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1. ALGEMENE INFORMATIE 

Inwoner aantal  : 5.384.576 op 01/10/2020 

Bevolkingsdichtheid : 16,62 inwoners per km2 
Hoofdstad  : Oslo (90% van de bevolking woont in het zuiden van Noorwegen) 
Andere grote steden : Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen 
Valuta   : De Noorse kroon (Nok); €1 = 10,3271 Nok / 1NOK = €0,096641 

2. MARKTINFORMATIE 

2.1 MARKTSITUATIE 

Over het algemeen wordt de Noorse markt gedomineerd door eerder goedkoop speelgoed van mindere en 
middelmatige kwaliteit. Het speelgoed komt vooral uit China. Nochtans vinden de Noren het belangrijk dat 
het speelgoed van goede en veilige kwaliteit is. Ze zijn ook bereid om hiervoor meer te betalen. 
 
Het plastieken speelgoed heeft lange tijd de markt gedomineerd, maar tegenwoordig ziet men steeds meer 
speelgoed vervaardigd uit hout, vooral voor kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 3 jaar. Daarnaast speelt 
educatief speelgoed een steeds grotere rol. 
 
In Noorwegen is een ruime keuze aan traditioneel speelgoed, maar ook hier ontsnapt men niet aan de 
hedendaagse trends. Producten als Lego, Duplo, Brio en de Barbie pop blijven populair. 

2.2 LOKALE PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE 

Vandaag de dag wordt de markt voornamelijk beheerst door ketens als Ringo/Kozmos, Lekia, Ekstra Leker. 
Yes vi leker en Sprell. Zij hebben het grootste gedeelte van de markt in handen. Andere verkooppunten van 
speelgoed zijn de zelfstandige speelgoedwinkels, babyketens, de boekhandels, giftshops en de hypermarkt 
Coop Obs!. Daarnaast hebben de webwinkels met speelgoed de laatste jaren een enorme opmars gemaakt. 
 
Noorwegen produceert nauwelijks, zo is er de puzzel-fabrikant L.A. Larsen AS en de fabrikant Tress – C. 
Monsen AS die driewielers en speeltoestellen fabriceert, voornamelijk bedoeld voor crèches. 
 
Er is een groot aantal speelgoedwinkels (zowel ketens als zelfstandige). Maar de sector kent concurrentie 
van o.a. sportzaken en hifi-winkels die eveneens (elektronische) spellen verkopen. 
  

 
1 Op 25/01/2021 verkregen via https://www1.oanda.com/currency/converter/ 

https://www1.oanda.com/currency/converter/
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L.A.Larsen AS 
Svegeskogen 21 
Postboks 47, N-4401 Flekkefjord  
T. +47 38 32 26 99 
puzzle@larsen.no | https://www.larsen.no/nb 
Contact: Lars Kristian Larsen 
M. +47 900 22 824 | lk@larsen.no 
 
TRESS AS 
Rotvollen 2, N-5235 Rådal 
Postboks 7 Nordås, N-5864 Bergen 
T. +47 55 99 00 00 
tress@tress.no | https://www.tress.com/ 

2.3 VOORUITZICHTEN 

De verwachting dat het aantal speelgoedwinkels zou verminderen, vanwege de concentratie van de ketens 
en buitenlandse spelers, is zeer zeker uitgekomen. Zo verdwenen ketens als BR-Leker en kon de Amerikaanse 
speelgoedgigant Toys R US eveneens na enkele jaren haar deuren sluiten. De verwachting is echter dat het 
aantal speelgoedwinkels verder zal afnemen, dit vanwege de toenemende verkoop via e-commerce. De 
toenemende verkoop via e-commerce heeft echter weer tot gevolg dat, de grootste speelgoedwebwinkel 
van het Noorden, Jollyroom zijn eerste fysieke winkel in Zweden heeft geopend. 

2.4 IMPORT 

Speelgoed wordt voornamelijk geïmporteerd vanuit China, Groot-Brittannië en Nederland. Noorwegen 
importeert vooral poppen, pluche beesten, puzzels, maquettes, elektrische treintjes en gemotoriseerd en 
elektrisch speelgoed. Daarnaast worden eveneens gezelschapsspelletjes en kaartspellen geïmporteerd. 
 
Norwegian Toy House bestaat uit 26 van de grootste speelgoedleveranciers in Noorwegen. Voor het eerst 
in de geschiedenis van de industrie kunnen ketens en retailers nu op één plaats nieuwe trends presenteren. 
U zult meer dan 2.000 m² aan showrooms ervaren, met de populairste merken. Zowel nieuwe als gevestigde 
speelgoeddealers worden verwelkomd. 

