent, medan andelen no ligg mellom sju og ti prosent. Det kan sjå ut som andelen av 
handel med landbruksvarer har stabilisert seg rundt dette nivået og ikkje lengre er fallande.  
 
Men uansett har verdien og volumet av handelen med landbruksvarer auka, og ulike grupper 
av land og regionar tek ulikt del i denne utviklinga. Det er skilje mellom korleis industrilanda 
og utviklingslanda, tek del i utviklinga, og særskilt er MUL lite integrerte i handelsstraumane. 
I verdshandelen er MUL tilnærma ein ubetydeleg aktør i handelen med landbruksvarer.  
 
Nokre hovudtrekk basert på FAO (2005) viser ei utvikling i handelen med landbruksvarer der: 

• Det er ein sterk vekst i verdshandelen med landbruksvarer. Denne veksten tek ikkje 
MUL del i. Det er derimot ikkje vekst i handelen med landbruksvarer som andel den 
utgjer av den samla handelen med varer og tenester. 

• Veksten i handelen skjer særskilt på auke i eksporten av foredla landbruksvarer, og 
foredla landbruksvarer utgjer no nær halvparten av den totale eksporten av 
landbruksvarer. 

• Andelen foredla produkt utgjer av handelen med landbruksvarer, har auka både for I-
land og U-land, men slik handel utgjer ein mykje høgare andel for industrilanda. 
Særskilt utgjer foredla produkt ein liten del av landbruksvareeksporten til MUL. 
Andelen er òg fallande for MUL, frå rundt 30 prosent av den totale 
landbrukseksporten på 1960-talet til under 20 prosent på 1990-talet. 

• Medan verdshandelen har auka, har eksportandelen til utviklingsland gått tilbake. 
Deira andel var nær 40 prosent på 1960-talet, andelen fall til 25 prosent på tidleg 90-
tal for så å auke til rundt 30 prosent i dag. Særskilt har eksportandelen til land i Afrika 
Sør for Sahara hatt ei gradvis nedgang i andel av den totale eksporten av 
landbruksvarer. Afrika Sør for Sahara hadde ein andel på nær 10 prosent på 60-talet, 
medan den i dag er 3 prosent. 

• Eksportandelen landbruksvarer utgjer av den totale eksporten har gått ned for MUL. 
Samstundes er ikkje deira importandel av landbruksvarer redusert, og det er i 
hovudsak mat MUL importerar. MUL har gjennom dette gått frå netto 
landbrukseksportørar til netto landbruksimportørar. Veksten i handelsunderskotet 
til MUL har tilteke raskt sidan slutten av 1980-talet. 
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• I-land handlar landbruksvarer med I-land. 80 prosent av landbrukseksporten til I-land 
går til andre I-land, og 70 prosent av I-land sin import har opphav i andre I-land. Det 
er samla sett ei regionalisering av handelen i verda. 

 

3.1 Handelsmønster i verda 
Det gjennomgåande mønstret, om ein ser på verdshandelen med landbruksvarer totalt, for 
perioden 1980 til og med 2002, er at det har vore ein regional konsentrering av handelen. 
Medan andelen av eksport og import i prosent har vore rimeleg stabil fordelt på ulike 
grupperingar av land, som utviklingsland versus I-land, eller ulike regionar sin andel, som til 
dømes EU-15, Latin-Amerika, eller Afrika Sør for Sahara. Samstundes har det vore ein vekst 
i volum og verdi av handelen med landbruksvarer i verda. Men sjølv om hovudmønstret er 
auka regional handel, med forholdsvise stabile andelar fordelt på ulike aktørar, så skjer det 
likevel ting innanfor mønstret. 
 
3.1.1 Handel mellom og i regionar 
Det er viktig å vere merksam på at i den regionale inndelinga som ligg til grunn for figur 1 
under, er reint geografiske og dermed har fleire av regionane inne store dominerande 
handelsstormakter som har langt høgare handelsvolum enn dei fleste andre landa innanfor 
regionen. Dette gjeld særskilt på eksport der få land er svært store eksportørar av 
landbruksvarer. For regionen Vest-Europa gjeld dette EU-15, i Nord-Amerika er det USA 
som er størst, sjølv om også Canada har utstrakt handel, og for Latin-Amerika/Karibia3 er det 
Argentina og Brasil, som er dominerande, samt at innanfor regionen Asia/Oceania er 
Australia, New Zealand og Thailand typiske dømer på store eksportørar av landbruksvarer. 

                                                 
3 Mexico er her inne i gruppa Latin-Amerika og Karibia, og ikke Nord-Amerika. 
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 Verdiar i handelen 
Figur 1: Import, eksport og intern handel med landbruksvarer i ulike regionar, i 

milliardar US dollar. Talmaterialet er basert på handelen for år 2000 og 2001. 
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Kjelde: Figuren er laga på bakgrunn av tal frå: The Atlas of Food (2003), s.61. 
 
Som figuren over viser har Nord-Amerika, samt Latin-Amerika og Karibia eit stort 
eksportoverskot. Afrika balanserar, medan dei resterande regionane har handelsunderskot. 
Vidare er det ein svært stor internhandel i Vest-Europa, men også i Nord-Amerika og 
Asia/Oceania er det mykje regional handel. Vest-Europa er EU-15, ein av dei store aktørane i 
verdas landbrukshandel. Det er også den store handelen av landbruksvarer mellom EU-15 
som er hovudårsaken til den høge verdien internhandelen i Vest-Europa. Landbrukshandelen 
mellom EU-landa utgjer 30 prosent av den totale verdshandelen med landbruksvarer i følgje 
The State of Food and Agriculture 2005 (s. 25). For regionen Nord-Amerika er det berre to 
aktørar som driv handel over landegrenser, nemleg USA og Canada. 
 
Import og eksport av landbruksvarer mellom regionar 
Figur 1 viser handelsbalansen og internhandelen i ulike regionar ut frå den samla handelen 
med landbruksvarer i verda. I det følgjande vil det trekkast fram nokre hovudlinjer i korleis 
varestraumen går inn og ut av dei ulike regionane. Alle tal er frå figur 1, og det er dermed 
importmønstret og eksportmønstret i handelsbalansen som er utgangspunktet. Internhandelen i 
regionane er haldt utanfor. Alle tal er frå The Atlas of Food (2003) og er basert på handelen i 
år 2000 og 2001, og verdien er oppgitt milliardar US dollar.4

 

                                                 
4 Når ein grovdeler verda slik, vil det vere hovudlinjene for handelen mellom regionane som kjem fram, medan 
nyansane på enkeltland forsvinn. For eksempel står USA aleine for 13 prosent av all eksport i år 2000, medan 
Japan sto for 11 prosent av verdas import. 
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Vest-Europa 
Import av landbruksvarer: 69,6 milliardar US dollar (USD) 
Eksport av landbruksvarer: 55,0 milliardar US dollar 
Handelsunderskot: 14,6 milliardar US dollar 
 
Tabell 27: Vest-Europas import frå og eksport til ulike regionar  
Region Import i mrd USD Eksport i mrd USD 
Asia og Oseania 14,8 14,7 
Nord-Amerika 14,8 12,9 
Latin-Amerika og Karibia 18,3 3,5 
Aust-Europa og Russland 9,2 10,0 
Midt-Austen 2,1 6,3 
Afrika 10,4 7,6 
 
Vest-Europa importerar mest frå Latin-Amerika og Karibia, med 18,3 mrd USD, og det er ein 
skeiv handelsbalanse mellom Vest-Europa og Latin-Amerika og Karibia, der eksporten til 
Vest-Europa er på 3,5 mrd USD. Største eksportmarknad for Vest-Europa er Asia og Oceania, 
med 14,7 mrd USD.  
 
Asia og Oseania 
Import av landbruksvarer: 67,3 milliardar US dollar 
Eksport av landbruksvarer: 40,0  milliardar US dollar 
Handelsunderskot: 27,3 milliardar US dollar 
 
Tabell 28: Asia og Oseanias import frå og eksport til ulike regionar  
Region Import i mrd USD Eksport i mrd USD 
Vest-Europa 14,7 14,8 
Nord-Amerika 36,0 13,9 
Latin-Amerika og Karibia 8,6 1,5 
Aust-Europa og Russland 3,9 1,7 
Midt-Austen 0,8 4,8 
Afrika 3,4 3,8 
 
Over halvparten av verdien for landbruksvarer Asia og Oseania importerar, har opphav i 
Nord-Amerika med 36 mrd USD, medan det er ein eksport til Nord-Amerika på 13,9 mrd 
USD. For eksport er Vest-Europa og Nord-Amerika som utgjer dei største marknadane for 
regionen. 
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Nord-Amerika 
Import av landbruksvarer: 50,3 milliardar US dollar 
Eksport av landbruksvarer: 72,2 milliardar US dollar 
Handelsoverskot: 21,9 milliardar US dollar 
 
Tabell 29: Nord-Amerikas import frå og eksport til ulike regionar 
Region Import i mrd USD Eksport i mrd USD 
Vest-Europa 12,9 14,8 
Asia og Oseania 13,9 36,0 
Latin-Amerika og Karibia 21,7 13,9 
Aust-Europa og Russland 0,6 1,2 
Midt-Austen 0,2 3,2 
Afrika 0,9 3,2 
 
Nord-Amerika er saman med Latin-Amerika og Karibia ein region med eit svært stort 
handelsoverskot på landbruksvarer. Nord-Amerika importerar mest frå Latin-Amerika og 
Karibia, medan det er Asia og Oseania Nord-Amerika har størst eksport til. 
 
Latin-Amerika og Karibia 
Import av landbruksvarer: 19,4 milliardar US dollar 
Eksport av landbruksvarer: 54,1 milliardar US dollar 
Handelsoverskot: 34,7 milliardar US dollar 
 
Tabell 30: Latin-Amerika og Karibias import frå og eksport til ulike regionar 
Region Import i mrd USD Eksport i mrd USD 
Vest-Europa 3,5 18,3 
Asia og Oseania 1,5 8,6 
Nord-Amerika 13,9 21,7 
Aust-Europa og Russland 0,1 1,8 
Midt-Austen 0,1 1,9 
Afrika 0,3 1,8 
 
Latin-Amerika og Karibia importerer lite frå andre regionar, med unntak av Nord-Amerika 
som dei importerar det meste frå, med 13,9 mrd USD. Nord-Amerika og Vest-Europa er dei 
regionane Latin-Amerika og Karibia eksporterer mest til, men dei har òg ein vesentleg eksport 
til Asia og Oceania, men dei er lite inne på denne marknaden samanlikna med Nord-Amerika.  
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Aust-Europa og Russland 
Import av landbruksvarer: 15,9 milliardar US dollar 
Eksport av landbruksvarer: 14,9 milliardar US dollar 
Handelsunderskot: 1,0 milliardar US dollar 
 
Tabell 31: Aust-Europa og Russland import frå og eksport til ulike regionar 
Region Import i mrd USD Eksport i mrd USD 
Vest-Europa 10,0 9,2 
Asia og Oseania 1,7 3,9 
Nord-Amerika 1,2 0,6 
Latin-Amerika og Karibia 1,8 0,1 
Midt-Austen 0,3 0,5 
Afrika 0,8 0,5 
 
Det er nær handelsbalanse for Aust-Europa og Russland. Det er viktig å vere merksam på at 
dette er før ei rekke land i regionen gikk inn i EU. Samstundes ser ein at det er Vest-Europa 
som i all hovudsak er handelspartnaren til regionen, både på import og eksport. Ein ser òg at 
regionen har ein del eksport til Asia og Oceania. 
 
Midt-Austen 
Import av landbruksvarer: 17,3 milliardar US dollar 
Eksport av landbruksvarer: 3,7 milliardar US dollar 
Handelsunderskot: 13,6 milliardar US dollar 
 
Tabell 32: Midt-Austens import frå og eksport til ulike regionar 
Region Import i mrd USD Eksport i mrd USD 
Vest-Europa 6,3 2,1 
Asia og Oseania 4,8 0,8 
Nord-Amerika 3,2 0,2 
Latin-Amerika og Karibia 1,9 0,1 
Aust-Europa og Russland 0,5 0,3 
Afrika 0,6 0,2 
 
Midt-Austen har ein svært høg import i forhold til eksport. Det er Vest-Europa regionen 
importerar mest frå. Det er også Vest-Europa som mottek over halvparten av eksporten til 
Midt-Austen. Elles ser ein at regionen importerar mykje frå Asia og Oseania, men eksporterar 
lite til den regionen. 
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Afrika 
Import av landbruksvarer: 16,3 milliardar US dollar 
Eksport av landbruksvarer: 16,4 milliardar US dollar 
Handelsoverskot: 0,1 milliardar US dollar 
 
Tabell 33: Afrikas import frå og eksport til ulike regionar 
Region Import i mrd USD Eksport i mrd USD 
Vest-Europa 7,6 10,4 
Asia og Oseania 3,1 3,4 
Nord-Amerika 3,2 0,9 
Latin-Amerika og Karibia 1,8 0,3 
Aust-Europa og Russland 0,5 0,8 
Midt-Austen 0,2 0,6 
 
Som region har Afrika nær handelsbalanse på landbruksvarer. Den viktigaste 
handelspartnaren er Vest-Europa. Afrika importerte for 7,6 mrd USD frå Vest-Europa, medan 
Afrika eksporterte til Vest-Europa for 10,4 mrd USD. Afrika handla òg mykje med Asia og 
Oceania. Interessant her er det ulike mønstret mellom Afrika sin handel med Vest-Europa og 
deira handel med Nord-Amerika. For medan Afrika har ein, for regionen, stor handel med 
Vest-Europa, så er den i forholdet til Nord-Amerika svært einsidig, der Afrika står som 
importør av landbruksvarer, medan eksporten til Nord-Amerika er låg. 
  
Andelar av verdshandelen med landbruksvarer over tid 
Tabellane over viste verdien for importen og eksporten av landbruksvarer mellom dei ulike 
regionane for år 2000. I det følgjande er det utviklinga i andelen ulike grupper av land og 
regionar har i handelen over tid som vert gjennomgått. Tala som vert nytta er for perioden 
1980 til 2002. I desse tala er land som Australia og New Zealand lagt i gruppa I-land, og 
dermed trekt ut av regionen Asia og Stillehavsområdet.  
 
Det meste av handelen skjer mellom industriland. Dersom ein skil mellom utviklingsland og 
industriland, viser eit oversyn frå The State of Food and Agriculture 2005 at i dei seinare åra 
har over 80 prosent av eksporten av landbruksvarer frå industriland gått til andre industriland. 
Tilsvarande har over 70 prosent av importen til industriland opphav i eit anna industriland. 
 
Vidare står industriland for 69 prosent av verdas totale eksport av landbruksvarer for år 2002. 
Dermed har andelen auka frå 1980, då andelen var 67 prosent. Høgst andel hadde 
industrilanda i 1990 med 71 prosent, for så å ligge stabilt på 69 prosent i perioden 1995 til 
2002. Andelen av verdas eksport frå utviklingsland har dermed gått ned frå 33 prosent i 1980 
til 31 prosent i 2002.  
 
Det er viktig å merke seg at regionen Afrika Sør for Sahara, der ei rekkje land frå MUL-
gruppa ligg, har vorten svekkja i tidsrommet 1980 - 2002, til tross for at andelen var marginal 
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også ved starten av perioden. I 1980 hadde desse landa ein eksportandel på 6 prosent, mens 
andelen var redusert til 4 prosent i 1990 og falt deretter ytterlegare til 3 prosent for år 2000 og 
2002.  
 
Mønstret for importen samsvarar med eksportmønstret. Industriland står for ein importandel 
på 76 prosent av den totale importen for år 2002. Andelen har auka frå 1980, då den var 73 
prosent, importtoppen var i 1990, med ein andel på 78 prosent. Deretter har andelen utgjort 75 
prosent frå 1995 til 2002. Utviklingsland har dermed fått importandelen redusert frå 27 
prosent i 1980 til 24 prosent for 2002. Også her har Afrika Sør for Sahara gått ned i andel i 
perioden 1980 - 2002, frå 3 til 2 prosent. Men deira andel av importen har falt mykje mindre 
enn andelen eksport som vart halvert i perioden.  
 
