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KAPITTEL 2
KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL
Alminnelige bestemmelser
Dette kapitlet omfatter kjøtt og flesk i hele skrotter (det vi si kroppen av dyret med eller uten hode), halve
skrotter (skrotten delt på langs), kvarte skrotter, stykker etc., slakteavfall, og mel og pulver av kjøtt, flesk
eller slakteavfall, av alle slags dyr (unntatt fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann
- kapittel 3), tjenlig til menneskeføde.
Kjøtt, flesk og slakteavfall utjenlig til menneskeføde, er unntatt (posisjon 05.11). Mel, pulver og pelleter
utjenlig til menneskeføde, fremstilt av kjøtt, flesk eller slakteavfall, er også unntatt (posisjon 23.01).
Slakteavfall kan i alminnelighet inndeles i fire grupper:
1. Det som hovedsakelig brukes til menneskeføde (for eksempel hoder og deler derav (herunder ører),
labber, haler, hjerter, tunger, nyretapper og mellomgulv, fosterhinner, struper, brisler (thymuskjertler)).
2. Det som utelukkende brukes til fremstilling av farmasøytiske preparater (for eksempel galleblærer,
adrenalinkjertler, morkaker).
3. Det som kan brukes til menneskeføde eller til fremstilling av farmasøytiske preparater (for eksempel
lever, nyrer, lunger, hjerner, bukspyttkjertler, milter, ryggmarger, eggstokker, testikler, jur,
skjoldbruskkjertler, hypofyser).
4. Det, for eksempel skinn, som kan brukes til menneskeføde eller til andre formål (for eksempel til fremstilling av lær).
Slakteavfall som er nevnt under punkt 1, ferskt, kjølt, fryst, saltet, i saltlake, tørket eller røykt, hører
fortsatt under dette kapitlet, med mindre det er utjenlig til menneskeføde. Er det utjenlig til menneskeføde, blir det å føre under posisjon 05.11.
Det slakteavfall som er nevnt under punkt 2, hører under posisjon 05.10 når det er ferskt, kjølt, fryst eller
på annen måte midlertidig konservert, og under posisjon 30.01 når det er tørket.
Slakteavfall som er nevnt under punkt 3, skal klassifiseres på følgende måte:
a. I posisjon 05.10 når det er midlertidig konservert for fremstilling av farmasøytiske preparater (for
eksempel i glyserol, aceton, alkohol, formaldehyd, natriumborat).
b. I posisjon 30.01 når det er tørket.
c. I kapittel 2 når det er tjenlig til menneskeføde, men i posisjon 05.11 når det er utjenlig til menneskeføde.
Slakteavfall som er nevnt under punkt 4, hører under kapittel 2 når det er tjenlig til menneskeføde, og
vanligvis under posisjon 05.11 eller i kapittel 41 når det er utjenlig til menneskeføde.
Tarmer, blærer og mager av dyr (unntatt fisk), også spiselige, hører under posisjon 05.04.
Animalsk fett som foreligger særskilt, er unntatt (kapittel 15) (unntatt svinefett rent for kjøtt og fjærfefett, ikke utsmeltet eller ekstrahert på annen måte, som hører under posisjon 02.09, selv om det bare er
egnet til industrielt bruk), men fett som foreligger som deler av et slakt eller som henger fast med kjøtt,
klassifiseres sammen med kjøttet.
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Forskjellen mellom kjøtt, flesk og slakteavfall i dette kapitlet og det som hører under kapittel 16.
Dette kapitlet omfatter bare kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall i følgende tilstand, også skåldet eller
behandlet på liknende måte, men ikke kokt eller varmebehandlet på annen måte:
1. Ferskt (herunder kjøtt, flesk og slakteavfall pakket i salt for midlertidig konservering under transport).
2. Kjølt, det vil si en reduksjon av varens temperatur til vanligvis omkring 0 0C, uten at den blir fryst.
3. Fryst, det vi si nedkjølt til en temperatur under varens frysepunkt til den er gjennomfryst.
4. Saltet eller i saltlake, tørket eller røykt.
Kjøtt, flesk og slakteavfall som er lett drysset med sukker eller dynket med en vandig oppløsning av
sukker, hører også under dette kapitlet.
Kjøtt, flesk og slakteavfall i slik tilstand som beskrevet i punktene 1 - 4 ovenfor, hører fortsatt under dette
kapitlet selv om det har gjennomgått en behandling med proteolytiske enzymer (for eksempel papain) for
å gjøre det mørt eller er blitt oppskåret, hakket eller malt. Dessuten hører blandinger eller sammensetninger av produkter fra forskjellige posisjoner i dette kapitlet (for eksempel fjærfekjøtt fra posisjon 02.07
som er dekket av svinefett fra posisjon 02.09) fortsatt under dette kapitlet.
Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall som ikke hører under noen posisjon i dette kapittel, føres under
kapittel 16, for eksempel:
a. Pølser og liknende produkter, kokte eller ukokte (posisjon 16.01).
b. Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall som er tillaget på hvilken som helst måte (kokt, dampet, grillet,
stekt eller ristet), eller er tilberedt eller konservert på annen måte enn tillatt under dette kapittel, herunder varer som bare er dekket med meljevning eller griljermel (knust tørkebrød), eller tilberedt med
trøfler eller krydret (for eksempel med salt og pepper), samt leverpostei (posisjon 16.02).
Dette kapitlet omfatter også kjøtt, flesk og slakteavfall som er tjenlig til menneskeføde, også kokt, når det
foreligger i form av pulver eller mel.
Det presiseres at kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall som hører under dette kapitlet, føres her også om det
foreligger i lufttett lukket emballasje (for eksempel tørket kjøtt i bokser). I de fleste tilfeller vil imidlertid
varer pakket i slik emballasje være tilberedt eller konservert på annen måte enn tillatt under dette kapitlet,
og følgelig høre under kapittel 16.
Tilsvarende, skal kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall som hører under dette kapitlet fortsatt føres her (for
eksempel ferskt eller kjølt kjøtt av storfe) selv om det har blitt pakket ved hjelp av en metode hvor det
benyttes en modifisert atmosfære (Modified Atmospheric Packaging (MAP)). I en MAP-metode blir
atmosfæren som omgir produktet endret eller kontrollert (for eksempel ved å fjerne eller redusere
oksygeninnholdet, og erstatte det med eller øke innholdet av nitrogen eller karbondioksid).