Norwegian Toy House 
Pindsle næringspark 
Pindsleveien 1C, N-3221 Sandefjord 
post@norwegiantoyhouse.no | https://norwegiantoyhouse.no/ 
Contact: Trond Berntsen, Prosjektkoordinator 

  

mailto:puzzle@larsen.no
https://www.larsen.no/nb
mailto:lk@larsen.no
mailto:post@babyshop.no
https://www.tress.com/
mailto:post@norwegiantoyhouse.no
https://norwegiantoyhouse.no/
http://www.yesvileker.no
mailto:shop@modellers.com
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3. FORMALITEITEN 

Speelgoed dat uit de EU afkomstig is, is vrij van douanetarieven alsook van gelijk welke taks. Het speelgoed 
is wel onderworpen aan een btw-tarief van 25%. (MVA of Merverdiavgift in het Noors). 
Voor het speelgoed geldt dat het moet voldoen aan de eisen van de Europese Unie. Vanaf 1995 is het 
verplicht om het speelgoed te voorzien van het CE veiligheidsmerk. 
 
Meer informatie omtrent de veiligheidsvoorschriften zijn te vinden op 
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-18-1403/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7  
(helaas is deze informatie enkel in het Noors) 

 
Miljødirektoratet 
(Norwegian Environment Agency) 
Brattørkaia 15, N-7010 Trondheim 
Grensesvingen 7, N-0661 Oslo 
Postboks 5672 Torgarden, N-7485 Trondheim 
T. +47 73 58 05 00 
post@miljodir.no | https://www.miljodirektoratet.no/ 
 
Meer info omtrent de veiligheid van speelgoed en andere artikelen voor kinderen is te raadplegen via: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/regelverk/leketoyforskriften/  
(helaas is deze informatie enkel in het Noors) 

4. VERENIGINGEN 

Babyutstyrsleverandørene i Norge 
(Vereniging van leveranciers van babyartikelen) 
Sundvollhovet, N-3535 Krøderen 
Contactpersoon: Hans Kristian Torgersen,  
torgersen@hts.no 
 
 
Leketøybransjens Fellesråd 
Postboks 29, N-3291 Stavern 
M. +47 902 34 408 
odd@leketoy.org | https://leketoy.wordpress.com/ 
Contact: Odd Wallebek 

✓ Leketøybransjens Fellesråd (LF) is het hoogste orgaan binnen de speelgoedindustrie in Noorwegen. 
LF bestaat uit detailhandels, groothandelaars, importeurs en agenten. 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-18-1403/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
mailto:mail@simbatoys.no
https://www.miljodirektoratet.no/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/regelverk/leketoyforskriften/
http://www.tsi.no/
mailto:odd@leketoy.org
https://leketoy.wordpress.com/
http://www.leketoy.org/
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5. BEURZEN 

5.1 NORWEGIAN TOY HOUSE 

Vakbeurs georganiseerd door Norwegian Toy House 
Volgende editie: maart 2021 (aanmelden: https://norwegiantoyhouse.no/page7.html) 
Plaats: Pindsle Næringspark 
Meer informatie: https://norwegiantoyhouse.no/index.html 

5.2 BARNEHAGE 

Conferentie en vakbeurs voor alles wat te maken heeft met crèches 
 
Laatste editie: mei 2020 (afgelast vanwege COVID-19 virus) 
Volgende editie: onbekend 
Plaats: Norges Varemesse 
Meer informatie: http://barnehage2020.no/ 
Exposantenlijst: http://barnehage2020.no/utstiller 

5.3 KIDSEXPO 

Publieksbeurs gericht op kinderen 
 
Laatste editie: 28 t/m 30 september 2018 
Volgende editie: hoogstwaarschijnlijk september 2021 
Plaats: Norges Varemesse 
Meer informatie: https://kidsexpo.no/ 

  

https://norwegiantoyhouse.no/page7.html
https://norwegiantoyhouse.no/index.html
http://barnehage2020.no/
http://barnehage2020.no/utstiller
https://kidsexpo.no/
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6. VAKBLADEN 

6.1 BABY-, HOBBY-, & LEKETØY 

Press Telegraph A/S (Vakblad over speelgoed) 
Postboks 1574 Voka, N-0118 Oslo 
T. +47 22 44 05 06 
Redacteur: Anne-Grethe Burø 

6.2 BAM / FORELDRE & BARN 

Egmont Publishing (NO) 
Nydalsveien 12, N-0484 Oslo 
Postboks 4980 Nydalen, N-0441 Oslo 
T. +47 22 77 20 00 
https://www.storyhouseegmont.no/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met betrekking 

tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de 

publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit 

beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar 

bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

https://www.storyhouseegmont.no/
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