Regionale andelar i handelen med landbruksvarer over tid 
Som tidlegare nemnt er det eit mønster over tid som tyder på ei regional konsentrering av 
handelen. Det vil seie at land innanfor ein region handlar meir med andre land i same region. 
Sjølv om dette er ei utvikling i mange av regionane er det likevel I-land som dominerar 
verdshandelen med landbruksvarer. Dersom ein ser nærare på enkeltaktørar og 
handelsstraumane mellom regionane, er hovudmønstret framleis stabilitet over tid, men det er 
få aktørar som dominerar. Det er EU-155 og USA og Canada som er dei store 
handelsaktørane. Nær 60 prosent av eksporten  og importen av landbruksvarer over 
landegrenser er direkte knytt til desse. 
 
Regional inndeling og dømet Argentina og Brasil  
State of Food (2005) nyttar som nemnt ei inndeling der dei skil mellom I-land og U-land. I 
tillegg legg dei til grunn handel over landegrenser, slik at innførsel og utførsel mellom EU-
land vert rekna som import og eksport. I tillegg vert det splitta opp i regionane EU-15, USA 
og Canada, og land i endring, som er Russland, den asiatiske delen av tidlegare Sovjetunionen 
og store deler av Sentral- og Aust-Europa. Desse tre regionane utgjer I-landa. Utviklingslanda 
er splitta i regionane Asia og Stillehavsområdet (utan Japan, Australia og New Zealand), 
Latin-Amerika og Karibia, Midt-Austen (utan Israel) og Nord-Afrika, samt Afrika Sør for 
Sahara. Dette er grovinndelingar, og det kan vere store forskjellar i handelsbalansen til ulike 
land innanfor ein region. For eksempel inngår det 39 land i regionen Latin-Amerika og 
Karibia. Gjennomsnittsverdien for importen og eksporten for perioden 2001-2003 i regionen 
viser at regionen eksporterte landbruksvarer for 54 409 millionar US dollar, medan importen 
var på 30 220 millionar US dollar. Regionen har dermed eit stort handelsoverskot. Dersom ein 
derimot ser på enkeltland, er det Argentina og Brasil som er dei dominerande eksportørane. 
Desse to landa står aleine for 53 prosent av eksportverdien til regionen, medan dei importerer 
for berre 14 prosent. Det vil seie at regionen med 39 land har eit handelsoverskot på 26 189 
millionar US dollar, men av dette utgjer heile 25 694 millionar US dollar eksportoverskotet til 

                                                 
5 I dette talmaterialet er handelen mellom EU-landa rekna inn som ein del av den samla importen og eksporten 
av landbruksvarer i verda som krysser landegrenser.  
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Argentina og Brasil. 98 prosent av det samla handelsoverskotet til regionen kan dermed 
kanaliserast til Brasil og Argentina. Det vil seie at for dei resterande 37 landa er 
handelsbalansen 495 millionar US dollar i overskot, men det er store variasjonar der somme 
land har høgt eksportoverskot, som Chile, medan Venezuela har stort eksportunderskot. Dette 
syner likevel at få aktørar kan dominere inntrykket ein får av ein heil region. 
 
Uansett er det likevel slik at om ein ser på den samla verdshandelen med landbruksvarer er 
det I-landa som både importera og eksporterar mest.   
 
Figur 2: Eksportandel og importandel av den samla verdshandelen med 

landbruksvarer, fordelt på I-land og U-land for tidsrommet 1980 – 2002 i %. 
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Figuren over viser at størsteparten av handelen er mellom I-land i heile perioden. Og det vil 
seie at det er i stor grad I-land som handlar med I-land. Men sjølv om andelane til I-land og 
U-land er rimeleg stabile, både for import og eksport, over tid er det ei regionalisering av 
handelen for begge gruppene.  
 
I det følgjande vil eksport og importandelane til utvalde regionar verte presentert i dei 
følgjande tabellane (tabell 34 – 47). Det er viktig å vere merksam på at eksportandel og 
importandel går til 100 prosent i tabellane slik som òg er tilfellet i figuren over. Det er splitta 
mellom I-land og U-land i kategoriseringa, som inneberer at land som Australia, New 
Zealand, Japan og Israel er tatt ut av sine geografiske regionar og tilhøyrer her I-land 
kategorien. Det gjeld tilsvarande for land som Noreg og Sveits og desse er dermed ikkje med i 
nokon av regionane I-landa er delt opp i. 
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EU-15 
Tabell 34: Andelar av EUs utførsel av landbruksvarer fordelt på ulike regionar 
 Andeler av EUs eksport til utvalde regionar 
Eksport 
frå EU-
15 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland, 
Sentral- og 
Aust-Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og Karibia 

Midt-
Austen 
og Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 82 76 4 3 18 2 3 10 4 
1995 88 79 4 6 20 2 2 5 2 
2002 90 73 6 6 10 2 1 4 2 
 
Eksporten til EU-15 er i større grad kanalisert mot I-land no, enn tidlegare. EU har òg ein 
veldig høg andel som er internhandel mellom medlemslanda.  
 
Tabell 35: Andelar av EUs innførsel av landbruksvarer fordelt på ulike regionar 
 Andeler EU-15 importerar frå utvalde regionar 
Import 
til EU-
15 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland, 
Sentral- og 
Aust-Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og Karibia 

Midt-
Austen og 
Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 73 54 16 3 27 6 10 2 8 
1995 79 68 8 4 21 5 9 2 5 
2002 80 65 5 5 20 5 9 2 4 
 
Importen til EU er òg kanalisert meir mot andre I-land, men andelen EU-15 importerar frå 
USA og Canada er likevel lågare no enn tidlegare. Andelen EU-15 importerar frå Afrika Sør 
for Sahara er halvert i tidsrommet. 
 
USA og Canada 
Tabell 36: Andelar av USA og Canadas utførsel av landbruksvarer fordelt på ulike 

regionar 
 Andeler av USA og Canadas eksport til utvalde regionar 
Eksport 
frå USA 
og 
Canada 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland, 
Sentral- og 
Aust-Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og Karibia 

Midt-
Austen 
og Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 65 29 14 3 35 13 14 6 2 
1995 67 18 25 1 33 15 11 6 1 
2002 65 12 35 1 35 13 15 5 1 
 
USA og Canada eksporterar òg mest til I-land, men dei har også ein langt høgare andel av 
eksporten enn EU-15 der U-land står som mottakar. Særskilt er Asia og Stillehavsområdet og 
Latin-Amerika og Karibia viktige eksportmarknadar for USA. 
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Tabell 37: Andelar av USA og Canadas innførsel av landbruksvarer fordelt på ulike 
regionar 
 Andeler USA og Canada importerar frå utvalde regionar 
Import til 
USA og 
Canada 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland, 
Sentral- og 
Aust-Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og Karibia 

Midt-
Austen 
og Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 54 14 29 1 46 10 30 1 5 
1995 59 14 38 1 41 13 25 1 2 
2002 61 16 37 1 39 13 24 1 1 
 
Importen til USA og Canada har dreia meir mot andre I-land i perioden. Noko av auken kjem 
frå EU-15, men det er handelen mellom USA og Canada som har akselerert både på importen 
og eksporten. USA og Canada importerar ein stor andel frå Latin-Amerika og Karibia, men 
importandelen har gått ned, frå 30 til 24 prosent.   
 
Russland og Sentral- og Aust-Europa 
Tabell 38: Andelar av Russland og Sentral- og Aust-Europas utførsel av landbruksvarer 

fordelt på ulike regionar 
 Andeler av Russland og Sentral- og Aust-Europa eksport til utvalde regionar 
Eksport frå 
Russland og 
Sentral- og 
Aust-Europa 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland 
og Sentral- 
og Aust-
Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og 
Karibia 

Midt-
Austen 
og Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 89 63 8 14 11 1 1 8 1 
1995 92 44 1 46 8 2 0 5 0 
2002 84 40 2 36 16 8 0 8 0 
 
Russland og Sentral- og Aust-Europa har størst eksportandel til EU-15. Men denne har gått 
sterkt nedover, frå 63 til 40 prosent i perioden. Auken har komme gjennom større andel 
regional handel. Dette henger saman med endringane i regionen og oppløysninga av 
Sovjetunionen. Det meste av eksporten til Russland og Sentral- og Aust-Europa går til I-land, 
sjølv om andelen er noko redusert. 
 
Tabell 39: Andelar av Russland og Sentral- og Aust-Europas innførsel av landbruksvarer 

fordelt på ulike regionar 
 Andeler Russland og Sentral- og Aust-Europa importerar frå utvalde regionar 
Import til 
Russland og 
Sentral- og 
Aust-Europa 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland 
og Sentral- 
og Aust-
Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og 
Karibia 

Midt-
Austen 
og Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 68 31 22 8 32 6 19 4 2 
1995 80 44 5 29 20 5 9 2 3 
2002 74 38 6 27 26 8 13 3 3 
 
Importandelen til Russland og Sentral- og Aust-Europa frå I-land er høgare i 2002 enn i 1980. 
Som for eksporten vil dei politiske omveltingane i regionen gjer utslag. Det er likevel 
interessant at importen frå EU har auka, medan den er redusert frå Latin-Amerika og Karibia. 
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I tillegg ser ein av tabellen at medan Russland, Sentral- og Aust-Europa importerar ein relativt 
stor andel frå Latin-Amerika og Karibia, så eksporterar dei ikkje til regionen etter 1995. 
  
Asia og Stillehavsområdet 
Tabell 40: Andelar av Asia og Stillehavområdets utførsel av landbruksvarer fordelt på 

ulike regionar 
 Andeler av Asia og Stillehavs-områdets eksport til utvalde regionar 
Eksport frå 
Asia og 
Stillehavs-
området 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland, 
Sentral- og 
Aust-
Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og 
Karibia 

Midt-
Austen 
og Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 61 24 12 2 39 27 2 9 2 
1995 57 16 12 3 43 32 1 7 2 
2002 52 14 12 3 48 35 1 8 3 
 
Asia og Stillehavområdet eksporterar meir til I-land enn U-land, men det er ei utvikling der 
det er ei dreiing mot redusert eksportandel som går til I-land og auka andel til U-land. Det er 
viktig her å legge til grunn gruppedelinga, der Australia, Ny-Zealand og Japan er klassifisert 
som I-land, og er såleis tatt ut av sin geografiske region, men samstundes gjeld dette for alle 
åra, så dreiinga av handelsstraumen er reell. Vidare ser ein at det er den regionale handelen 
her som aukar, medan eksportandelen til dei andre regionane i U-landsgruppa har gått svakt 
ned. 
   
Tabell 41: Andelar av Asia og Stillehavområdets innførsel av landbruksvarer fordelt på 

ulike regionar 
 Andeler Asia og Stillehavs-området importerar frå utvalde regionar 
Import til 
Asia og 
Stillehavs-
området 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland, 
Sentral- og 
Aust-
Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og 
Karibia 

Midt-
Austen 
og Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 55 7 31 0 45 38 5 1 2 
1995 57 10 31 3 43 31 7 1 3 
2002 52 8 22 5 48 34 10 1 3 
 
Foruten den regionale importen, så er importen til Asia og Stillehavområdet høgst frå USA og 
Canada, sjølv om denne importandelen har gått ned frå 31 prosent til 22 prosent. Det er òg 
verdt å legge merke til at andelen Asia og Stillehavområdet importerar frå Latin-Amerika og 
Karibia er dobla frå 1980 til 2002. 
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Latin-Amerika og Karibia 
Tabell 42: Andelar av Latin-Amerika og Karibias utførsel av landbruksvarer fordelt på 

ulike regionar 
 Andeler av Latin-Amerika og Karibias eksport til utvalde regionar 
Eksport frå 
Latin-
Amerika og 
Karibia 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland, 
Sentral- og 
Aust-
Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og Karibia 

Midt-
Austen 
og Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 75 44 23 4 25 2 18 4 1 
1995 67 33 27 3 33 8 19 5 2 
2002 66 28 28 4 34 10 17 7 2 
 
Ein høg andel av eksporten til Latin-Amerika og Karibia har I-land som destinasjon. Det er 
likevel interessant at Latin-Amerika og Karibia sin eksport til EU-15 er redusert frå 44 
prosent til 28 prosent. Eksporten til USA og Canada er derimot høgare i 2002 enn i 1980. I 
tillegg har andelen av eksport til Midt-Austen og Nord-Afrika auka frå 4 til 7 prosent, medan 
til Asia og Stillehavområdet har andelen gått frå berre 2 prosent i 1980 til heile 10 prosent i 
2002. Latin-Amerika og Karibia skil seg frå andre regionar ved at eksporten regionalt ikkje er 
høgare i 2002 enn dei andre åra. 
  
Tabell 43: Andelar av Latin-Amerika og Karibias innførsel av landbruksvarer fordelt på 

ulike regionar 
 Andeler Latin-Amerika og Karibia importerar frå utvalde regionar 
Import til 
Latin-
Amerika og 
Karibia 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland, 
Sentral- og 
Aust-
Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og Karibia 

Midt-
Austen 
og Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 66 22 40 0 34 3 31 0 0 
1995 59 14 42 1 41 3 37 0 1 
2002 63 8 51 0 37 3 34 0 1 
 
Over halvparten av importen til Latin-Amerika og Karibia kjem frå USA og Canada, og 
denne andelen er høgare i 2002 enn tidlegare. Samstundes har importen frå EU-15 gått ned frå 
22 til 8 prosent. Forutan den importen som kjem frå USA og Canada, er det lite import frå 
andre regionar til Latin-Amerika og Karibia. Men den regionale handelen er høg innanfor 
regionen. Latin-Amerika og Karibia er òg den mest typiske eksportretta regionen, mykje fordi 
Argentina og Brasil er svært store eksportørland. 
 
Midt-Austen og Nord-Afrika 
Tabell 44: Andelar av Midt-Austen og Nord-Afrikas utførsel av landbruksvarer fordelt på 

ulike regionar 
 Andeler av Midt-Austen og Nord-Afrikas eksport til utvalde regionar 
Eksport frå 
Midt-
Austen og 
Nord-
Afrika 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland, 
Sentral- og 
Aust-
Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og Karibia 

Midt-
Austen 
og Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 72 65 1 5 28 2 0 23 4 
1995 64 43 5 11 36 4 1 30 1 
2002 58 38 4 10 42 6 1 33 2 

  LU-rapport nr. 3 - 2006 



Side 54  Handel med landbruksvarer 

Midt-Austen og Nord-Afrika sin eksport har dreia mot ein mindre andel eksport til I-land, og 
ein større andel regional eksport i perioden. Størst andel vert eksportert til EU-15, men det er 
ein kraftig reduksjon, frå 65 prosent i 1980 til 38 prosent i 2002. 
 
Tabell 45: Andelar av Midt-Austen og Nord-Afrikas innførsel av landbruksvarer fordelt 

på ulike regionar 
 Andeler Midt-Austen og Nord-Afrika importerar frå utvalde regionar 
Import til 
Midt-
Austen og 
Nord-
Afrika 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland, 
Sentral- og 
Aust-Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og Karibia 

Midt-
Austen 
og Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 69 43 16 5 31 10 8 7 7 
1995 67 34 22 8 33 11 8 10 3 
2002 57 23 16 10 43 10 15 14 4 
 
Importen til Midt-Austen og Nord-Afrika har i hovudsak komme frå EU-15, men andelen er 
redusert frå 43 til 23 prosent. Både den regionale eksporten og importenandelen frå Latin-
Amerika og Karibia er rundt dobla i perioden. 
 
Afrika Sør for Sahara 
Tabell 46: Andelar av Afrika Sør for Saharas utførsel av landbruksvarer fordelt på ulike 

regionar 
 Andeler av Afrika Sør for Saharas eksport til utvalde regionar 
Eksport 
frå Afrika 
Sør for 
Sahara 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland, 
Sentral- og 
Aust-Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og Karibia 

Midt-
Austen 
og Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 85 71 9 2 15 3 0 3 8 
1995 71 59 5 2 29 8 1 5 14 
2002 66 50 6 3 34 8 1 6 20 
 
EU-15 er den viktigaste mottakaren av eksport frå Afrika Sør for Sahara. Men Afrika Sør for 
Sahara sin eksportandel til EU-15 har gått ned frå 71 prosent til 50 prosent, så det er ein sterk 
reduksjon. Samstundes har den regionale eksportandelen gått opp frå 8 til 20 prosent. 
Eksportandelen til Afrika Sør for Sahara har dreia mot ein mindre eksportandel med I-land 
som destinasjon. 
 
