
EKSPORT 
AV SJØMAT

Eksport av fisk og sjømatprodukter byr på utfordringer litt 
ut over det vanlige når det gjelder toll, avgifter og 
dokumentasjonskrav. Blant KGHs kunder finnes mange 
fiskeeksportører, og på oppfordring har vi utarbeidet et 
kurs som retter seg spesielt mot personale som jobber 
med sjømateksport innen funksjonene salg, innkjøp, 
økonomi og logistikk.

Kurset passer for deg som arbei-
der med eksportdokumentasjon, 
forsendelse/logistikk, salg, økono-
mi og kvalitetssikring av rutiner ved 
eksport av fisk og sjømatprodukter. 

Kurset legger opp til å gi både 
grunnleggende og noe mer dypt-
gående informasjon slik at det 
passer for så vel nyansatte som 
ansatte med en viss erfaring.
 
 
 

 
 

Kurset gir deg svar på spørsmål 
som:

 ■ Generell informasjon om 
eksportrutiner fra Norge

 ■ Hva bør fisk- og sjømatek-
sportører være spesielt opp-
merksomme på

 ■ Opprinnelsesdokumentasjon 
og nødvendige sertifikater

 ■ Klassifisering av fisk og sjø-
matprodukter

 ■ Leveringsvilkår ved salg fra 
Norge

 ■ Innkjøp av råvarer til foredling i 
Norge og senere retur 
 
 
 

 

 ■ Godkjent eksportør

 ■ Importavgifter til EU

 ■ Frihandelsavtalenes betydning 
ved eksport

 ■ Hvordan kvalitetssikre foreta-
kets tolldeklarasjoner

 ■ Krav til kunnskap blant perso-
nalet

FOR PÅMELDING:

Meld deg på via vår hjemmeside www.kghcustoms.com
eller send epost til academy@kghcustoms.com.

Ved påmelding via epost, vennligst oppgi 
”Påmelding: Eksport av sjømat - Oslo” i emnefeltet.  
Oppgi også navn, stilling og e-postadresse til den eller de 
personen(e) som meldes på kurset, samt faktureringsopp-
lysninger og eventuell fakturareferanse. Påmeldingen er 
bindende, og det blir sendt ut påmeldingsbekreftelse.

Siste dag for påmelding: onsdag, 12. oktober

Ønsker du mer informasjon om kurset, 
ta kontakt på epost academy@kghcustoms.com 

Velkommen!

 ■ Dato:        onsdag, 09. november

 ■ Tid:       09.00 – 16.00

 ■ Sted:       Thon Hotel Vika Atrium 

        Munkedamsveien 45, Oslo

 ■ Kursavgift:    NOK 4500 eks mva.    

        per person

 ■ Ellers:       Lunsj og kursmateriell er  

        inkludert i kursavgiften

        Kursavgiften faktureres ved

         bestilling

Vil du vite mer? 
send en e-post til 
academy@kghcustoms.com