Kommentar til underposisjoner
Ikke utbeinet
Med uttrykket ”ikke utbeinet” forstås kjøtt med alle bein intakt, samt kjøtt hvor noen eller deler av beina
er fjernet (for eksempel skinker uten leggbein og delvis beinfrie skinker). Uttrykket omfatter ikke
produkter hvor beina er fjernet og senere gjeninnsatt slik at de ikke lenger er festet til vevet.
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02.01

KJØTT AV STORFE, FERSKT ELLER KJØLT.

Denne posisjonen omfatter ferskt eller kjølt kjøtt av tamme eller ville dyr av storfeslekten som hører
under posisjon 01.02.
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02.02 KJØTT AV STORFE, FRYST.
Denne posisjonen omfatter fryst kjøtt av tamme eller ville dyr av storfeslekten som hører under
posisjon 01.02.
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02.03 KJØTT AV SVIN, FERSKT, KJØLT ELLER FRYST.
Denne posisjonen omfatter ferskt, kjølt eller fryst kjøtt og flesk av svin, også villsvin. Posisjonen omfatter
buklister og liknende flesk med forholdsvis mye fett og fett med et fastsittende lag av kjøtt.
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02.04 KJØTT AV SAUER ELLER GEITER, FERSKT, KJØLT ELLER FRYST (+).
Denne posisjonen omfatter ferskt, kjølt eller fryst kjøtt av sauer (værer, søyer og lam), geiter eller kje,
også ville.
o
o

