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Veileder importvernet for blomster og andre planter 2019
Importen av blomster og andre planter reguleres i stor grad av frihandelsavtaler med EU
hvor aktører kan importere flere varegrupper tollfritt eller til en redusert tollsats. En stor del
av importen er også tollfri fra utviklingsland gjennom den norske GSP-ordningen
(Generalized System of Preferences). I tillegg til dette setter Landbruksdirektoratet ned
tollsatsen for enkelte varegrupper etter innspill i forkant av kontaktmøte med bransjen
hvert år.
Tollfri import fra verdens fattigste land
Den norske GSP-ordningen (Generalized System of Preferences) ble etablert i 1971. Fra
2002 har Norge gitt toll- og kvotefri markedsadgang for alle varer fra alle minst utviklede
land (MUL). Fra 1. januar 2008 ble 14 lavinntektsland som ikke var i MUL-gruppen
inkludert i ordningen med toll- og kvotefri markedsadgang for alle varer
(nulltollordningen). Fra 1. januar 2013 fikk lavere mellominntektsland med færre enn 75
millioner innbyggere nulltoll for enkelte blomster og planter med varenumre under
posisjonene 06.02 og 06.03 i tolltariffen.
Formålet med ordningen er gjennom økt handel å bidra til at verdens fattigste land blir
bedre integrert i verdensøkonomien. Samtidig er det en forutsetning at importen av
landbruksvarer som er gitt GSP-preferansetoll ikke medfører vesentlig markedsforstyrrelse
eller fare for vesentlig markedsforstyrrelse, jf. forskrift om sikkerhetsmekanisme. Fra 2019
vil GSP+ landene få bedre tollvilkår, jf. Prop. 1 LS (2018-2019) om Statsbudsjettet – skatter,
avgifter og toll. Regjeringens forslag innebærer at import fra GSP+ landene gir 20
prosentenheter bedre tollpreferanser enn import fra øvrige mellominntektsland. Dette
innebærer eksempelvis forbedrede preferanser på en rekke blomster og planter.
Tollnedsettelse i henhold til frihandelsavtaler og nasjonale føringer
Norge har i medhold av artikkel 19 til EØS-avtalen gitt EU flere konsesjoner i form av
preferanser og kvoter ved import av blomster og andre planter. Den oppdaterte avtalen ble
implementert 1. oktober 2018, og medførte blant annet utvidete kvoter til EU. Kvotene er
verdikvoter som tollmyndighetene fordeler fortløpende ved import («førstemann til
mølla»). Tollmyndighetene har publisert informasjon om tollkvotene i rundskriv om
Stiklinger, potteplanter og gress på rull.
Kvoten for blomstrende potteplanter har økt fra 8 millioner kroner til 20 millioner kroner,
og kvoten for grønne potteplanter har økt fra 4 millioner kroner til 7 millioner kroner. I
tillegg er det avtalt en gjensidig liberalisering for stiklinger på varenummer 06.02.1021 og
06.02.1024, og grønne potteplanter på varenummer 06.02.9032, som medfører at tollen er
endret fra 10 og 15 prosent av varens verdi til null i toll.

Landbruksdirektoratet

Side: 2 av 3

Tabell 1 EU-kvoter for blomster og andre planter
Kvote
Blomstrende potteplanter
Grønne potteplanter
Gress på rull

Tollsats
Tollfritt
Tollfritt
Tollfritt

Kvotens størrelse
20 millioner kroner
7 millioner kroner
4 millioner kroner

Fordeling
Fortløpende
Fortløpende
Fortløpende

De varenumrene i tolltariffen som har henvisningen TNS 020 omfatter varegrupper hvor
Norge har inngått avtale om nedsatt tollsats for del av varenummeret. Det var tidligere
nødvendig å søke Landbruksdirektoratet om disse tollnedsettelsene før fortolling. Fra 1.
januar 2015 ble disse tollnedsettelsene gjort tilgjengelige i tollmyndighetenes fagsystem
(TVINN) med egne skriv slik at deklaranten selv kan deklarere varene direkte.