Tabell 47: Andelar av Afrika Sør for Saharas innførsel av landbruksvarer fordelt på ulike 

regionar 
 Andeler Afrika Sør for Sahara importerar frå utvalde regionar 
Import til 
Afrika 
Sør for 
Sahara 

I-
land 

EU-
15 

USA og 
Canada 

Russland, 
Sentral- og 
Aust-Europa 

U-
land 

Asia og 
Stillehavs-
området 

Latin-
Amerika 
og Karibia 

Midt-
Austen 
og Nord-
Afrika 

Afrika 
Sør for 
Sahara 

1980 70 48 17 0 30 12 5 1 12 
1995 54 40 12 1 46 21 9 2 15 
2002 45 27 11 1 55 22 8 3 22 
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Importandelen til Afrika Sør for Sahara har skifta frå ei overvekt frå I-land til U-land. Forutan 
ein høgare regional importandel, er særskilt importandelen frå Latin-Amerika og Karibia, 
samt Asia og Stillehavsområdet høgare. Importandelen frå EU-15 er redusert med nær 20 
prosent. Regionen har særskilt dreia sin import meir mot Asia og Stillehavsområdet, og 
mindre mot EU-15. 
 
3.1.2 Store handelsstraumar, men få dominerande aktørar 
Dersom ein brukar same grupperingane som over, men ser på faktiske tal basert på 
gjennomsnittsverdien for importen og eksporten for perioden 2001-2003, er det eit mønster 
der få aktørar står fram som dominerande landbrukseksportørar. Det er fleire som er store 
eksportørar, men mange av desse er også store importørar, og har dermed ein tilnærma 
handelsbalanse på landbruksvarer. EU-15 er eit slikt døme, Mexico eit anna med ein eksport 
på over 8 000 millionar US dollar og ein import på over 11 000 millionar US dollar. 
 
Det er også ein del som har eit stort eksportoverskot, men der verdien ikkje er av eit omfang 
som gjer dei til dominerande i verdsmarknaden. Vietnam er eit slikt døme med ein eksport på 
2 124 millionar US dollar, og ein import på 1 378 millionar US dollar. Chile og Sør-Afrika er 
også typiske eksportørland. 
 
Likevel er det land som Brasil, Australia, USA, New Zealand, Thailand, Malaysia, Argentina 
og Canada som utmerkar seg med svært høg eksportverdi, samt høgt eksportoverskot. Det er 
kombinasjonen av veldig høg eksportverdi og svært positiv handelsbalanse på landbruksvarer 
som gjer at desse landa skil seg ut i verdshandelen. Til dømes har både Brasil og Australia 
større eksportverdi kvar for seg enn den samla eksportverdien heile regionar som Afrika Sør 
for Sahara eller Midt-Austen og Nord-Afrika. Sameleis har USA aleine ein høgare 
eksportverdi enn til dømes regionen Latin-Amerika og Karibia eller Asia og Stillehavområdet. 
 
Tabell 48  Gjennomsnitts eksportverdi og importverdi (2001-2003) for landbruksvarer 

fordelt på dominerande aktørar i millionar US dollar 
Eksportverdi og importverdi for 
landbruksvarer fordelt på land  

Gj.snitt 
eksportverdi 
2001-2003 i 
millonar USD 

Gj.snitt 
importverdi 
2001-2003 i 
millonar USD 

Gj.snitt 
eksportoverskot 
2001-2003 i 
millonar USD 

Argentina 11 959 816 11 143 
Australia 15 603 3 328 12 275 
Brasil 17 900 3 349 14 551 
Canada 17 115 12 988 4 127 
Malaysia 7 492 4 221 3 271 
New Zealand 7 096 1 319 5 777 
Thailand 8 649 3 142  5 507 
USA 58 199  47 818 10 381 
   
Tabell 48 over viser verdiane i handelen med landbruksvarer for utvalde aktørar som er  
kjenneteikna med ein svært høg eksportverdi på landbruksvarer, der aktørane også har eit stort 
eksportoverskot i sin handelsbalanse. Særskilt utmerkar Argentina, Australia, Brasil og USA 
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seg med meir enn 10 000 millionar US dollar i årleg handelsoverskot på landbruksvarer. Som 
nemnt tidlegare er det òg andre land som har store handelsoverskot, men desse har ikkje ein 
samla verdi som er på eit så høgt nivå som aktørane i tabellen. Dermed kan ein seie at åtte 
landa er dominerande eksportørar i verda. 
 
Det er slik sett forholdsvis få aktørar som har svært høge eksportverdiar og eksportoverskot, 
men det er òg nokre aktørar som utmerkar seg med svært høg importverdi og høgt 
eksportunderskot. Særskilt er Japan, Russland og Sør-Korea dømer på dette. Japan har ein 
eksportverdi på landbruksvarer på 1 929 millionar US dollar, medan dei importerer for heile 
35 063 US millionar dollar. Russland og Sør-Korea har ikkje så skeiv handelsbalanse, men 
likevel har dei eit formidabelt eksportunderskot. Russland har i perioden ein gjennomsnitts 
eksportverdi på 1 766 millionar US dollar, medan importverdien er på 9 710 millionar US 
dollar. Tilsvarande for Sør-Korea er ein eksportverdi på 1 726 millionar US dollar og ein 
importverdi på 8 963 millionar US dollar6. 
 

3.2 Bomull og sukker 
Bomull og sukker er to vareslag som er særskilt omstridd. Begge produkta er debattert 
spesielt i WTO-forhandlingane, då begge produkta er sentrale produksjonar i mange 
utviklingsland, og ikkje minst i fleire av dei minst utvikla landa. I det følgjande vil ei kort 
gjennomgang av sukkerregimet til EU og bomullsregimet til USA verte presentert. Det er ei 
tydeleg konfliktlinje mellom USA og utviklingsland når det gjeld handel og subsidiering av 
bomull, medan striden om sukker står mellom EU og utviklingsland. 
 
3.2.1 Sukkerregimet i EUs landbrukspolitikk 
Sukker vert produsert i store deler av verda. I følgje Oxfam7 er 121 land sukkerprodusentar. 
Det er to typar sukkerproduksjonar; sukkerrøyr som utgjer om lag 70 prosent av 
produksjonsvolumet i verda, samt betesukker som står for det resterande. Produksjonsvolumet 
til desse 121 landa utgjer i følgje Sugar Knowledge International (SKIL)8 over 120 millionar 
tonn årleg. Sukkerrøyr er tropisk, og vert først og fremst produsert i utviklingsland, men det er 
også noko produksjon i USA og Australia. Betesukker vert i all hovudsak produsert i Europa, 
medan USA sin produksjon er grovt halvt om halvt av røyrsukker og betesukker. 
 
Sukkerregimet til EU vart oppretta i 1967 som eit område innanfor den felles 
landbrukspolitikken (CAP). Hovudformålet var å sikre produksjon gjennom å gi produsentane 
                                                 
6 Tilsvarande tal for Noreg er ein eksportverdi på 484 millionar US dollar, og ein importverdi 2 225 millionar US 
dollar.  
7 Oxfam Brifing Paper no.27 ”The Great EU Sugar Scam” er ein kritisk gjennomgang av EUs sukkerregime. Den 
har nettadresse:  
http://www.oxfam.org/en/files/pr022508_eu_sugar_scam.pdf?searchterm=the%20great%20eu%20sugar%20scam 
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av betesukker god pris for sal av råsukker til foredlingsindustrien, og dernest å sikre bra pris 
på industrien sitt sal av raffinert sukker. Dermed har EU fått ein sukkermarknad innanfor sitt 
grensevern der sukkerprisane til ei kvar tid ligg 2,5 til 3 gonger over verdsmarknadsprisen. 
Det er likevel ikkje dette som er hovudkjelda til konflikten mellom EU og fleire 
utviklingsland. Det er derimot at EU over tid har etablert seg som verdas største eksportør av 
kvitt sukker med ein andel på 40 prosent av verdsmarknaden.9 Det er dermed raffinert sukker 
EU eksporterar, og mellom anna vert det importert rundt 2 millionar tonn sukker frå land i 
African-Caribbien-Pacific (ACP)-sonen, og India. Desse utvalde eksportørlanda har tollfri 
kvote og får tilnærma EU-pris for sin eksport. Dette sikrar desse landa avsetjing og viktige 
inntekter, men samstundes er det meste av denne importen råsukker, som vert raffinert og 
bearbeida i EU. Det importerte sukkeret er i ”fri sirkulasjon” og kan difor verte raffinert og re-
eksportert som ein del av EUs kvite sukker omset på verdmarknaden. Dermed kan 
råsukkerimporten til EU og deira eksport av kvitt sukker vere til hinder for ei satsing på 
foredling til kvitt sukker i utviklingsland. Dette inneberer òg at råsukkereksportørane taper 
den meirverdien som tilfell raffinert sukker framfor råsukker. Som Noreg gir også EU dei 
Minst Utvikla Landa fri marknadstilgang. Men der det i Noreg gjeld for alle varer med unntak 
av våpen, held EU mellom anna også sukker utanfor den frie marknadstilgangen. Etter planen 
skal MUL få fri marknadstilgang også på sukker frå første juli 2009, men det har vist seg at 
reformer av sukkerregimet ofte ikkje let seg gjennomføre. Mellom anna har ikkje 
gjennomgangane av CAP i tidsrommet 1992 - 2004 omfatta sukkerregimet. Det er likevel no 
starta ei gradvis omlegging av marknasordningane for sukker, mellom anna fordi EU tapte ei 
panelavgjersle i WTO kring bruken av utstrakt eksportsubsidiering på sukker. Dermed er eit 
arbeid sett i gang i EU for å redusere sukkerproduksjonen og sukkereksporten. 
 
Per i dag har EU eit sukkerregime som er basert på eit sterkt grensevern, produksjonsubsidiar, 
høge sukkerprisar på konsum i marknaden, samt stor eksport av bearbeida sukker på 
verdmarknaden direkte eller indirekte subsidiert.  
 
Dei fire største sukkerkonserna, Südzucker, Danisco, Eridania Beghin-Say og Britich Sugar, 
har i fleire tilfeller monopol på raffinering i ulike land, og desse fire har ein svært stor 
marknadsandel i EU. For eksempel har Danisco både monopol på raffinering og 100 prosent 
marknadsandel i Sverige, Danmark og Finland. British Sugar har tilsvarande posisjon i 
Storbritannia. Südzucker, med hovudsete i Tyskland er også i ein særstilling, som verdas 
største produsent av kvitt sukker. 
 
                                                                                                                                                         
8 Sugar Knowledge International (SKIL) på nettadresse: (http://www.sucrose.com/home.html) er kjelde for 
informasjonen om sukkerproduksjon. SKIL, som er ein uavhengig internasjonal organisasjon for 
sukkerteknologi, har mykje generell informasjon om sukker, sukkerproduksjon og sukkerprodusentar. 
9 Rapporten ”Søkelys på landbrukspolitikken i EU” frå Landbruks- og matdepartementet, hevdar at EU har 12 
prosent av verdshandelen med sukker, men her er det ikkje definert til kvitt sukker. SKIL derimot oppgir at EU 
er største produsent med ein produksjon på 18 millionar tonn sukker og nest største eksportør med 5,5 millionar 
tonn, medan Brasil er nest største produsent med 14,5 millionar tonn og største eksportør med 6 millionar tonn 
sukker.  
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Sukkerregimet til EU er bygd rundt store dominerande aktørar og ei marknadsordning som 
sikrar avkastning i alle ledd, samstundes som store kvanta av det raffinerte sukkeret vert 
dumpa på verdsmarknaden. Fordi sukkerregimet i store grad er basert på utstrakt eksport av 
raffinert kvitt sukker er det oppstått ei tydeleg konfliktlinje mellom EU og fleire 
utviklingsland som satsar på ein eksportorientert sukkerproduksjon. 
 
Motstandarane mot sukkereksporten til EU hevdar at eksporten berre er mogleg gjennom 
utstrakt bruk av eksportsubsidiar, samt kryssubsidiering frå dei høge konsumentprisane på 
EU-marknaden. Oxfam hevder produksjonskostnaden per tonn kvitt sukker i EU er på 673 
euro, medan tilsvarande i til dømes Malawi og Colombia ligg på 280 euro. Difor er det eit 
stort gap mellom produksjonsprisen i EU og den prisen EU sel for når dei eksporterar på 
verdsmarknaden. 
 
Sukkereksporten til EU vert kritisert fordi den er basert på opne og skjulte eksportsubsidiar. 
Samstundes eksporterar EU sukker i slike mengder at det truleg påverkar 
verdsmarknadsprisen. I tillegg kan det vere negativt for utviklingsland som er 
sukkerprodusentar, at det er råsukker EU importerer frå dei, for så å vidareforedle det innan 
Unionen, der deler av det ferdig raffinerte sukkeret vert skipa ut på verdsmarknaden. Dermed 
kan dette undergrave sukkerindustrien blant eksportorienterte sukkerprodusentland, gjennom 
at desse ikkje får del i meirverdien kvitt sukker har framfor råsukker. 
  
Noreg har valt å ikkje produsere sukker. Norge verken dyrkar sukker, eller raffinerar sukker. 
Og som vist tidlegare i den norske importstatistikken, er det EU som dominerar i leveransane, 
med ein andel på 93 prosent av den samla importverdien av sukker og sukkervarer under 
kapittel 17 i tolltariffen. Om ein ser på posisjon 17.01 ”rør- og betesukker samt kjemisk ren 
sakkarose, i fast form” utgjorde andelen til EU godt over 99 prosent. 
 
 
3.2.2 Bomullsregimet i USAs landbrukspolitikk 
Som sukkerregimet til EU er bomullsregimet til USA eit av dei meir omstridde 
handelspolitiske områda innanfor WTO-regimet.  
 
Fleire av dei Minst Utvikla Landa har bomullsproduksjon som eit av kjerneprodukta i sitt 
landbruk. Samstundes er bomullsproduksjonen i USA basert på internoverføringar og 
eksportsubsidiering gjennom eksportkredittar. USA er ein av dei store bomullsprodusentane i 
verda med 20 prosent av verdas produksjon, men det er som eksportør USA skil seg ut. Med 
ein marknadsandel på 30 prosent er dei verdas største bomullseksportør. Oxfam (Brifing 
paper no. 30) hevdar at USA subsidierte sine 25 000 bomullsprodusentar med 3,9 milliardar 
US dollar i 2000/2001. Vidare hevdar Oxfam at nivået på tilskota for bomullsproduksjon var 
dobla i forhold til nivået i 1992. Ettersom store deler av bomullsproduksjonen til USA vert 

LU-rapport nr. 3 - 2006 



Handel med landbruksvarer  Side 59 

eksportert til verdsmarknadsprisen, meiner Oxfam at dei høge tilskota til produksjon pressar 
ned bomullsprisen på verdsmarknaden.  
 
Det er for bomullsproduksjonen til USA som for sukkerproduksjonen i EU, den omfattande 
eksporten som er kjernen i konflikten mellom USA og utviklingsland. USA brukar ikkje reine 
eksportsubsidiar i stor grad, men derimot er det utstrakt bruk av internstøtte og 
eksportkredittar. 
 
 
3.2.3 Prisutvikling på utvalde landbruksvarer       
Under vil prisutviklinga for landbruksvarer og matvarer verte presentert. Prisutvikling på 
spesifikke landbruksprodukt som er viktige eksportprodukt for fleire av dei Minst Utvikla 
Landa vil òg verte vist. Dette for å gi eit oversyn og eit innblikk i prisutviklinga på 
landbruksvarer, som er gjennomgåande fallande i perioden 1960 til 2000.  
 
Figur 3:  Prisutvikling og indeks for 1960 – 2000 på landbruksvarer (indeks), matvarer 

(indeks), mais (USD/tonn), palmeolje (USD/tonn), ris (USD/tonn), soyabønner 
(USD/tonn) og kveite (USD/tonn). 

 

 Kjelde: FAO, The State of Agricultural Commodity Markets 2004. 
 
Figuren over viser eit prisfall på landbruksvarer frå 1960 og fram til 2000. Både kategorien 
landbruksvarer og matvarer har ei tilnærma lik utvikling, der prisane har gått rimeleg jamt 
nedover.   
 
