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KAPITTEL 10
KORN
Alminnelige bestemmelser
Dette kapitlet omfatter bare korn, også når det foreligger i form av nek eller som aks. Uavskallet korn
skåret før modning, klassifiseres som vanlig korn. Korn i frisk tilstand føres under dette kapitlet også om
det er egnet til bruk som grønnsak. Sukkermais er imidlertid unntatt fra dette kapitlet (kapittel 7).
Ris føres fortsatt under posisjon 10.06 selv om den er avskallet, slipt, glassert, polert, forvellet eller
brukket, forutsatt at den ikke har vært bearbeidd på annen måte. Derimot er annet korn unntatt fra dette
kapitlet hvis det er avskallet eller bearbeidd på annen måte, for eksempel slik som beskrevet under
posisjon 11.04 (jfr. kommentarene til posisjon 11.04). Tilsvarende skal quinoa hvor perikarpen er helt
eller delvis fjernet for å utskille saponinet, men som ikke har gjennomgått noen andre prosesser, fortsatt
klassifiseres i posisjon 10.08.
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10.01 HVETE OG BLANDINGER AV HVETE OG RUG (+).
Hvete kan inndeles i to hovedgrupper:
1. Alminnelig hvete, myk, middels hard eller hard, som vanligvis har en melaktig bruddflate.
2. Durumhvete (se varenummernote 1 til dette kapitlet). Durumhvete er som regel gulbrun eller brun og
har en gjennomskinnelig, hornliknende, glassaktig bruddflate.
Spelthvete hører også under denne posisjonen. Denne hvetetypen har små, brune korn hvis agner blir
sittende igjen selv etter treskingen.
Meslin er en blanding av hvete og rug, i alminnelighet blandet i forholdet to til en.

o
o

o

Kommentar til underposisjoner
Underposisjonene 1001.11 og 1001.91 (varenumrene 10.01.1100 og 10.01.9100)
Med ”såkorn” i underposisjonene 1001.11 og 10.01.91 forstås bare hvete og blandinger av hvete og rug
som er godkjent til såing av kompetente, nasjonale myndigheter.
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10.02 RUG (+).
Rug er en kornsort med noe avlange, grågrønne eller lett gråaktige korn. Mel av rug er også grått.
Rug som er infisert med meldrøye (ergot), er unntatt (posisjon 12.11).

o
o

o

Kommentar til underposisjon
Underposisjon 1002.10 (varenummer 10.02.1000)
Med ”såkorn” i underposisjon 1002.10 forstås bare rug som er godkjent til såing av kompetente, nasjonale
myndigheter.
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10.03 BYGG (+).
Bygg, hvis korn er noe større enn hvetekorn, brukes hovedsakelig til dyrefôr og til fremstilling av malt.
Som helgryn eller perlegryn brukes bygg til supper og matvarer.
Noen arter av bygg atskiller seg fra de fleste andre kornsorter ved at agnene under utviklingen vokser
sammen med kjernen og derfor ikke lar seg fjerne ved vanlig tresking eller rensing. Bygg av denne type,
som er gult av farge og med korn som er avspisset mot endene, føres under denne posisjonen bare når det
foreligger uavskallet. I avskallet stand er det unntatt (posisjon 11.04). Slik avskalling krever en mølleprosess som av og til også delvis fjerner sølvhinnen.
Byggsorter som i naturlig tilstand ikke har agner, føres fortsatt under denne posisjonen forutsatt at de ikke
har gjennomgått annen bearbeiding enn tresking og rensing.
Unntatt fra denne posisjonen er:
a. Malt (spirende bygg), også røstet (jfr. kommentarene til posisjon 11.07).
b. Brent bygg (kaffeerstatning) (posisjon 21.01).
c. Maltgroer skilt fra malten under tørkingen, og annet bryggeriavfall (bunnfall av korn, humle, etc.)
(posisjon 23.03).

o
o

o

Kommentar til underposisjon
Underposisjon 1003.10 (varenummer 10.03.1000)
Med ”såkorn” i underposisjon 1003.10 forstås bare bygg som er godkjent til såing av kompetente,
nasjonale myndigheter.
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10.04 HAVRE (+).
Det forekommer to slags havre, den grå (eller sorte) og den hvite (eller gule).
Denne posisjonen omfatter korn med agner samt korn som i naturlig tilstand ikke har agner, forutsatt at
det ikke har gjennomgått annen bearbeiding enn tresking og rensing.
Posisjon omfatter også havre hvor agntoppene kan ha blitt fjernet ved en naturlig prosess eller behandling
(tresking, transport, omlastning etc.).

o
o

o

Kommentar til underposisjon
Underposisjon 1004.10 (varenummer 10.04.1000)
Med ”såkorn” i underposisjon 1004.10 forstås bare havre som er godkjent til såing av kompetente,
nasjonale myndigheter.
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10.05 MAIS (+).
Det er mange sorter mais med korn av forskjellige farger (gyllengul, hvit, av og til rødbrun eller spraglet)
og forskjellige former (runde, flate etc.)
Posisjonen omfatter ikke sukkermais (kapittel 7).

