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På den anden side af toldmuren er der attraktive muligheder! 
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1. Glade for Danmark, men ikke for EU 
 
Faktisk er nordmændene så glade for Danmark, at reklamesloganet for ferie i Danmark - ’Det er 
dejlig å være norsk – i Danmark’ - kendes af ikke mindre end 97% af befolkningen1; det er på 
niveau med Coca-Colas kendskabsgrad i Norge! 
 
Til gengæld er nordmændene ikke med i EU.  
 
Det betyder, at alle varer, der skal ind i Norge, skal toldbehandles. Hvis du sælger direkte fra dit 
danske selskab til den norske slutbruger, er den norske kunde en part i toldbehandlingen, og 
det ønsker de ikke at være. For at blive succesfuld i Norge, skal du altså sikre den norske 
kunde, at når de handler hos dig, foregår det præcist, som hvis det var en shop ejet af et norsk 
selskab. 
 
Facts om Norge 
Norge rundede i marts 2012 5 millioner indbyggere og 
heraf knap 4 mio. mellem 15 og 74 år. De købte for i alt 
10,9 mia. euro online i 2017, eller ca. 20.700 kr. I 
gennemsnit. Til sammenligning købte danskere mellem 
15 og 74 år for kr. 19.500 i gennemsnit i 2017 
 
En anden væsentlig pointe er, at Norge er dyrt. De er det 
næstdyreste land på Big Mac indekset, som er et udtryk 
for, hvor mange Big Mac’s man kan få for 50$ i et land. 
Som du kan se til højre, kan du få 9 i Danmark, men kun 
7 i Norge. 
 
Norge som e-handelsmarked 
Udover told udfordringen er e-handel i Norge på mange måder som i Danmark. Nordmænd har 
det højeste online køb pr. forbruger i Norden, dog kun 2% over Danmark, med Sverige ca. 12% 
efter. Online forbruget i Norge er steget med 74%2 over de sidste 4 år, så der er ingen tvivl om, 
at det også er et marked i vækst.  
 
Hvis Norge var en del af EU, ville mange danske webshops utvivlsomt sælge i Norge - og en 
stor del af dem ville være succesfulde. Men told udfordringen gør, at rigtigt mange ikke kommer 
i gang.  
 
For dem, der løser toldudfordringen - og der er bestemt til at gøre -  er mulighederne gode. 
Norge er et marked, der ikke har den samme konkurrence som andre lande, og - som sagt - et 
land, hvor Danmark er et stærkt brand. 
 

                                                
1 Undersøgelse i 2014 - Vidar Mørch, tidligere Markedschef Norge hos VisitDenmark 
2 Nordic Ecommerce 2017, udarbejdet af DIBS 
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Vi mener, at det norske marked er det rigtige valg for mange danske e-handlere. Det mener vi 
af følgende grunde: 
 

1. Norge er uden for EU, og det gør konkurrencen mindre intens i Norge end på mange 
andre markeder.  

2. Norske forbrugere er meget positive overfor Danmark og danske virksomheder. 
 
Det norske marked medfører i øvrigt et ekstra “spændingsmoment”, vi som danske e-handlere 
ikke er så vant til.  
 
Den norske valuta er ikke bundet op på euroen som danske kroner. Kursudsving kan derfor 
påvirke dit dækningsbidrag eller konkurrenceevne. Hvis vi kigger over de sidste 5 år, er kursen 
gået fra at være 1:1 til at en nordmand skal betale 1,25 NOK for en dansk krone. Det betyder, at 
du enten bliver dyrere at købe hos for nordmanden, eller at du må leve med et lavere 
dækningsbidrag for at holde din pris og konkurrenceevne.  
 
Høj, vedvarende vækst 
I grafen herunder kan du se udviklingen i de norske forbrugeres køb ifølge DIBS. 
 
Der er altså en vækst på 16% i 
forhold til året før. Norge er altså et 
e-handelsmarked, der vokser kraftigt 
og dermed også har plads til nye 
spillere fra Danmark. Det norske 
marked følger lige i hælene på det 
danske marked, og det er dermed 
det tredjestørste marked med 
Sverige, som det største i Norden. 
Norge tiltrækker også e-handlere fra 
markeder i det øvrige Europa, men 
mange bremses, fordi Norge er 
uden for EU.  
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