Medan figur 3 viser både generell prisutvikling på mat og landbruksvarer og på spesifikke 
landbruksprodukt, vil figurane i det følgjande berre vise prisutviklinga for spesifikke 
landbruksvarer for perioden 1980-2000. Figurane omhandlar produkt som ofte er sentrale for 
mange utviklingsland. Prisutviklinga vert vist både i fast dollar og laupande dollar. I fast 
dollar er det korrigert for inflasjon, medan laupande dollar ikkje er korrigert. Dermed vil 
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kurvane for den faste og laupande dollaren verte meir samanfallande til nærare ein kjem dags 
dato. Det kan hevdast at laupande dollar gir eit skeivt bilete av utviklinga, då den ikkje 
korrigerer for inflasjon.  
 
Figur 4: Prisutvikling for kaffi i perioden 1980 til 2001 

Eksportpris for kaffe på verdensmarkedet 1980 - 2001. 
US dollar per tonn. Løpende og faste priser. 
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Kjelde: Lømo og Eldby (2004). 
 
Det er eit fall i kaffiprisane i perioden. Korrigert for inflasjon (fast dollar), ser ein tydeleg eit 
sterkt prisfall på kaffi i løpet av tjue år. Men ein ser også at det har vore korreksjonar der 
prisane har auka att. Kaffiprisane er sårbare fordi avlingssvikt i regionar kan gi store utslag på 
utbodet av kaffi på verdsmarknaden. 
  
Figur 5: Prisutvikling for te i perioden 1980 til 2001 

Eksportpris for te på verdensmarkedet 1980-2001. 
US dollar per tonn. Løpende og faste priser.
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Kjelde: Lømo og Eldby (2004). 
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Te har òg eit klart prisfall om ein korrigerar for inflasjon. I laupande dollar kjem ikkje 
prisfallet fram, og eksportprisen har stått rimeleg i ro på rundt 2000 USD per tonn. 
 
Figur 6: Prisutvikling for kakao i perioden 1980 til 2001 

Eksportpris for kakaobønner på verdensmarkedet 1980-2001. 
US dollar per tonn. Løpende og faste priser.
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Kjelde: Lømo og Eldby (2004). 
 
Det har vore ei svært negativ prisutvikling på kakaobønner. Prisfallet er tydeleg både i fast og 
laupande USD. Særskilt ser ein eit raskt prisfall i tida 1980 til 1982.  
  
Figur 7: Prisutvikling for bomull i perioden 1980 til 2001 

Eksportpris på bomull (cotton lint) på verdensmarkedet. 
1980-2001. US dollar per tonn. Løpende og faste priser. 
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Kjelde: Lømo og Eldby (2004). 
 
Biletet for prisutviklinga på bomull samsvarar med dei andre produkta. I fast dollar ser ein eit 
klart prisfall, men det er òg ein tydeleg prisreduksjon i laupande dollar. 
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Som ein ser av figurane over har det vore fallande prisar på kaffi, te, kakao og bomull, 
uavhengig om prisutviklinga er målt i fast eller laupande pris. Og det er ikkje berre på desse 
varene ein ser ei slik prisutvikling. Som figur 3 viser er prisfall over tid gjennomgåande for 
både landbruksvarer og matvarer. Dette kan gi eksportørland som i sterk grad baserer seg på 
landbrukseksport svikt i eksportinntektene.
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4 Produksjon og eksport frå MUL 
I Tabell 48 vart handelsbalansen på landbruksvarer, med omsyn til eksportverdi og 
importverdi, til nokre dominerande land vist. Dersom ein ser på tilsvarande handelsstraumar 
til dei minst utvikla landa, ser ein tydeleg at verdiane er svært små samanlikna med dei store 
aktørane. Det er òg klart at mange av landa I MUL-gruppa rett og slett ikkje har noko 
eksportpotensiale for landbruksvarer. Dette kan ha mange årsaker, men som nemnt 
innleiingsvis har 27 av dei 50 minst utvikla landa status i FN som enten ”små øy-statar” eller 
”innestengde statar”. Dermed har mange land i MUL-gruppa enten lite produksjonspotensiale 
på grunn av lite areal, som tilfellet er for mange av øy-statane, eller dei har ikkje noko 
marknadsnærleik ved at det manglar infrastruktur. Dette gjeld ikkje alle land i gruppa, men 
likevel er det viktig å legge til grunn at mange av desse landa ikkje har noko moglegheit til å 
eksportere landbruksvarer i særskilt omfang. Fleire av dei er store netto matvareimportørar, 
og har ein landbruksproduksjon som ikkje på langt nær dekkjer innlandsk etterspurnad. Eit 
eksportretta landbruk er med andre ord berre aktuelt og mogleg for nokre av landa i MUL-
gruppa. I det følgjande er det potensialet til desse som vert drøfta. For å skape eit oversyn 
over MUL sin handel med landbruksvarer vil importverdien og eksportverdien til MUL verte 
presentert i tabell 49 under10. 

                                                 
10 The State of Food and Agriculture 2005, som talmaterialet er henta i frå hadde ikkje tilgjengelege tal for 
Afghanistan.  
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Tabell 49: Gjennomsnitts eksportverdi og importverdi (2001-2003) for landbruksvarer 

fordelt på Minst Utvikla Land i millionar US dollar (* = handelsoverskot) 
Eksportverdi og importverdi for 
landbruksvarer fordelt på Minst 
utvikla land  

Gj.snitt 
eksportverdi  
2001-2003 i 
millonar USD 

Gj.snitt 
importverdi 
2001-2003 i 
millonar USD 

Angola 2 658

Aust-Timor 10 45

Bangladesh 99 1 543

Benin 203 235
Bhutan 14 20
Burkina Faso* 162 139
Burma* 377 305
Burundi* 29 22
Den sentralafrikanske republikk 11 22
Djibouti 11 145
Ekvatorial-Guinea 4 30
Eritrea 2 75
Etiopia 330 335
Gambia 15 90
Guinea 37 169
Guinea-Bissau* 49 36
Haiti 19 370
Kambodsja 26 293
Kapp Verde 0 83
Kiribati 2 12
Komorane 12 23
Kongo, Demokratiske republikk 24 258
Laos 66 86
Lesotho 6 105
Liberia 60 72
Madagaskar* 196 114
Maldivane 0 90
Malawi* 406 79
Mali* 289 167
Mauritania 35 255
Mosambik 78 278
Nepal 84 196
Niger 67 149
Rwanda 30 48
Salomonøyane* 33 15
Samoa 5 27
Sao Tome og Principe 5 14
Senegal 145 593
Sierra Leone 9 137
Somalia 65 106
Sudan 348 443
Tanzania* 385 287
Tchad* 109 43
Togo* 106 82
Tuvalu 0 2
Uganda* 169 147
Zambia 111 132
Vanuatu 10 15
Yemen 87 893
 
Det er berre 11 av desse 49 landa som har positiv handelsbalanse for landbruksvarer. Dette 
inneberer ikkje nødvendigvis at desse landa ikkje har enkeltprodukt og sektorar innanfor 
landbruksproduksjonen som enten er eksportretta, eller har eit eksportpotensiale. Men det er 
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likevel ein teikn på at deira landbrukssektor ikkje er spesielt konkurransedyktig på den 
internasjonale marknaden generelt, og at landbrukssektoren ikkje er særskilt eksportbasert og 
eksportretta. I tillegg ser ein at fleire av dei har svært høg importverdi på landbruksvarer 
samanlikna med eksportverdien, noko som tyder på at desse er avhengig av import av 
landbruksvarer. Og som nemnt tidlegare teiknar The State of Food and Agriculture 2005, eit 
bilete av MUL, der dei har ein aukande import, særskilt av mat, og fallande eksportandel. Det 
vil seie at fleire av landa i MUL-gruppa er i ein situasjon der handel med landbruksvarer er i 
eit mønster der dei til dømes eksporterar landbruksvarer som ikkje er mat som bomull og 
importerar matvarer som korn, men òg bearbeida produkt. 
 

4.1 Produksjonsretningar og eksportretta produkt i MUL 
Bomull er ei svært sentral eksportvare for mange av dei minst utvikla landa. Benin er eit 
døme eit land med eit eksportmønster dominert av bomull. Bomull aleine utgjer over 90 
prosent av den totale eksporten til Benin av landbruksvarer. For land som Burkina Faso og 
Togo er også bomullseksporten sentral, der bomull utgjer 60 til 70 prosent av den totale 
landbrukseksporten deira. Ein eksportstruktur der eit fåtal vareslag dominerar sterkt er tilfellet 
for fleire land i MUL-gruppa. Særskilt har landbrukseksporten til mange av landa i Afrika Sør 
for Sahara dette kjenneteiknet. Det er til dømes ikkje uvanleg at eit vareslag utgjer meir enn 
50 prosent av den totale landbrukseksporten. Nokre dømer på land med ein slik 
eksportstruktur er Gambia, der jordnøtter utgjer 52 prosent av den totale landbrukseksporten, 
Ghana der kakao utgjer 92 prosent, Malawi, der tobakk utgjer 75 prosent, Mali, der bomull 
utgjer 57 prosent og Uganda der kaffi utgjer 77 prosent (alle andelar er basert på eksporten 
1996/97 og henta frå: World Bank Technical Paper no.444 (WTP444)). Sjølv om dette er 
dømer på land som har eit stort innslag av einsretta eksport av landbruksvarer, vil det i det 
følgjande søkjast å sjå etter mangfaldet i produksjonen i nokre utvalde MUL-land.    
 
The International Trade Centre 
The International Trade Centre (ITC) er eit samarbeid mellom UNCTAD og WTO, som ser 
på ulike aspekt for handel og utvikling. Mellom anna søkjer ITC å gi eit oversyn over kva 
produktgrupper som er sentrale eksportvarer for ulike land. Framgangsmåten til ITC er å vise 
kva HS-posisjonar eit land har høgast eksportverdi på for år 2003. Dette for å gi eit inntrykk 
av kva eksportartiklar som er sentrale for enkelte land. ITC avgrensar det til dei førti HS-
posisjonane som eit land har størst eksportverdi på, og desse vert rangert frå 1 til 40, der 1 er 
det vareslaget som har høgast eksportverdi for eit gitt land. Det er viktig å vere merksam på at 
oversynet og rangeringa ITC presenterer er for alle varer og ikkje berre landbruksvarer. 
Rangeringa viser plasseringa til vara ut i frå eksportverdien. Det er difor viktig å vere 
merksam på at det kan vere store forskjellar i den økonomiske storleiken mellom varer som 
ligg tett plassert i rangeringa. Til dømes er råolje (HS-2709)11 rangert som 1 for Sudan med 
                                                 
11 Råolje under HS-posisjon 2709 er i tolltariffen definert som: ”jordolje og oljer utvunnet av bituminøse 
mineraler, rå”. Slik råolje er utgjer også Noregs største eksportverdi med 29 019 millionar US dollar. I dette 
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ein eksportverdi på 2 049 millionar US dollar, deretter er levande sauer og geiter (HS-0104) 
rangert som nummer 2, med ein eksportverdi på 93 millionar US dollar. Den samla 
eksportverdien til Sudan er oppgitt til 2 562 millionar US dollar12. Det vil seie at for Sudan er 
det råolje som er det sentrale eksportvara, og sjølv om sauer og geiter er nest største 
eksportartikkel i verdi, utgjer det minimalt av den samla eksportverdien til Sudan. For å skape 
eit grovt oversyn vil det verte gitt nokre dømer frå nokre utvalde land frå MUL-gruppa, der 
landbruksvarer er blant dei viktigaste eksportvarene. Landa som vert presentert er tilfeldig 
valt blant dei landa som har ein viss eksportverdi i tabell 49, og som har ein handelsrelasjon 
til Noreg. Burma er ikkje med sjølv om dei er eit av landa med ein ”stor” eksport av 
landbruksvarer, då norsk import frå Burma ikkje er aktuelt med det noverande regimet i 
landet.  
 
Bangladesh 
Bangladesh har berre to landbruksprodukt inne blant dei førti vareslaga med høgst 
eksportverdi. Dette er te (HS-0902) og sigarar, sigarettar m.m. (HS-2402). Te er rangert som 
nummer 36, medan sigarar og sigarettar er nummer 39. 
 
Bangladesh har ikkje bomull i den form som ligg under landbruksvarer inne blant sine førti 
mest eksporterte produkt. 
 
Etiopia  
Ein stor del av vareslaga med høgst eksportverdi i Etiopia er landbruksvarer. Aller høgst 
eksportverdi har kaffi (HS-0901), som hadde ein eksportverdi på nær 184 millionar US dollar 
i 2003. Store deler av kapittel ni ”Kaffi, te, maté og krydderi” er inne blant dei største 
eksportprodukta til Etiopia. Det gjeld te (HS-0902), peppar (HS-0904), anis, koriander m.m 
(HS-0909) og ingefær, safran m.m (HS-0910).      
 
Elles har vegetabilske produkt (HS-1404) nest høgst eksportverdi med 110 millionar US 
dollar, etterfylgt av Andre oljeholdige frø og frukter (HS-1207). Kapittel 12 ”Oljeholdige frø 
og frukter” i tolltariffen er også sentralt i Etiopias eksport. I tillegg til HS-1207, er jordnøtter 
(HS-1202), frø og frukter som såvare (HS-1209) og humle (HS-1210) blant dei førti vareslaga 
med høgst eksportverdi. Kapittel sju i tolltariffen ”Grønsaker, røter og knollar” er eit tredje 
sentralt kapittel i Etiopias eksport. Her er potet (HS-0701), løk (HS-0703),  belgfrukter (HS-
0708), fryste grønsaker (HS-0710) og tørka belgfrukter (HS-0713) inne på lista. 
 
                                                                                                                                                         
delkapitlet vil forkorta versjonar av overskriftene på posisjonane i den norske tolltariffen nyttast, men HS-
posisjonen vert oppgitt slik at presis definisjon kan slåast opp. 
12 Den er justert til 2 360 millionar US dollar basert på WTO-tal. Det er fleire av MUL som har mangelfull 
eksportstatistikk, og difor brukar ITC ulike kjelder for å berekne eksporten. WTO har tal for alle varer, og dette 
vert oppgitt også. For dei fleste landa er det rimeleg samsvar mellom tala, men på nokre er det stor skilnad, som 
for Uganda, der den nasjonale statistikken oppgir eksportverdien for alle varer på 163 millionar US dollar, 
medan WTO opererer med 562 millionar US dollar. I gjennomgangen vil det difor berre visast til rangeringa av 
eksportvarene og ikkje nyttast eksportverdiar der avvika i talmaterialet er vesentleg. 
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I tillegg er følgjande landbruksvarer rangert blant Etiopias førti mest eksporterte varer: 
Diverse levande dyr under HS-0104 og HS-0106, sauekjøt (HS-0204), bein og hornkjegler 
(HS-0506), ambra, moskus m.m. til farmasøytisk bruk (HS-0510), avskorne blomster (HS-
0603), dadlar, fiken, ananas m.m. (HS-0804), bokkveite, hirse mfl (HS-1008), diverse 
mølleprodukt (HS-1102) og (HS-1104), skjellakk (HS-1301), vegetabilske produkt, (HS-
1404), vegetabilsk voks (HS-1521) og rør og betesukker (HS-1701). 
 
Etiopia har ikkje bomull i den form som ligg under landbruksvarer inne blant sine førti mest 
eksporterte produkt. 
 
Malawi 
Malawi har fleire landbruksvarer som er rangert høgt blant sine førti største eksportvarer. 
Høgst eksportverdi av alle varer for Malawi har tobakk (HS-2401), med 224,9 millionar US 
dollar. Deretter føl rør og betesukker (HS-1701) med 105 millionar USD, medan te (HS-
0902) er rangert som nummer tre, med 32 millionar USD. Kapittel ni i tolltariffen er sentralt 
for Malawi. Forutan te, er kaffi (HS-0901) og peppar (HS-0904) også blant dei førti største 
eksportprodukta. 
 
Andre landbruksvarer Malawi eksporterer er tørka belgfrukter (HS-0713). Vidare andre 
nøtter (HS-0802), mais (HS-1005), soyabønner (HS-1201) og andre oljeholdige frø og frukter 
(HS-1207) og mel av oljeholdige frø og frukter (HS-1208).  
 
Bomull (HS-5201) er det åttande viktigaste eksportproduktet for Malawi, med ein 
eksportverdi på 5,4 millionar US dollar. 
 
Madagaskar 
Det er ikkje så mange landbruksvarer blant Madagaskars førti største eksportvarer. Likevel er 
det ei landbruksvare som har aller høgst eksportverdi, nemleg vanilje (HS-0905) med ein 
eksportverdi på 188 millionar US dollar. Også kaffi (HS-0901) og kryddernellik (HS-0907) er 
på lista frå kapittel ni i tolltariffen. Desse er rangert som høvesvis nummer tjue og sju. Elles er 
tilverka fisk/kaviar (HS-1604) rangert høgt, som det femte viktigaste produktet. 
 