o

Kommentar til underposisjoner.
Underposisjonene 0204.10 og 0204.30 (varenumrene 02.04.1000 og 02.04.3000)
Med kjøtt av lam i underposisjonene 0204.10 og 0204.30 forstås kjøtt fra et dyr av saueslekten som ikke
er eldre enn 12 måneder. Kjøttet er av fin konsistens, lyserødt i fargen og fløyelsliknende av utseende.
Vekten av skrotten overstiger ikke 26 kg.
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02.05 KJØTT AV HESTER, ESLER, MULDYR ELLER MULESLER, FERSKT, KJØLT ELLER
FRYST.
Denne posisjonen omfatter ferskt, kjølt eller fryst kjøtt av de dyr som hører under posisjon 01.01 når de er
levende.
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02.06 SPISELIG SLAKTEAVFALL AV STORFE, SVIN, SAUER, GEITER, HESTER, ESLER,
MULDYR ELLER MULESLER, FERSKT, KJØLT ELLER FRYST.
Spiselig slakteavfall som hører under denne posisjonen omfatter følgende: hoder og deler derav (herunder
ører), labber, haler, hjerter, jur, lever, nyrer, brisler (thymuskjertler og bukspyttkjertler), hjerner, lunger,
struper, nyretapper, mellomgulv, milter, tunger, bukhinner, ryggmarger, spiselig skinn, forplantningsorganer (for eksempel livmorer, eggstokker og testikler), skjoldbruskkjertler og hypofyser.
Retningslinjene for klassifisering av slakteavfall finnes i de alminnelige bestemmelsene til dette kapitlet.
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02.07 KJØTT OG SPISELIG SLAKTEAVFALL AV FJÆRFE SOM HØRER UNDER POSISJON
01.05, FERSKT, KJØLT ELLER FRYST.
Denne posisjonen omfatter bare ferskt, kjølt eller fryst kjøtt og spiselig slakteavfall av tamt fjærfe som
hører under posisjon 01.05 når det er levende.
Det slakteavfallet som har størst betydning i internasjonal handel er kylling-, gåse- eller andelever. Herunder hører fettlever av gås eller and som kan skilles fra annen lever ved at den er mye større og tyngre,
fastere og mer fettholdig. Fargen varierer fra lys beige til lys kastanjebrun, mens annen lever vanligvis har
en mørk eller lys rødlig farge.

2-9

02
02.08 ANNET KJØTT OG SPISELIG SLAKTEAVFALL, FERSKT, KJØLT ELLER FRYST.
Denne posisjonen omfatter kjøtt og slakteavfall av de dyr som hører under posisjon 01.06, under forutsetning av at det er tjenlig til menneskeføde (for eksempel kanin, hare, frosk, reinsdyr, bever, hval, havskilpadde).
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02.09 SVINEFETT RENT FOR KJØTT OG FJÆRFEFETT, IKKE UTSMELTET ELLER
EKSTRAHERT PÅ ANNEN MÅTE, FERSKT, KJØLT, FRYST, SALTET, I SALTLAKE,
TØRKET ELLER RØYKT.
Svinefett under denne posisjonen er begrenset til kun å omfatte fett rent for kjøtt. Slikt fett føres under
denne posisjonen også om det bare er egnet til industrielt bruk. Flesk i former som vanligvis spises slik
det foreligger, er unntatt (posisjon 02.03 eller 02.10 etter sin beskaffenhet, for eksempel buklister og
liknende flesk med forholdsvis mye fett, og fett med et fastsittende lag av kjøtt).
Posisjonen omfatter særlig svinefett som hovedsakelig finnes omkring dyrets indre organer, og som hører
under posisjon 15.01 når det er utsmeltet eller ekstrahert på annen måte.
Fett av fjærfe (for eksempel gåsefett), ikke utsmeltet eller ekstrahert på annen måte, hører også under
denne posisjonen, men når det er utsmeltet eller ekstrahert på annen måte er det unntatt (posisjon 15.01).
Fett av sjøpattedyr er unntatt (kapittel 15).
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02.10 KJØTT OG SPISELIG SLAKTEAVFALL, SALTET, I SALTLAKE, TØRKET ELLER
RØYKT; SPISELIG MEL AV KJØTT ELLER SLAKTEAVFALL.
Denne posisjonen omfatter all slags kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall som er tilberedt som beskrevet i
posisjonsteksten. Unntatt er fett av svin og fjærfe, ikke utsmeltet eller ekstrahert på annen måte (posisjon
02.09). Posisjonen omfatter også buklister og liknende flesk med forholdsvis mye fett og fett med et
fastsittende lag av kjøtt, forutsatt at det er tilberedt som beskrevet i posisjonsteksten.
Saltet, tørket (herunder dehydrert eller frysetørret) eller røykt kjøtt og flesk (for eksempel bacon, skinke
og bog), hører under denne posisjonen selv om det er fylt i tarmer, mager, blærer, pølseskinn eller
liknende (naturlig eller kunstig), forutsatt at kjøttet eller flesket ikke på forhånd er hakket eller malt og
blandet med andre ingredienser (posisjon 16.01).
Spiselig mel av kjøtt, flesk eller slakteavfall hører også under denne posisjonen. Mel av kjøtt, flesk eller
slakteavfall utjenlig til menneskeføde (for eksempel til dyrefôr), er unntatt (posisjon 23.01).
Bestemmelsene i kommentarene til posisjon 02.06 gjelder, med nødvendige tillempinger, for spiselig
slakteavfall under denne posisjonen.
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