Regelverket for administrering av tollsats
Landbruksdirektoratet administrerer importvernet for blomster og andre planter etter de
prinsipper som er nedfelt i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer
(FAT). Landbruksdirektoratet kan etter § 25 i FAT gi generelle tollnedsettelser for å hindre
alvorlige markedsforstyrrelser. Normalt blir tollsatsen satt ned til et nivå som gir
importmuligheter til priser på tilsvarende norskprodusert vare. Dette betyr at tollsatsen
normalt ikke blir satt ned når:
 det er norsk vare,
 produsentene ikke har blitt forespurt om å produsere, tidsnok til å kunne levere i
henhold til avtale (forutsatt at produsentene både ønsker og kan produsere kulturen),
 det eksisterer norskproduserte substitutter/alternativer,
 eksisterende markedsadgang er tilstrekkelig, eller
 det ikke foreligger alvorlige markedsforstyrrelser
Dette betyr at i den grad det oppstår situasjoner som faller innenfor "alvorlig
markedsforstyrrelse", vil Landbruksdirektoratet vurdere behovet for tollnedsettelse, på
bakgrunn av henvendelse fra aktuelle interessenter.
Tollnedsettelse

Alvorlig markedsforstyrrelse?

Norsk vare?

Markedsadgang
tilstrekkelig?

Bestilt vare?

Norske
substitutter?
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Landbruksdirektoratets vurderinger av enkelte kulturer
Det er liten produksjon av norske roser. Samtidig kan aktørene i bransjen importere roser
tollfritt fra nulltolland, og denne importen er økende. Landbruksdirektoratet forventer
derfor at behovet for roser blir dekket gjennom norsk produksjon og tollfri import fra
nulltolland. Det er også norsk produksjon av krysantemum. I perioder kan imidlertid norsk
produksjon ikke dekke etterspørselen etter krysantemum alene. Dette gjelder spesielt i mai i
forkant av nasjonaldagen 17. mai, og før jul, i november og desember.
Landbruksdirektoratet legger derfor opp til tollnedsettelse i to perioder: 30. april til 14. mai
2016 og 1. november til 14. desember 2017.
Urota stiklinger med varenummer 06.02.1025/.1029, som i dag blir importert tollfritt fra
EU, er kulturer som over flere år har blitt satt ned til en tollsats som nevnt i vedlegg 8 til
FAT og hvor vi har opprettet en varestrøm fra EU og fra andre land. Her er det ingen norsk
produksjon og Landbruksdirektoratet legger derfor opp til tollfritak for disse kulturene hele
året. For andre stiklinger og småplanter med varenummer 06.02.9059/.9092/.9098 er det
en begrenset norsk produksjon. Toll for disse kulturene har gjennom flere år blitt satt ned i
henhold til vedlegg 8 til forskriften. Landbruksdirektoratet legger derfor opp til å videreføre
dette. Blandede buketter med varenummer 06.03.1998 blir importert tollfritt fra EU. Her er
det ingen norsk produksjon. Landbruksdirektoratet legger derfor opp til å videreføre tollfri
import av varen.

Administrering av tollsats for 2019
Med bakgrunn i markedsinformasjon og innspill fra aktører i bransjen for blomster og
planter, har Landbruksdirektoratet lagt opp til følgende tollnedsettelser for 2019:
Tabell 2 Tolladministrering blomster og andre planter 2019
Varenr.

Vare

Ordinær
tollsats

06.02.1025

51 %

Tollfritt

1.1.-31.12.2019

06.02.1029

- - - krysantemum (Dendranthema x
grandiflora, Chrysanthemum x morifolium) i
tiden 1. april- 15. oktober ; saintpaulia,
femtunge (Scaevola) og vrifrukt
(Streptocarpus)
- - - andre

51 %

Tollfritt

1.1.-31.12.2019

06.02.9059

- - - - - andre

75 %

20 %

1.1.-31.12.2019

06.02.9092
06.02.9098
06.03.1420

- - - - andre frukt- eller grønnsakplanter
- - - - andre
- - - krysantemum i tiden 16. mars - 14.
desember også i blandede buketter o.l.;
blomster og blomsterknopper som hører under
andre varenummer i posisjonen enn de
spesifisert i varenummer 06.03.1410 når disse
inngår i blandede buketter hvor krysantemum
gir bukettene deres vesentlige karakter

75 %
75 %
249 %

15 %
15 %
Beregne
s1

1.1.-31.12.2019
1.1.-31.12.2019
30.4.-14.5.2019
og
1.11.-14.12.2019

06.03.1998

- - - - andre, også i blandede buketter o.l.

249 %

Nedsatt
tollsats

Tollfritt

Gyldighetsperiode

1.1.-31.12.2019

1 Landbruksdirektoratet fastsetter tollsats ved å beregne differanse mellom norsk pris og
verdensmarkedspris, i forkant av aktuell periode.