Andre landbruksvarer Madagaskar eksporterer er fryste grønsaker (HS-0710) og tørka 
belgfrukter (HS-0713). Vidare frukter og nøtter, midlertidig konserverte (t.d. kirsebær, 
aprikos) (HS-0812), vegetabilske safter (HS-1302), flettemateriell som bambus, siv o.l. (HS-
1401), rør og betesukker (HS-1701) og kakaobønner (HS-1801). 
 
Bomull (HS-5201) er rangert som nummer 30 for Madagaskar, med ein eksportverdi på 3,1 
millionar US dollar. 
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Mosambik 
Det landbruksproduktet til Mosambik som har høgst eksportverdi er tobakk (HS-2401). 
Tobakk vert eksportert for 61 millionar US dollar, som gjer det til den tredje største vara. 
Elles har nøtter (HS-0801) ein eksportverdi på 21,3 millionar US dollar, og er den nest høgste 
rangerte landbruksvara med femte høgst eksportverdi. ”Sukker og sukkervarer” under kapitel 
17 i tolltariffener er viktig for Mosambik. Rør og betesukker (HS-1701) er sjuande størst, 
medan melasse (HS-1703) er rangert som nummer 27.     
 
Mosambik eksporterer også tørka belgfrukter (HS-0713), te (HS-0902), mais (HS-1005), mjøl 
(HS-1101), jordnøtter (HS-1202), andre oljeholdige frø og frukter (HS-1207), kokosolje mfl 
(HS-1513), kli, spissmjøl og reststoff  (HS-2302) og oljekaker (HS-2306).  
 
Bomull (HS-5201) utgjer det sjette viktigaste produktet for Mosambik, med ein eksportverdi 
på 16,7 millionar US dollar. 
 
Senegal 
Det er ingen landbruksvarer frå Senegal blant varene med aller høgst eksportverdi. Av 
landbruksvarer er det jordnøttolje (HS-1508) som har høgst eksportverdi med 36,5 millionar 
US dollar. Jordnøttolje er med det rangert som den sjuande største eksportartikkelen. Deretter 
føl tilverka fisk/kaviar (HS-1604) med niande høgst eksportverdi. Tobakk er ei anna viktig 
eksportvare. Sigarar, sigarettar m.m. (HS-2402) og anna bearbeidd tobakk (HS-2403) er 
høvesvis rangert som ti og elleve. Tolvte høgst eksportverdi har supper og buljongar (HS-
2104). 
 
Elles er produkt som  mjølk og fløyte (HS-0402), ris (HS-1006), brennevin (HS-2208), 
oljekaker (HS-2305) og tilverka dyrefôr (HS-2309) blant dei førti vareslaga med høgst 
eksportverdi.  
 
Bomull (HS-5201) er rangert som nummer 21 for Senegal, med ein eksportverdi på 9,4 
millionar US dollar. 
 
Sudan 
Sjølv om det er råolje som er det dominerande eksportproduktet til Sudan, er det fleire 
landbruksvarer som er rangert blant dei varene med størst eksportverdi. 
 
Særskilt har Sudan eksport av fleire vareslag innanfor kapittel 12 i tolltariffen, ”oljeholdige 
frø og frukter”. Andre oljeholdige frø og frukter (HS-1207), som sennepsfrø, palmenøtter med 
meir er fjerde største eksportvare, med ein eksport på nær 82 millionar US dollar. Vidare er 
farmasøytiske planter (HS-1211) og viker (HS-1212) viktige eksportvarer med høvesvis 24 og 
20 millionar US dollar i eksportverdi. Sudans femte største eksportvare er skjellakk (HS-
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1301) med 39 millionar US dollar, medan kjøtt av sau eller geit (HS-0204) vert eksportert for 
22 millionar US dollar.  
 
Ei anna landbruksvare med betydeleg eksportverdi er sukker og sukkervarer (kapittel 17 i 
tolltariffen). Rør og betesukker (HS-1701) vert eksportert for nær 12 millionar US dollar, 
medan det vert eksportert melasse (HS-1703) for 14,5 millionar US dollar. 
 
Bomull under (HS 5201) vert eksportert for 82,3 millionar US dollar, som gjer at det er 
rangert som det tredje viktigaste eksportproduktet.  
 
Tanzania 
Av alle landa i MUL-gruppa er Tanzania det landet Noreg har høgast landbruksimportert frå i 
perioden 2000 - 2004. Likevel er dei største eksportvarene til Tanzania gull og fiskeprodukt. 
Den samla eksportverdien til Tanzania for alle varer er 1 214 millionar US dollar.  
 
Av landbruksvarer er kaffi (HS-0901) vara med høgast eksportverdi med 49 millionar US 
dollar. Kaffi er den vara som har fjerde høgst eksportverdi, medan te (HS-0902) er rangert 
som nummer ti, med nær 25 millionar. Kryddernellik (HS-0907) er rangert som nummer 17. 
Under kapittel 24 i tolltariffen eksporterer Tanzania ubearbeidd tobakk (HS2401) for 46 
millionar US dollar. Det gjer uberabeidd tobakk til det femte viktigaste produktet. 
 
Andre landbruksvarer Tanzania har ein betydeleg eksport av er nøtter (HS-0801), kveite (HS-
1001), mais (HS-1005), belgfrukter (HS-0708) og tørka belgfrukter (HS-0713). Vidare under 
kapittel 12, jordnøtter (HS-1202) og andre oljeholdige frø og frukter (HS-1207). Tanzania 
eksporterer òg ein del levande planter (HS-0602) og avskorne blomster (HS-0603).  
 
Bomull under (HS-5201 og 5203) vert eksportert for til saman 46 millionar US dollar. Bomull 
(HS-5201) er rangert som sjuande størst, medan bomull kardet, kjemmet (HS-5203) er 
nummer 31.  
  
Togo 
Samla eksportverdi for alle varer frå Togo var på 416 millionar US dollar i 2003. Forutan 
bomull har kakaobønner (HS-1801) høgst eksportverdi av landbruksvarer med 10,6 millionar 
US dollar. Dette gjer kakaobønner til den fjerde viktigaste eksportartikkelen til Togo. Elles 
har Togo tre varelinjer i kapittel 15 ”Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer” blant sine 
40 mest eksporterte varer. Dette er palmeolje (HS-1511), solsikkeolje mfl (HS-1512) og andre 
feittstoff og oljer (HS-1515). Rangert som nummer ni, er Togos eksport av alkoholfrie 
drikkevarer (HS-2202), medan maltøl (HS-2203) er rangert som nummer 32. Det vart 
eksportert mjøl (HS-1101) for 9,5 millionar US dollar, og andre oljeholdige frø og frukter 
(HS-1207) for 5,2 millionar US dollar. Desse er dermed sjuande og ellevte største 
eksportvarene til Togo. Vidare vart det eksportert mjølk og fløyte (HS-0401) og kjernemjølk 
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og rømme (HS-0403) for høvesvis 3,9 og 3,7 millionar US dollar. Togo har også noko eksport 
av kaffi (HS-2203), rør og betesukker (HS-1701) og sigarar, sigarettar m.m. (HS-2402).  
 
Bomull under (HS-5201) er nest største eksportartikkelen til Togo med ein eksportverdi på 
53,4 millionar US dollar. 
 
Uganda 
Uganda har mange landbruksprodukt blant sine største eksportvarer. ITC rangerer kaffi (HS-
0901) som den vara med høgst eksportverdi. For Uganda er fleire varer under kapittel ni i 
tolltariffen sentrale i eksporten. Forutan kaffi, er te (HS-0902) rangert som femte viktigast, 
medan vanilje er på tiendeplass. Tredje høgst eksportverdi frå Uganda utgjer ubearbeidd 
tobakk (HS-2401). 
 
Innanfor klassifiseringa korn, har Uganda mais (HS-1005) som sjuande største eksportvare, 
medan bokkveite, hirse mfl (HS-1008) er rangert som nummer 40, og er dermed den siste vara 
som er med i ITC sitt oversyn av vareslag. Elles er diverse mølleprodukt under HS-
posisjonane 1101, 1102 og 1104 blant Ugandas 40 mest eksporterte varer. Andre oljeholdige 
frø og frukter (HS-1207) er rangert på plass 22. Vidare eksporterar Uganda palmeolje (HS-
1511) og ulike feittstoff og oljer (HS-1516) under kapittel 15 i tolltariffen. Elles har 
vegetabilske produkt (HS-1404) niande høgste eksportverdi, medan kakaobønner (HS-1801) 
har trettande høgste eksportverdi. Uganda har i tillegg eksport av bakverk i form av kjeks, 
kaker m.m. (HS-1905), maltøl (HS-2203) og kli, spissmjøl og reststoff  (HS-2302). 
  
Bomull (HS-5201) har for Uganda den åttande høgste eksportverdien.   
 
Zambia 
Zambia har ikkje så mange landbruksvarer blant dei 40 vareslaga med høgst eksportverdi. 
Ulike metall, og særskilt kopar er dei produkta med desidert høgst eksportverdi for Zambia. 
Av landbruksprodukt er det ubearbeidd tobakk (HS-2401) som utgjer høgst verdi med 36,6 
millionar US dollar. Deretter føl rør og betesukker (HS-1701) som det sjette viktigaste 
produktet. Zambia har og litt eksport av sukkervarer (HS-1704), men medan rør og 
betesukker vert eksportert for 25,6 millionar US dollar, utgjer sukkervarer berre 0,7 millionar 
US dollar. Avskorne blomster (HS-0603) er òg rangert høgt på ein niandeplass, og her er 
Noreg nest største mottakarland med 4 prosent, medan Nederland tek det meste med 92 
prosent.   
 
Elles er belgfrukter (HS-0708), andre grønsaker (HS-0709), kaffi (HS-0901), mais (HS-
1005), korn-bearbeidd (HS-1104), soyabønner (HS-1201) og andre oljeholdige frø og frukter 
(HS-1207) inne blant dei 40 vareslaga med høgst eksportverdi. 
 
Bomull (HS-5201) utgjer det femte viktigaste eksportproduktet. 
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Oppsummert 
Samla sett er det fleire vareslag som er gjengangarar i eksportmønstret i desse ulike landa. 
Ulike produktgrupper innanfor kapittel ni ”kaffi, te og krydderi” i tolltariffen er ofte blant dei 
største eksportvarene. Det same gjeld kapittel 12 i tolltariffen, ”oljeholdige frø og frukter”. 
Elles er ”sukker og sukkervarer” gjengangar, og tilsvarande for tobakk og tobakksvarer i 
kapittel 24. 
 
Men det er også fleire av landa som har ein del import på ulike posisjonar innanfor kapittel 
sju ”grønsaker, røter og knollar” i tolltariffen. Det same er tilfellet på kapittel seks, og 
særskilt er avskorne blomster (HS-0603) ei viktig vare, som Noreg også importerar ein del frå 
MUL. Det er viktig her at det i mange tilfeller vil vere norsk import av avskorne blomster som 
skiftar opphav i EU. Der det er få blomster (liten prosent av totalen) i ein bukett som har 
opphav MUL, medan resten til dømes er frå Nederland, vil det i norsk importstatistikk stå 
som eit nederlandsk opphavsprodukt. Vidare har fleire av landa produkt innanfor kapittel 15 
”animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer” som sentrale landbruksvarer. 
 
Bomull er også ein stor eksportartikkel for mange av landa. Det er liten tvil om at lite foredla 
produkt, som kaffi, sukker, bomull og tobakk framleis er sentrale for fleire av dei minst 
utvikla landa som har eit vist omfang av landbrukseksport. 
   

4.2 MUL og handelsutviklinga til Noreg 
Fri marknadstilgang har til no ikkje gitt MUL noko reell andel i norsk handel med 
landbruksvarer. Det er heller ikkje noko som tyder på at MUL skal få betre innpass i 
marknaden i nær framtid. Den norske importmarknaden, uavhengig av kven som står som 
importør, har dermed ikkje vist teikn til å kanalisere importen av landbruksvarer mot land 
som har tollfridom til Noreg. Tvert imot har det vore ein nedgang i import frå MUL, både i 
andel av den samla importen og i absolutt verdi frå år 2000 til år 2004. Wiig og Mærstad 
(2003) konkluderar med at mindre handelsbarrierar aleine ikkje er tilstrekkeleg for å få opp 
eksporten i dei fattigaste landa. Det vert påpeika at mange av desse landa ikkje alltid har varer 
og selje, og i mange tilfelle er det også manglande distribusjonsapparat, dersom dei har varer 
til eksport. 
 
Den norske importen frå MUL var høgst i år 2000, med 83,5 millionar kroner og lågast i år 
2004 med 81,2 millionar. Samstundes har den samla importen vore aukande i heile perioden, 
frå 17,1 milliardar i 2000 til 22,2 milliardar i 2004.  
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Tabell 50 under, viser utviklinga i samla importverdi for landbruksvarer og importverdien frå 
MUL frå år 2000 til og med år 2004.   
 
Tabell 50: Samla importverdi og importverdi frå MUL på landbruksvarer til Noreg i 

perioden 2000 til 2004 
År Samla 

importverdi frå 
alle i millionar 
NOK 

Samla 
importverdi frå 
MUL i millionar 
NOK 

2000 17 141,2 83,5 
2001 18 255,3 82,9 
2002 18 654,4 81,7 
2003 20 358,5 83,0 
2004 22 232,4 81,2 
 
Som tabellen viser har den samla importverdien auka med over fem milliardar i tidsrommet, 
medan importverdien frå MUL er redusert med over to millionar i perioden. Sagt på ein anna 
måte viser tala at det er ein sterk vekst i importen til Noreg, medan importen frå MUL er 
stabil på rundt 80 millionar kroner.  
 
Eit anna mønster er at sjølv om importen frå MUL som gruppe er stabil i verdi, er den ofte 
ustabil for enkelt land. Det ser ut som fleire land er inne og ute som eksportør av ulike varer 
frå år til år, og verdien fordelt på enkelt land varierar mykje som vist i tabell 2. Det er også 
stor variasjon i importverdien land har på eit gitt produkt over tid. Som tidlegare vist er det 
berre tre kapittel i tolltariffen som importverdien frå MUL kjem opp i feire millionar. Desse 
tre produktgruppene i tolltariffen, der samla importverdien frå MUL overstiger 3 millionar 
kroner, er kapittel seks – trær, planter og blomster, kapittel ni – kaffi, te og krydder og 
kapittel 24 – tobakk og tobbakserstatningar. Varene frå desse tre kategoriane utgjer omlag 73 
millionar kroner, eller 90 prosent av den samla verdien med opphav i MUL. Det tyder at det i 
Noreg omtrent ikkje vert importert frå MUL innanfor store produktgrupper som til dømes 
sukker og sukkervarer, kakao og kakaovarer, drikkevarer, kjøt, korn, grønsaker og frukt og 
nøter med fleire.  
 
Vareslag, handel og potensiale? 
I det følgjande vert nokre av dei klare trekka frå talmaterialet frå den norske 
importstatistikken på handelen med MUL sett i samanheng med analysane til ITC på MUL.   
 
Levande dyr og kjøt 
Levande dyr og kjøtvarer vert i liten grad importert frå MUL.  
 
Mjølk og meieriprodukt, honning m.m. 
Generelt er det liten import til Norge under kapittel fire i tolltariffen. Men det er eit unntak for 
naturleg honning. I år 2000 hadde Nepal ein andel på 41 prosent av den norske importen av 
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naturleg honning, men i 2004 var importen kanalisert vekk frå Nepal til Zambia. MUL-
andelen gjekk sterkt tilbake i tidsrommet og andelen frå Zambia var 17 prosent i 2004. 
 
Levande trær og planter, avskorne blomster m.m. 
Som tidlegare nemnt er ”levande trær og planter, avskorne blomseter m.m.” under kapittel 
seks i tolltariffen ei av dei største varegruppene i MUL-eksporten til Noreg. Dette utgjer over 
50 prosent av eksportverdien til MUL. Likevel er andelen til MUL fallande og utgjer berre 
omlag 5 prosent av den samla importverdien innafor kapittel 6 i tolltariffen. Svært mykje av 
den norske importen frå MUL kan knytast direkte til HS-posisjon 06.03 ”avskorne blomster”. 
Men også her har andelen til MUL gått ned. Andelen til MUL var 22 prosent i år 2000 på HS-
posisjon 06.03, medan andelen var 19 prosent i år 2004.  
 