o
o

o

Kommentar til underposisjon
Underposisjon 1005.10 (varenummer 10.05.1000)
Med ”såkorn” i underposisjon 1005.10 forstås bare mais som er godkjent til såing av kompetente,
nasjonale myndigheter.
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10.06 RIS.
Denne posisjonen omfatter:
1. Uavskallet ris (”paddy” eller ”rough rice”), det vil si riskorn som fremdeles er tett omsluttet av
ytterskallet.
2. Avskallet (”brown”) ris (”cargo rice”), som til tross for at ytterskallet er fjernet ved hjelp av
mekaniske renseapparater, ennå er omgitt av den såkalte sølvhinne. Avskallet ris inneholder nesten
alltid mindre mengder uavskallet ris (”paddy”).
3. Halvslipt ris, dvs. hele riskorn hvor sølvhinnen delvis er fjernet.
4. Helslipt ris (”bleached rice”), hele riskorn hvor sølvhinnen er fjernet ved at kornet har passert
mellom spesielle koniske valser.
Helslipt ris kan være polert og deretter glassert for å forbedre dens utseende. Poleringsprosessen (som
har til hensikt å gi risens matte overflate et bedre utseende) utføres i børstemaskiner eller ved hjelp av
polerkjegler. Glasering består i at riskornene blir overtrukket med en blanding av glukose og talkum i
spesielle glasseringstromler.
Posisjonen omfatter også ”Camolino”-ris som består av slipt ris dekket med en tynn oljehinne.
5. Bruddris (brukket ris), dvs. ris som er gått i stykker under bearbeidingen.
Posisjonen omfatter også følgende:
a. Beriket ris (”enriched rice”) som består av en blanding av vanlig slipt ris og en meget liten del (ca.
1 %) riskorn som er overtrukket eller impregnert med vitaminholdige stoffer.
b. Forvellet ris (”parboiled rice”), som i uavskallet stand, og før den har vært behandlet på andre måter
(for eksempel avskallet, slipt, polert etc.), er gitt et raskt oppkok i vann eller dampbehandlet og deretter
tørket. I visse stadier av forvellingsprosessen kan risen ha blitt behandlet under trykk eller utsatt for
helt eller delvis vakuumbehandling.
Kornstrukturen i forvellet ris endrer seg meget lite under den behandling kornet har gjennomgått. Etter
sliping, polering etc. kokes slik ris i 20 til 35 minutter for å være ferdig kokt.
Risprodukter som har gjennomgått en slik behandling at riskornets struktur har endret seg vesentlig, er
unntatt fra denne posisjonen. Forkokt ris (”pre-cooked rice”) som består av bearbeidde riskorn som er
helt eller delvis kokt og deretter tørket, hører under posisjon 19.04. Forkokt ris som er delvis kokt, må
kokes i 5 til 12 minutter før fortæring, mens slik ris som er helt kokt, bare bløtlegges i vann og gis et
oppkok før den spises. ”Puffed” ris, som er tilberedt ved oppusting og ferdig til direkte bruk, hører også
under posisjon 19.04.
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10.07 KORN AV SORGHUM (+).
Denne posisjonen omfatter bare de variteter av sorghum som er kjent som korn av sorghum, og som kan
benyttes til menneskeføde. Posisjonen omfatter ulike arter sorghum, for eksempel caffrorum (kaffer),
cernuum (hvitdurra), durra (brundurra) og nervosum (kjempehirse).
Posisjonen omfatter ikke fôrsorghum (til høy eller silo), f.eks halepensis (”halepense”), grassorghum
(som blir brukt på beitemarker), for eksempel sudanensis (”sudanense”), eller sukkersorghum (som
hovedsakelig blir benyttet til fremstilling av sirup eller melasse), for eksempel saccharatum. Når disse
produkter foreligger som såfrø, hører de under posisjon 12.09. Ellers hører fôrsorghum og grassorghum
under posisjon 12.14 og sukkersorghum under posisjon 12.12. Posisjonen omfatter heller ikke
kvastdurra (Sorghum vulgare var. technicum) som hører under posisjon 14.04.

o
o

o

Kommentar til underposisjon
Underposisjon 1007.10 (varenummer 10.07.1000)
Med ”såkorn” i underposisjon 1007.10 forstås bare korn av sorghum som er godkjent til såing av
kompetente, nasjonale myndigheter.
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10.08 BOKHVETE, HIRSE OG KANARIFRØ; ANNET KORN (+).
A. BOKHVETE, HIRSE OG KANARIFRØ.
Denne gruppen omfatter:
1. Bokhvete. Denne kornsorten, som også er kjent som ”sort hvete”, tilhører familien Polygonaceae
(syrefamilien), som er ganske forskjellig fra familien Gramineae (grasfamilien) som omfatter de fleste
andre kornsorter.
2. Hirse med runde, blekgule korn. Den omfatter følgende arter: Setaria spp., Pennisetum spp.,
Echinochloa spp., Eleusine spp. (herunder Eleusine coracana (Coracan)), Panicum spp., Digitaria
sanguinalis og Eragrostis tef.
3. Kanarifrø, glinsende, strågule frø med avlang form og avspisset mot endene.
B. ANNET KORN.
Denne gruppen omfatter visse krysninger av korn, for eksempel rughvete (”triticale”), en krysning
mellom hvete og rug.

o
o

o

Kommentar til underposisjon
Underposisjon 1008.21 (varenummer 10.08.2100)
Med ”såkorn” i underposisjon 1008.21 forstås bare hirse som er godkjent til såing av kompetente,
nasjonale myndigheter.
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