Den norske importen er blitt meir konsentrert mot varer med opphav i EU. Likevel kan deler 
av importen frå EU vere ein indirekte import frå MUL, fordi blomsterbukettar og liknande 
kan innehalde innslag av blomster med MUL som opphavsland, men dersom dette utgjer ein 
liten prosentandel av totalen i buketten, vil EU stå som ”opphavsland”. 
 
Grønsaker, røter og knollar 
Det er liten import til Noreg frå MUL under kapittel sju i tolltariffen. Andelen til MUL er 
berre 0,05 prosent, men det kan vere at det ligg moglegheiter for meir import av til dømes 
tomat, belgfrukter eller løk. Uansett hadde Zambia ei positiv utvikling på eksport av kvitløk 
til Noreg. Zambia hadde ein vekst i eksporten av kvitløk frå 1336 kroner i år 2000 til 74 699 
kroner i år 2004. Kanskje dette kan tyde at Zambia også har eit eksportpotensiale på andre 
typar løk òg.  
 
Frukt og nøter; skall av sitrusfrukt eller melon 
Noreg importerar frå fleire land i MUL-gruppa under kapittel åtte i tolltariffen. Andelen til 
MUL av den samla importen er minimal med 0,02 prosent og ein verdi på litt over 500 000. 
Likevel var det ein vekst i importen av ananas og mango frå 2000 til 2004. Det var også 
import av sitrusfrukt, fersken og melon frå MUL. Det kan vere potensiale for meir import av 
desse varene. I tillegg viser ITC at både Tanzania og Mosambik har kokos-, para- og 
akajounøter (cashewnøter) under HS-posisjon 0801 som ei viktig eksportvare. 
 
Kaffi, te, maté og krydder 
Varer under kapittel ni i tolltariffen er eit av dei vareslaga importen frå MUL til Noreg utgjer 
ein forholdsvis høg verdi. Andelen til MUL har auka frå 1,3 til 2,6 prosent og verdien frå 11,2 
til 16,3 millionar kroner. Det er kaffi som utgjer den store verdien. Men det vert også 
importert te og krydder som anis, ingefær, gurkemeie, pepar, kanel, kryddernellik og muskat. 
Det er truleg mogleg  å ta inn meir og fleire typar krydder frå MUL. Land som Tanzania, 
Etiopia og Madagaskar har i følgje ITC ulike krydder som ”stor” eksportvare. 
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Korn 
Det er ingen import frå MUL av korn under kapittel ti i tolltariffen. Og det er truleg heller 
ikkje noko potensiale for slik import frå MUL. Chr. Michelsen Institutt (2003) viser mellom 
anna til at MUL er nettoimportørar av desse varene. Det vil seie at det truleg ikkje er noko 
produksjonsoverskot til eksport. 
 
Mølleprodukt 
Det er ingen import av ulike mølleprodukt under kapittel elleve i tolltariffen. Likevel har i 
følgje ITC land som Etiopia og Uganda nokre varer innanfor kapitlet blant sine større 
eksportprodukt. 
 
Oljehaldige frø og frukter 
Det var ein tydeleg tilbakegang av norsk import frå MUL under kapittel tolv i tolltariffen. 
Importverdien sank frå 2,8 millionar i år 2000 til 500 000 i 2004. Utifrå at importverdien var 
høgare i år 2000 og analysen til ITC tilseier at det kan vere større importmoglegheiter her. Det 
kan slik sett vere mogleg å snu den negative utviklinga i importen. I følgje ITC har land som 
Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Etiopia og Mosambik varer klassifisert under 
oljehaldige frø og frukter blant sine større eksportprodukt. Moglege produkt er jordnøtter, 
sennepsfrø og humle. Noreg importerte berre frå Etiopia, Sudan og Uganda, så det kan også 
vere fleire potensielle handelspartnarar i MUL-gruppa. 
 
Skjellakk, gummier, harpiksar o.l. 
Det er ein del import til Noreg under kapittel tretten i tolltariffen. Det er også ein positiv 
utvikling frå år 2000 til år 2004, både i andel og verdi. Andelen til MUL aukar frå 2 prosent 
til 3 prosent og verdien frå 3,4 til nær 5 millionar kroner. Det er særskilt importen av gummi 
arabicum frå Sudan som er stor. Oversynet til ITC tyder på at Etiopia, Madagaskar og Sudan 
kan vere potensielle handelspartnarar for varer under kapittel tretten. 
 
Animalske og vegetabilske oljer og feittstoff m.m.  
Det var ein nedgang i norsk import frå MUL under kapittel femten i tolltariffen. Verdien vart 
redusert frå 168 000 til 6 000 kroner. Dette kjem av at Senegal tapte sin eksport til Noreg av 
jordnøttolje frå år 2000 til år 2004. I år 2004 vart jordnøttoljen i staden importert frå EU. 
Jordnøttolje er det av landbruksprodukta Senegal eksporterar som utgjer høgst verdi. Dermed 
burde det vere mogleg med import av jordnøttolje frå Senegal. I tillegg viser ITC at Togo og 
Uganda har eksport av palmeolje, solsikkeolje med fleir, medan kokosolje er ei viktig 
eksportvare for Mosambik. 
 
Sukker og sukkervarer 
Det er liten import av sukker og sukkervarer frå MUL under kapittel sytten i tolltariffen. Det 
burde vere gode moglegheiter for import av sukker frå MUL. Likevel viser importstatistikken 
at det er ein nedgang i sukkerimporten frå år 2000 til 2004. Den samla importen til Noreg er 
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nær ein milliard kroner, medan importen frå MUL utgjorde høvesvis 612 000 og 69 000 for år 
2000 og 2004. All import frå MUL kom på HS-posisjonane 1701- rør- og betesukker og 
1702- annet sukker. Madagaskar og Zambia stod som opphavsland. Oversynet til ITC viser at 
mellom anna Sudan, Togo, Zambia, Etiopia, Madagaskar og Mosambik alle har sukker blant 
sine viktigaste eksportprodukt. Sudan og Mosambik har i tillegg til posisjonane 1701 og 1702 
også melasse under posisjon 1703 på lista. 93 prosent av sukkerimporten til Noreg kjem frå 
EU. 
 
Kakao og varer derav 
Det er ingen import av kakao og kakaovarer til Noreg frå MUL under kapittel atten i 
tolltariffen. Dette til trass for ein sterk vekst i importverdien frå 680 millionar i år 2000 til 
over ein milliard kroner i 2004 på desse varene. Over 95 prosent av importen av kakao og 
kakaovarer til Noreg kjem frå EU. Oversynet til ITC viser at kakao er den fjerde største 
eksportvara til Togo. I tillegg er kakao viktig i eksporten til Madagaskar og Uganda. Dette 
tilseier at det er eit potensiale for import av kakaobønner og kakao i ulike former frå MUL.    
 
Produkt av nøtter, grønsaker, frukt og andre plantedelar 
Det er liten import frå MUL under kapittel tjue. Det vart importert for 202 000 frå Laos og 
Haiti i år 2004. Oversynet til ITC på dei utvalde landa viser heller ikkje at noko land har dette 
blant sine viktigaste produkt. 
 
Drikkevarer, etylalkohol og eddik 
Det vart importert for 16 000 kroner i år 2000 frå MUL under kapittel tjueto i tolltariffen, 
medan det ikkje var nokon import i år 2004. Likevel har både Togo og Senegal slike produkt 
blant sine viktigare produkt i følgje ITC. For Togo gjeld det øl, medan for Senegal er det 
brennevin. 
 
Tobakk 
Noreg importer tobakk og varer av tobakkserstatningar frå MUL for over 11 millionar kroner. 
Likevel har andelen til MUL av den samla importverdien vore fallande frå 2000 til 2004, og 
det er EU som tek ein høgare andel, medan MUL taper. I år 2000 var den norske importen frå 
Malawi, Tanzania og Uganda. I 2004 vart det også importert frå Bangladesh, Liberia og 
Zambia. Sjølv om talet på eksportørland var fordobla, auka ikkje verdien, faktisk vart verdien 
redusert med 300 000. Tobakk er ei viktig vare for mange land i MUL-gruppa, noko også 
oversynet til ITC viser.
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5 Regelverk og handel 
Det er tollfri marknadstilgang på varer frå MUL til Noreg. Likevel vert det kravd nokre 
formar for tollhandsaming før ei vare fritt kan omsetjast. Landbruksvarer er i tilfeller spesielt 
handsama dersom varene skal krysse grenser. Det er sensitive varer for produksjon og 
omsetjing, då dei kan overføre smitte eller skade dyre- og folkehelsa. Standardar og 
kravspesifikasjonar i forhold til helseaspekt, smitte, sporing av opphav og miljøomsyn er 
dømer på regelverk som kan knytast til slike aspekt. Det er difor ofte stilt krav til 
dokumentasjon kring produksjon og omsetjing der fleire omsyn er lovregulerte. Regelverket 
for produksjon og omsetjing varierar frå land til land, men det er òg internasjonale føringar 
som Noreg har forplikta å fylgje.  
 
Avtala om veterinære og plantesanitære tiltak (SPS) i WTO og Veterinæravtala gjennom 
EØS-avtala er sentrale for Noreg. Det same er opphavsreglar for varer, som også er handsama 
i WTO, men for Noreg gjeld først og fremst opphavsreglane i EØS-avtala. Begge desse 
typane regelverk legg direkte og indirekte føringar for handel med landbruksvarer over 
landegrenser. Regelverk kan dermed vere ein faktor som innverkar både på handelsstraumar 
og gitte aktørar sine val av eventuelle handelspartnarar framfor andre. 
 

5.1 Opphavsreglar 
Det norske systemet med opphavsreglar gir varer med opphav i utviklingsland tollnedsetjing, 
og MUL har tollfridom inn til Noreg. I tillegg slår opphavsreglar inn for handelen med råvarer 
eller varer som inneheld innsatsfaktorar frå tredjeland dersom vara skal flyte mellom aktørane 
innan eit ”frihandelsområde”. For Noreg gjeld dette først og fremst innan det Europeisk 
økonomiske samarbeidsområdet (EØS), regulert gjennom EØS-avtala, der Noreg, EU og 
Sveits har harmoniserte opphavsreglar. Men EFTA og Noreg har òg ei rekke frihandelsavtaler 
med tredjeland, og nokre av dei er med utviklingsland, der det er reglar for å gi ei vare 
opphavsstatus når partane handlar med kvarandre.  
 
I samband med handel med utviklingsland kan ein seie at det norske hovudformålet med 
opphavsreglar er å sikre aktørane den preferansen (nedsetting eller fjerning av toll) som Noreg 
har gitt handelspartnaren. Preferansen kan enten vere gitt på einsidig grunnlag, som for MUL, 
eller på gjensidig grunnlag som til dømes innan EØS-avtala. Opphavsreglar er dermed eit 
tolladministrativt regelverk som skal sikre aktørar eventuelle reduksjonar i tollsats. 
 
Opphavsreglar er som nemnt tema i WTO-forhandlingane. Innanfor WTO er det eit mål å 
harmonisere opphavsreglane til medlemane, men dette feltet er ikkje ferdigforhandla. Per i 
dag gir WTO berre retningslinjer for utforming av nasjonale opphavsreglar, medan det er dei 
nasjonale, bilaterale og multilaterale opphavsreglane ulike handelsaktørar opererer med seg i 
mellom som er gjeldande. 
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Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 
Varer med opphav frå utviklingsland er altså i det norske tollsystemet gitt ei einsidig 
tollinnrøming. Dette vert gitt i form av redusert toll på varer importert med opphav i U-land. 
Dette er ein tollpreferanse, og for utviklingsland vert tollreduksjonen gitt i det generelle 
system for tollpreferanse (GSP-systemet), der MUL har best tollpreferanse gjennom at Noreg 
gir dei fri marknadstilgang. Opphavsreglar skal sikre at eksportøren får tollpreferansen på 
varer Noreg importerar frå dei. Sjølv om opphavsreglar i utgangspunktet er eit gode, kan 
opphavsreglar verte ei utfordring ved reeksport av varer, eller varer som inneheld 
innsatsfaktorar, frå utviklingsland, då desse er rekna som tredjeland innanfor EØS, og difor er 
ikkje varer med tilknyting til U-land klarert for å ha fri flyt innanfor EØS-området. 
 
Import til Noreg i EØS og foredling for eksport til EU i EØS 
Opphavsreglane innanfor EØS-avtala kan ein enkelt seie skiljar mellom varer der heile 
varelinja må ha opphav i ”frihandelsområdet”, og varer der delvis opphav er kravet. I 
sistnemnde tilfelle er det ofte krav om ”tilstrekkeleg foredling” for å få vara klarert for eksport 
utan toll eller med redusert toll (frihandelsvare) innan EØS-området. Reglane for kva som kan 
reknast som opphavsvarer og graden av foredling som må til for å sikre tollpreferansen 
innanfor EØS-området, vert definert i EØS-avtala - protokoll 4 – vedlegg II, ofte omtalt som 
prosessliste. (http://www.toll.no/upload/31103%20vedlegg%20II%20-%20Prosessliste.doc).    
 
Døme på vare med krav om heilt opphav: 
Levande dyr, kapittel 1 i tolltariffen 
For handel med levande dyr mellom Noreg og EU heiter det i protokoll 4, vedlegg II: ” Alle 
dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet”. Dermed må eit dyr vere født og oppfôra 
innan EØS for å ha status som opphavsvare i EØS. Det vil seie at ein ung struts ikkje kan 
importerast til Noreg frå eit MUL-land, eller anna land utanfor EØS-området, for så å fôrast 
opp og eksporterast til eit anna EØS-land som avlsdyr utan at den vert fortolla som ei vare 
med opphav i tredjeland. 
 
Døme på vare med krav om delvis opphav:  
Sjokolade som inneheld kakao, kapittel 18, posisjon 18.06 i tolltariffen 
Dersom sjokolade vert framstilt, kan den innehalde innsatsfaktorar frå land utanfor EØS-
området, og likevel få status som opphavsvare utan ny fortolling ved eksport frå Noreg til EU.  
 
For handel med kakao og varer derav heiter det i protokoll 4, vedlegg II:  
”Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk”  
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Dette vil seie at ved produksjon av sjokolade i Noreg, må alle importerte innsatsfaktorar som 
ikkje kjem frå EØS-området skifte posisjon i tolltariffen. Dermed kan ein importere 
kakaobønner (HS-posisjon 18.01), foredle dei til dømes kakaomasse (HS-posisjon 18.03) og 
tilsetje dette i sjokoladen som er kategorisert under HS-posisjon 18.06. Men i tillegg til kravet 
om at innsatsfaktorane må skifte posisjon, er det for sjokolade også lagt til eit krav kring 
bruken av sukker som innsatsfaktor. Ettersom Noreg ikkje produserer sukker vil dette vere 
importert. Og her er det krav om at dersom det er nytta sukker som er importert frå land 
utanfor EØS-området i sjokoladen så kan ikkje dette utgjere meir enn 30 prosent av salsprisen 
frå sjokoladefabrikkens engrospris. 
 
Dersom båe desse føresetnadane er fylgt kan sjokoladen få opphavsstatus som norsk, og 
dermed eksporterast som eit produkt med EØS-opphav. Dersom føresetnadane ikkje er 
tilstades vil eksporten skje som tredjelandseksport, og eventuelle tollpreferansar gjennom 
EØS-avtala vil fråfalle. 
 
Om opphavsreglane er ein reell barriere er lite truleg. Likevel kan det vere ein barriere fordi 
det medfører eit moment av usikkerheit for bedrifter som også driv eksport av landbruksvarer. 
Samstundes er opphavsreglane også eit element der MUL ikkje er integrert i verdsmarknaden. 
Alle dei store handelsblokkene som USA/Canada, EU og EFTA har omfattande reguleringar 
kring opphavsreglar. Det kan dermed verte ein administrativ barriere for importørar, der det er 
lettare å halde seg til etablerte handelsrelasjonar, då bruk av innsatsfaktorar frå MUL kan føre 
til meir arbeid for å få vara i sirkulasjon. 
  

5.2 Veterinære og plantesanitære tiltak – SPS i WTO og 
Veterinæravtala i EØS 

Noreg er tilslutta ”Avtale om veterinære og plantesanitære tiltak” (SPS) innanfor WTO. I 
tillegg har Noreg valt å tilslutte seg regelverket til EU på mattryggleik gjennom 
Veterinæravtala. Desse avtalene er dermed overstyrande på nokre område for kva rettar og 
plikter Noreg har kring innførsel av landbruksvarer, og kva vernenivå ein skal ha på det 
veterinære og plantesanitære feltet. SPS-avtala i WTO har tryggleik ved handel som 
utgangspunkt. Det heiter i SPS-avtala at WTO-medlemane har rett til å treffe veterinære og 
plantesanitære tiltak dei finn naudsynt for å verne om liv og helse for menneskje, dyr eller 
planter, så lenge tiltaka er generelle og ikkje-diskriminerande slik at dei vert 
handelshindringar. Både Noreg og EU er tilslutta SPS-avtala i WTO. Ein kan seie det er 
retningslinjene for utforming av det nasjonale regelverket kring matproduksjon og 
næringsmidlar som ligg i SPS-avtala, medan dei konkrete reguleringane som er direkte 
utforma for å verne om liv og helse ligg i Veterinæravtala. Formålet med båe desse avtalene 
er knytt til å sikre trygg mat og unngå miljøskadar. Sjukdomsførebygging blant folk og 
hindring av smittespreiing blant dyr er typiske dømer på felt innanfor SPS-avtala og 
Veterinæravtala. Men det er ein forskjell fordi SPS-avtala skal sikre at tiltaka ikkje vert nytta 
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som hinder for handelen med landbruksvarer, medan Veterinæravtala er direkte retta mot å 
trygge liv og helse for innbyggjarar, dyr og miljø i EØS-landa.  
 
Dermed er dei konkrete tiltaka for Noreg og EØS-området lagt til Veterinæravtala, medan 
SPS-avtala ligg bak som ein premissleverandør for kva tiltak som kan leggast i 
Veterinæravtala. Difor er det Veterinæravtala som er viktigast i samband med importen frå 
tredjeland til Noreg. 
 
Veterinæravtala medførte at ein fekk ein gjennomgripande oppgradering av regelverket for 
matproduksjon og næringsmidlar gjennom heile verdikjeda. Då Noreg implementerte 
Veterinæravtala vart regelverket for handel med næringsmidlar over landegrensene 
harmonisert med EU. Dette gjer at importen, særskilt import av levande dyr og animalske 
produkt, må skje av tredjeland som er godkjende som eksportørar til EU. Dermed inneberer 
Veterinæravtala at fleire land er forhindra frå å eksportere slike produkt til Noreg. Målet med 
dette regelverket er likevel ikkje å hindre handel, men ettersom det er eit svært omfattande og 
detaljert regelverk, kan det verte ei barriere dersom eksportørar ikkje tilfredstiller dei krav til 
kontroll, dokumentasjon og produksjonstilhøve som er lagt til grunn. 
 
Eit døme på korleis regelverket for krav kring produksjon og omsetjing av matvarer kan 
innverke på MUL sin eksporten til Noreg, er den norske honningimporten.  
 
I 2000 importerte Noreg honning frå Nepal for 1,6 millionar kroner. Dette utgjorde 41prosent 
av all norsk import av naturleg honning dette året. Den samla importverdien for naturleg 
honning var 3,9 millionar kroner. I år 2004 var importen av honning til Noreg frå Nepal 
opphøyrd fordi innføringa av eit EU-direktiv kring overvaking av reststoff og labratorietesting 
av produktet var gjort gjeldande. Noreg tok då inn honning frå Zambia for 1 million kroner, 
noko som gjorde at andelen frå MUL vart redusert frå 41 prosent i år 2000 til 17 prosent i år 
2004.  
 
Dette er eit døme på at dersom produksjonen i eit land ikkje føl standardane for produksjon og 
omsetjing som er kravd i EØS-området, så vil tredjeland heller ikkje kunne eksportere til 
området. 
 

5.3 Private reglar og standarar 
Det er ikkje berre styresmaktene og internasjonale reguleringar som stiller 
kravspesifikasjonar. Det er også fleire private aktørar som stiller særskilte krav til produkta 
dei kjøper gjennom heile verdikjeda.  
 
Som tidlegare skrive gjer FAO greie for at handelen med foredla landbruksvarer er i sterk 
vekst. I samband med denne utviklinga er det ein ekspansjon av butikkjeder i utviklingsland. 

LU-rapport nr. 3 - 2006 



Handel med landbruksvarer  Side 81 

Dette er butikkar transnasjonale føretak med opphav i Nord-Amerika, Europa og Japan står 
bak. Desse kjedene etablerte seg først i urbane strøk, men no også i rurale områder. Denne 
utviklinga har ført til ein framvekst av private standarar for produksjon og sal av 
landbruksvarer, samt ei sentralisering og spesialisering kring levering av produkt til kjedene 
og utbreidd bruk av kontraktar. Dette kan gi lokale produsentar i utviklingsland ei gradvis 
innføring i å dokumentere produksjon over tid, men slike krav kan og gjere at den lokale 
landbrukssektoren ikkje klarer å tilfredstille dei nye standarane og dermed fell vekk som 
leverandørar. Dei kan slik verte utkonkurrerte av produkt frå eksportland som er vane med 
denne type produksjon. 
 

5.4 Fri marknadstilgang – meir integrert i handelen? 
MUL-gruppa er generelt lite med i verdshandelen. Dei fleste av landa er i låg grad integrerte i 
verdshandelen. Dette gjeld òg for landbruksvarer som det gjeld for andre varer. I mange 
tilfeller er det få produkt eller enkelte varelinjer som dominerar eksporten til landa i MUL-
gruppa.    
 
Lite integrert i handelen 
Sjølv om MUL har fri marknadstilgang til Noreg, samt store tollpreferansar til både til EU og 
USA, kan det vere lokale barrierar som hindrar handel. Til dømes er det fleire land i MUL-
gruppa som ikkje har noko produksjon av landbruksvarer for eksport, eller at det er 
manglande leveringsstabilitet, lite utbygd infrastruktur med meir. Fleire av landa er heller 
ikkje marknadsnære til dei kjøpekraftige industrilanda, der det meste av verdhandelen føregår. 
For landbruksvarer er det ei utvikling der foredla produkt utgjer stadig meir av både andel og 
verdi i handelen, men MUL tek ikkje del i denne utviklinga heller, og det er framleis råvarer 
som er kjerneprodukta i deira eksport.  
 
Ei nasjonal og internasjonal tilrettelegging for å integrere MUL meir i handelen kan vere ein 
veg å gå, for det ser ikkje ut til at fri marknadstilgang er tilstrekkleg for å auke volum og verdi 
på deira eksport. 
 
Administrative utfordringar 
Utfordringane ved  at MUL er svært lite integrerte i internasjonal handel og internasjonale 
handelsstraumar gir ringverknader. Truleg er det slik at dess mindre eit eksportørland er 
integrerte i verdshandelen, dess meir manglar landet på å tilfredstille standarar for 
produksjonen og distribusjon av varene. Mangel på kvalitetskontroll og dokumentasjon av 
produksjon kan vere ei utfordring. Som vist over, er det ikkje fri omsetjing sjølv om ein har 
fri marknadstilgang. Det er omfattande krav i dei fleste industriland og i mange utviklingsland 
kring tryggleik og dokumentasjon før ei vare kan omsetjast. Dette kan igjen gjere at 
importørar ikkje er kjent med at land kan levere, eller importørane vegrar seg for å starte 
arbeidet med å etablere relasjonar til ein ny handelspartnar. 
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Mangel på varer og varelinjer 
Fleire av landa i MUL-gruppa har rett og slett ikkje landbruksproduksjon som er egna for 
eksport. Dette gjeld ikkje alle land i gruppa, men likevel er det viktig å legge til grunn at 
mange av desse landa ikkje har noko moglegheit til å eksportere landbruksvarer i særskilt 
omfang. Fleire av dei Minst Utvikla Landa er netto matvareimportørar og har ein 
landbruksproduksjon som ikkje på langt nær dekkjer innlandsk etterspurnad. Difor må 
eventuelle importframstøyt rettast mot dei landa i gruppa som har ein produksjon og eit 
eksportpotensiale.  
 
Infrastruktur og marknad 
27 av dei femti landa i MUL-gruppa er særeigne ved sine geografisk kjenneteikn og er 
handsama under utviklingsprogramma til FN for små øy-statar og innestengde statar. Den 
geografiske plasseringa treng ikkje vere eit problem, men ofte ligg det store utfordringar kring 
infrastruktur fordi MUL-land i større eller mindre grad er isolerte. Det er ikkje berre 
geografisk plassering som undergrev infrastrukturen. Ein stor del av landa i MUL-gruppa ligg 
i Afrika Sør for Sahara, der det er svært dårleg utbygd infrastruktur generelt. Desse landa, 
samt dei små øy-statane viser tydeleg at infrastruktur er ei formidabel barriere. Dette gir 
utslag til dømes ved transport og distribusjon av varer både innlands og ut på 
verdsmarknaden.  
 
I tillegg kan plasseringa også tyde at dei ikkje har nok areal tilgjengeleg i eit land for 
produksjon av landbruksvarer til eksport, samt at dei rett og slett ikkje er marknadsnære til dei 
store marknadane i Europa og Nord-Amerika. Kombinert med lite utbygd infrastruktur, er 
dette ei barriere for å få varer ut på verdsmarknaden som kan undergrave andre 
konkurranseframtrinn som fri marknadstilgang.  
 
Ustabile styresett og svake institusjonar 
Det er i fleire tilfeller mykje indre uro blant landa i MUL-gruppa, der både institusjonar 
innanfor offentleg sektor og den private sektor er ustabile. Eit manglande eller svakt 
rettsapparat er til dømes problematisk. Manglande juridisk tryggleik kring til dømes 
kontraktar, levering og kvalitet kan gjere at interessentar ser det som for risikofullt å etablere 
handelsrelasjonar. Innan den private sektoren kan eit lite utbygd bank- og finansvesen utgjere 
tilsvarande barriere. Dersom dei finansielle tilhøva for å stabile og trygge transaksjonar ikkje 
er tilrettelagt vil dette gjere handelen vanskeleg og sårbar. Det ustabile institusjonelle 
rammeverket i mange av landa i MUL-gruppa er dermed ei stor utfordring. 
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Vedlegg 1 
Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt 
på landgrupper  
 
 
 
Kapittel 1, Tolltariffen – Levende dyr 
 
Tolltariffen posisjon 01.06 
Andre levende dyr. 
Tolltariffen, 01.06  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        17 234 071                      16 363 033 
EU                       16 557 465                      15 736 565 
Andre I-land                            473 931                           478 248 
GSP-land, uten MUL                            202 675                           146 852 
MUL                                      -                               1 368 
Andel import fra Mul i % 0,0000 % 0,0084 %
 
Tolltariffen varenummer 01.06.9000 

Andre levende dyr – ellers – 01.06.9000 Importverdi i NOK, år 2004  
Total importverdi                     6 928 691 
EU                    6 903 619 
Andre I-land                         23 704 
GSP-land, uten MUL                                 -
MUL                           1 368 
Andel import fra Mul i % 0,0197 %
 
 
Kapittel 2, Tolltariffen – Kjøtt og spiselig slakteavfall 
 
Tolltariffen posisjon 02.08 

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

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                                          39 572 201                   29 259 452 
EU                                         31 190 340                   17 460 031 
Andre I-land                                           7 450 262                   10 661 663 
GSP-land, uten MUL                                              915 671                     1 137 758 
MUL                                                15 928                                 -
Andel import fra Mul i % 0,0403 % 0,0000 %
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Tolltariffen varenummer 02.08.2000 
Annet og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt 
eller fryst - 
Froskelår – 02.08.2000 

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Total importverdi                    174 930 
EU                     17 801 
Andre I-land                            -
GSP-land, uten MUL                   141 201 
MUL                     15 928 
Andel import fra Mul i % 9,1054 %
 
 
Kapittel 4, Tolltariffen – Melk og meieriprodukter; Fugleegg; Naturlig honning; 
Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet 
sted 
 
Tolltariffen posisjon 04.09, varenummer 04.09.1000 
Naturlig honning – Posisjon 04.09 
(som også tyder varenummer 
04.09.1000 

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                3 942 368                    6 100 023 
EU                  188 286                    1 107 957 
Andre I-land                    18 955                       132 630 
GSP-land, uten MUL               2 111 945                    3 847 300 
MUL               1 623 182                    1 012 136 
Andel import fra Mul i % 41,1728 % 16,5923 %
 
 
Kapittel 6, Tolltariffen - Levende trær og andre planter; løker, røtter og 
lignende; avskårne blomster og blad til pryd 
 
Tolltariffen posisjon 06.02 
Andre levende planter(herunder 
røtter) stiklinger og podekvister; 
mycelium - Posisjon  06.02. 

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                 391 161 697                496 298 968 
EU                381 398 045                484 469 436 
Andre I-land                    4 001 631                    3 422 699 
GSP-land, uten MUL                    5 641 510                    8 321 909 
MUL                       120 511                         84 924 
Andel import fra Mul i % 0,0308 % 0,0171 %
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Tolltariffen posisjon 06.03. 

Avskårne blomster og blomsterknopper av det 
slag som brukes til buketter eller pryd, friske, 
tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller 
preparerte på annen måte - Posisjon  06.03. 

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                 237 352 630                239 744 679 
EU                167 600 740                177 505 999 
Andre I-land                    6 222 347                    3 052 851 
GSP-land, uten MUL                  12 597 100                  13 945 045 
MUL                  50 932 443                  45 240 784 
Andel import fra Mul i % 21,4586 % 18,8704 %
 
Tolltariffen posisjon 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  - Posisjon  06.04. 

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                   61 888 289                  71 440 358 
EU                  51 569 382                  62 931 524 
Andre I-land                    5 865 599                    2 747 770 
GSP-land, uten MUL                    4 442 708                    5 759 690 
MUL                         10 600                           1 374 
Andel import fra Mul i % 0,0171 % 0,0019 %
 
 
Kapittel 7, Tolltariffen – Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige 
 
Tolltariffen posisjon 07.02 
Tomater,  friske eller kjølte - 
Posisjon 07.02.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                                        153 870 391                 233 721 617 
EU                                       146 087 573                 217 340 020 
Andre I-land                                           6 804 429                   15 520 717 
GSP-land, uten MUL                                              978 389                        858 180 
MUL                                                        -                            2 700 
Andel import fra Mul i % 0,0000 % 0,0012 %
 
Tolltariffen posisjon 07.03 
Kepaløk, sjalottløk, hvitløk, purre og 
andre løkslag, friske eller kjølte - Posisjon 
07.03.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        47 283 816                      60 290 239 
EU                       36 181 350                      40 429 028 
Andre I-land                         7 350 690                      10 713 565 
GSP-land, uten MUL                         3 750 450                        9 072 947 
MUL                                1 326                             74 699 
Andel import fra Mul i % 0,0028 % 0,1239 %
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Tolltariffen posisjon 07.08 

Belgfrukter, med eller uten belg friske eller
kjølte - Posisjon 07.08.  

 Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                          8 717 058                      20 485 084 
EU                            704 096                           581 953 
Andre I-land                              27 816                           120 305
GSP-land, uten MUL                         7 975 831                      19 547 075 
MUL                                9 315                           235 751 
Andel import fra Mul i % 0,1069 % 1,1508 %
 
Tolltariffen posisjon 07.09 

Andre grønnsaker, friske eller kjølte - 
Posisjon 07.09.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                      290 094 019                    403 884 653 
EU                     235 541 588                    316 026 556
Andre I-land                       34 507 278                      51 671 599 
GSP-land, uten MUL                       20 042 961                      36 089 059 
MUL                                2 192                             97 439 
Andel import fra Mul i % 0,0008 % 0,0241 %
 
Tolltariffen posisjon 07.13 

Tørkede belgfrukter, avskallede, også 
skrelte eller splittede - Posisjon 07.13.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                         21 405 751                      64 009 442 
EU                       15 618 503                      56 068 334 
Andre I-land                         4 704 915                        6 647 436 
GSP-land, uten MUL                         1 074 291                        1 282 415 
MUL                                8 042                             11 257 
Andel import fra Mul i % 0,0376 % 0,0176 %
 
 
Kapittel 8, Tolltariffen – Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller 
meloner 
 
Tolltariffen posisjon 08.04 

Dadler, fikener, ananas, avocadopærer, 
guavas, mangos og mangostan, friske eller 
tørkede - Posisjon 08.04.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        57 925 117                    115 776 757 
EU                         6 566 638                      20 586 346 
Andre I-land                       26 638 869                      29 849 664 
GSP-land, uten MUL                       24 710 687                      65 124 278 
MUL                                8 923                           216 469 
Andel import fra Mul i % 0,0154 % 0,1870 %
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Tolltariffen posisjon 08.04 – Varenummer 08.04.3000 

Ananas - Varenummer 08.04.3000  
Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        11 475 057                      40 481 290 
EU                                2 411                           282 301 
Andre I-land                            793 526                        4 368 890 
GSP-land, uten MUL                       10 676 793                      35 801 855 
MUL                                2 327                             28 244 
Andel import fra Mul i % 0,0203 % 0,0698 %
 
Tolltariffen posisjon 08.04 – Varenummer 08.04.5002 

Mangos - Varenummer 08.04.5002  
Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        11 563 229                      19 387 724 
EU                            207 378                           109 228 
Andre I-land                         1 225 363                           853 587 
GSP-land, uten MUL                       10 123 892                      18 236 684 
MUL                                6 596                           188 225 
Andel import fra Mul i % 0,0570 % 0,9708 %
 
Tolltariffen posisjon 08.05 

Sitrusfrukter, friske eller tørkede - 
Posisjon 08.05.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                       398 833 292                    464 468 444 
EU                     270 045 990                    360 181 160 
Andre I-land                       51 509 024                      55 841 780 
GSP-land, uten MUL                       77 269 769                      48 407 598 
MUL                                8 509                             37 906 
Andel import fra Mul i % 0,0021 % 0,0082 %
 
Tolltariffen posisjon 08.06 

Vindruer, friske eller tørkede - Posisjon 
08.06.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                      287 882 013                    387 401 099 
EU                     136 092 001                    121 281 497 
Andre I-land                     112 137 133                    159 519 799 
GSP-land, uten MUL                       39 249 999                    106 599 803 
MUL                            402 880                                     -
Andel import fra Mul i % 0,1399 % 0,0000 %
 
Tolltariffen posisjon 08.07 

Meloner (herunder vannmeloner) og 
papayas, friske - Posisjon 08.07.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        63 450 106                      98 293 333 
EU                       44 787 872                      68 085 516 
Andre I-land                         2 030 112                        1 675 075 
GSP-land, uten MUL                       16 568 386                      28 532 742 
MUL                              63 736                                     -
Andel import fra Mul i % 0,1005 % 0,0000 %
 

Side 5 



Vedlegg 1 til LU-rapport nr. 3 - 2006 
 

Tolltariffen posisjon 08.09 

Aprikoser, kirsebær, moreller, ferskner 
(herunder nektariner), plommer og 
slåpefrukter - Posisjon 08.09.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        99 260 812                    144 873 039 
EU                       81 899 191                      99 331 854 
Andre I-land                       13 747 257                      40 653 272 
GSP-land, uten MUL                         3 614 364                        4 885 907 
MUL                                      -                               2 006 
Andel import fra Mul i % 0,0000 % 0,0014 %
 
Tolltariffen posisjon 08.10 

Andre frukter, friske - Posisjon 08.10.  
Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        90 475 077                    178 539 379 
EU                       62 245 132                    137 142 701 
Andre I-land                       18 547 661                      28 946 931 
GSP-land, uten MUL                         9 513 717                      12 246 298 
MUL                            168 567                           203 449 
Andel import fra Mul i % 0,1863 % 0,1140 %
 
Tolltariffen posisjon 08.14 
Skall av sitrusfrukter eller meloner 
(herunder vannmeloner), friske fryste, 
tørkede eller midlertidig konserverte i 
saltlake, i svovelsyrlingvanneler i andre 
konserverende oppløsninger - Posisjon 
08.14.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                             300 386                           444 538 
EU                            295 211                           439 483 
Andre I-land                                      -                               2 125 
GSP-land, uten MUL                                3 245                                     -
MUL                                1 930                               2 930 
Andel import fra Mul i % 0,6425 % 0,6591 %
 
 
Kapittel 9, Tolltariffen – Kaffe, te, mate og krydderier 
 
Tolltariffen posisjon 09.01 

Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og 
hinner av kaffe; kaffeerstatninger med 
innhold av kaffe, uansett blandingsforhold 
- Posisjon 09.01.  

Importverdi i NOK, år 
2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                      675 809 350                    465 018 113 
EU                       56 629 373                      68 261 709 
Andre I-land                          3 160 229                        2 314 061 
GSP-land, uten MUL                     605 799 577                    381 043 335 
MUL                       10 220 171                      13 399 008 
Andel import fra Mul i % 1,5123 % 2,8814 %
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Tolltariffen posisjon 09.02 

Te, også tilsatt smaksstoffer - Posisjon 
09.02.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        98 485 406                      86 579 441 
EU                       90 432 217                      78 769 788 
Andre I-land                            961 464                        1 252 270 
GSP-land, uten MUL                         7 069 677                        6 519 960 
MUL                              22 048                             37 423 
Andel import fra Mul i % 0,0224 % 0,0432 %
 
Tolltariffen posisjon 09.04 
Pepper av slekten Piper; tørkede, knuste 
eller malte frukter av slektene Capsicum 
eller Pimenta- Posisjon 09.04.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        33 146 953                      29 118 711 
EU                         5 850 824                        7 299 500 
Andre I-land                         3 488 586                        6 528 722 
GSP-land, uten MUL                       23 753 566                      15 254 535 
MUL                              53 977                             35 954 
Andel import fra Mul i % 0,1628 % 0,1235 %
 
Tolltariffen posisjon 09.05 

Vanilje - Posisjon 09.05.  
Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                          1 075 787                        4 932 943 
EU                            282 385                           173 573 
Andre I-land                              59 361                           193 514 
GSP-land, uten MUL                            326 035                        2 003 278 
MUL                            408 006                        2 562 578 
Andel import fra Mul i % 37,9263 % 51,9483 %
 
Tolltariffen posisjon 09.06 

Kanel og kanelblomster - Posisjon 09.06.  
Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                          3 761 874                        2 618 433 
EU                            388 706                           673 239 
Andre I-land                              35 046                             11 465 
GSP-land, uten MUL                         3 324 648                        1 913 570 
MUL                              13 474                             20 159 
Andel import fra Mul i % 0,3582 % 0,7699 %
 
Tolltariffen posisjon 09.07 
Kryddernellik (hele frukter, tørkede 
blomster og stilker) - Posisjon 09.07.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                             928 695                           711 770 
EU                            151 010                           264 496 
Andre I-land                            170 175                               2 307 
GSP-land, uten MUL                            190 887                           126 237 
MUL                            416 623                           318 730 
Andel import fra Mul i % 44,8611 % 44,7799 %
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Tolltariffen posisjon 09.08 

Muskat, muskatblomme og kardemomme 
- Posisjon 09.08.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                          8 097 311                        7 104 493 
EU                         2 068 943                        3 810 679 
Andre I-land                            857 441                           731 699 
GSP-land, uten MUL                         5 155 826                        2 562 115 
MUL                              15 101                                     -
Andel import fra Mul i % 0,1865 % 0,0000 %
 
Tolltariffen posisjon 09.09 
Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, 
spisskommen, karve; einebær - Posisjon 
09.09.  

Importverdi i NOK, 
 år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                          3 622 897                        4 732 493 
EU                         1 127 026                        2 203 936 
Andre I-land                            588 826                           384 976 
GSP-land, uten MUL                         1 905 756                        2 143 581 
MUL                                1 289                                     -
Andel import fra Mul i % 0,0356 % 0,0000 %
 
Tolltariffen posisjon 09.10 
Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), 
timian, laurbærblad, karri og andre 
krydderier - Posisjon 09.10.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        35 024 110                      32 079 339 
EU                       27 691 265                      20 378 679 
Andre I-land                         4 098 273                        5 398 881 
GSP-land, uten MUL                         3 232 459                        6 287 639 
MUL                                2 113                             14 140 
Andel import fra Mul i % 0,0060 % 0,0441 %
 
 
Kapittel 12, Tolltariffen – Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og 
frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og fôrplanter 
 
Tolltariffen posisjon 12.07 

Andre oljeholdige frø og oljeholdige 
frukter, også knuste - Posisjon 12.07.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        15 871 080                      16 161 394 
EU                         6 641 351                        7 276 659 
Andre I-land                         4 113 813                        2 785 289 
GSP-land, uten MUL                         2 330 185                        5 558 384 
MUL                         2 785 731                           541 062 
Andel import fra Mul i % 17,5522 % 3,3479 %
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Tolltariffen posisjon 12.07 
Planter, plantedeler, frø og frukter av det slag 
som hovedsakelig brukes til fremstilling av 
parfymepreparater, til farmasøytiske 
preparater, til insekt- og soppbekjempende 
midler eller liknende, friske eller tørkede, også 
skårne, knuste eller pulveriserte - Posisjon 
12.11.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                          9 298 352                      15 529 744 
EU                         4 503 920                        5 815 830 
Andre I-land                         2 223 935                        3 863 489 
GSP-land, uten MUL                          2 563 804                        5 850 425 
MUL                                6 693                                     -
Andel import fra Mul i % 0,0720 % 0,0000 %
 
 
Kapittel 13, Tolltariffen – Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser 
og andre vegetabilske safter og ekstrakter 
 
Tolltariffen posisjon 13.01 
Skjellakk og liknende; naturlige gummier, 
harpikser, gummiharpikser og oleresiner 
(for eksempel balsamer) - Posisjon 13.01.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK, 
år 2004  

Total importverdi                          8 686 648                      11 549 808 
EU                         4 339 838                        6 455 916 
Andre I-land                              79 042                             76 718 
GSP-land, uten MUL                            844 711                             60 645 
MUL                         3 423 057                        4 956 529 
Andel import fra Mul i % 39,4060 % 42,9144 %
 
 
Kapittel 15, Tolltariffen – Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt 
spaltingsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks 
 
Tolltariffen posisjon 15.11 

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

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        50 451 670                    102 034 682 
EU                       40 056 440                      55 686 650 
Andre I-land                            121 355                                     -
GSP-land, uten MUL                       10 273 875                      46 344 333 
MUL                                      -                               3 699 
Andel import fra Mul i % 0,0000 % 0,0036 %
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Tolltariffen posisjon 15.14 
Raps-, rybs- og sennepsolje samt deres 
fraksjoner, også raffinerte, men ikke 
kjemisk omdannede   - Posisjon 15.11.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        38 327 864                    175 300 902 
EU                       38 310 586                    175 086 013 
Andre I-land                              17 278                           212 334 
GSP-land, uten MUL                                      -                                     -
MUL                                      -                               2 555 
Andel import fra Mul i % 0,0000 % 0,0015 %
 
 
Kapittel 17, Tolltariffen – Sukker og sukkervarer 
 
Tolltariffen posisjon 17.01 
Rør- og betesukker samt kjemisk ren 
sakkarose, i fast form   - Posisjon 17.01.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                      415 363 976                    352 066 660 
EU                     414 026 228                    351 195 891 
Andre I-land                              78 968                             98 269 
GSP-land, uten MUL                            679 006                           703 010 
MUL                            579 774                             69 490 
Andel import fra Mul i % 0,1396 % 0,0197 %
 
Tolltariffen posisjon 17.02 
Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, 
maltose, glukose og fruktose, i fast form; 
sirupog andre sukkeroppløsninger uten 
tilsetning av smaks- eller fargestoffer; 
kunsthonning, også blandet med naturlig 
honning; karamell     - Posisjon 17.02.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        36 270 712                      44 367 618 
EU                        34 172 057                      40 683 703 
Andre I-land                         2 047 145                        3 104 121 
GSP-land, uten MUL                              18 397                           579 794 
MUL                               33 113 - 
Andel import fra Mul i % 0,0913 % 0,0000 %
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Kapittel 19, Tolltariffen – Produkter av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk 
 
Tolltariffen posisjon 19.05 
Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også 
med inhold av kakao; alterbrød, tomme 
kapsler til farmasøytisk bruk, 
forseglingsoblater, rispapir og liknende varer 
- Posisjon 19.05.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                      925 124 355                 1 411 547 828 
EU                      871 559 049                 1 357 647 980 
Andre I-land                       52 763 820                      51 224 615 
GSP-land, uten MUL                            801 486                        2 673 733 
MUL                                      -                               1 500 
Andel import fra Mul i % 0,0000 % 0,0001 %
 
 
Kapittel 20, Tolltariffen – Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre 
plantedeler 
 
Tolltariffen posisjon 20.05 
Andre grønnsaker, tilberedte eller 
konserverte på annen måte enn med eddik 
eller edikksyre, ikke fryste unntatt varer som 
hører under posisjon 20.06 - Posisjon 20.05.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK, 
år 2004  

Total importverdi                      189 578 476                    213 213 670 
EU                       93 500 828                    125 841 980 
Andre I-land                       76 058 945                      62 646 208 
GSP-land, uten MUL                       20 018 703                      24 609 803 
MUL                                      -                           115 679 
Andel import fra Mul i % 0,0000 % 0,0543 %
 
Tolltariffen posisjon 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 
innbefattet annet sted - Posisjon 20.08.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                      173 145 161                    206 765 370 
EU                       63 945 749                      67 006 934 
Andre I-land                       69 000 111                      81 399 580 
GSP-land, uten MUL                       40 199 301                      58 353 904 
MUL                                      -                               4 952 
Andel import fra Mul i % 0,0000 % 0,0024 %
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Tolltariffen posisjon 20.09 

Frukt-  og grønnsakssafter (herunder 
druemost), ugjærede og ikke tilsatt alkohol, 
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  - 
Posisjon 20.09.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                      374 296 146                    320 302 611 
EU                     131 045 841                    142 104 580 
Andre I-land                     120 177 211                    120 118 324 
GSP-land, uten MUL                     123 073 094                      57 997 873 
MUL                                      -                             81 834 
Andel import fra Mul i % 0,0000 % 0,0255 %
 
 
Kapittel 22, Tolltariffen – Drikkevarer, etylalkohol og eddik 
 
Tolltariffen posisjon 22.02 

Vann, herunder mineralvann og karbonisert 
vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer 
eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie 
drikkevarer, unntatt frukt- og 
grønnsakssafter som hører inn under 
posisjon 20.09  - Posisjon 22.02.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                      148 199 681                    233 325 841 
EU                     137 718 191                    225 963 083 
Andre I-land                         9 996 744                        6 147 269 
GSP-land, uten MUL                            482 872                        1 215 489 
MUL                                1 874                                     -
Andel import fra Mul i % 0,0013 % 0,0000 %
 
Tolltariffen posisjon 22.04 
Vin av friske druer, herunder vin tilsatt 
alkohol; druemost, unntatt den under 
posisjon 20.09  - Posisjon 22.04.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                   1 019 435 424                 1 312 726 722 
EU                     746 528 935                 1 065 001 438 
Andre I-land                     134 452 790                    151 734 989 
GSP-land, uten MUL                     138 438 749                      95 990 295 
MUL                              14 950                                     -
Andel import fra Mul i % 0,0015 % 0,0000 %
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Kapittel 24, Tolltariffen – Tobakk og varer fremstilte av tobakkerstatninger 
 
Tolltariffen posisjon 24.01 

Tobakk, ubearbeidd; avfall av tobakk  - 
Posisjon 24.01.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                      169 202 178                    170 157 358 
EU                       30 281 183                      30 019 884 
Andre I-land                       66 152 529                      45 154 086 
GSP-land, uten MUL                       60 917 871                      83 475 165 
MUL                       11 850 595                      11 508 223 
Andel import fra Mul i % 7,0038 % 6,7633 %
 
Tolltariffen posisjon 24.03 

Annen bearbeidd tobakk samt andre varer 
fremstilt av tobakkerstatninger; 
”homogenisert” eller ”rekonstitusert” 
tobakk; tobakkekstrater og tobakksesenser  -
Posisjon 24.03.  

Importverdi i NOK,  
år 2000 

Importverdi i NOK,  
år 2004  

Total importverdi                        80 529 967                    147 405 680 
EU                        79 827 450                    147 089 175 
Andre I-land                            702 517                           312 517 
GSP-land, uten MUL -                                2 931 
MUL -                                1 057 
Andel import fra Mul i % 0,0000 % 0,0007 %
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