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KAPITTEL 12
OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER; FORSKJELLIGE ANDRE FRØ
OG FRUKTER; PLANTER TIL INDUSTRIELL ELLER MEDISINSK
BRUK; HALM OG FÔRPLANTER
Alminnelige bestemmelser
Posisjonene 12.01 til 12.07 omfatter frø og frukter av det slag som brukes til utvinning (ved pressing eller
oppløsning) av spiselige eller industrielle oljer og fettstoffer, også om de foreligger som såvarer eller til
annen bruk. Disse posisjonene omfatter imidlertid ikke produkter som hører under posisjon 08.01 eller
08.02, oliven (kapittel 7 eller 20) eller visse frø og frukter som kan brukes til utvinning av olje, men
hovedsakelig blir brukt til andre formål, for eksempel kjerner av aprikoser, ferskener eller plommer
(posisjon 12.12) og kakaobønner (posisjon 18.01).
Frø og frukter under disse posisjonene kan være hele, knuste eller avskallede. De kan også ha gjennomgått varmebehandling, hovedsakelig for å sikre en bedre holdbarhet (for eksempel ved å inaktivere de fettspaltende enzymer og delvis fjerne fuktigheten), i den hensikt å avbitre dem, inaktivere de næringshemmende faktorene eller for å forenkle bruken av dem. Slik behandling er imidlertid bare tillatt hvis den
ikke endrer frøenes eller fruktenes karakter som naturlige produkter og ikke gjør dem mer egnet til
spesielle formål enn til alminnelig bruk.
Posisjonene omfatter ikke faste reststoffer (herunder avfettet mel) etter utvinningen av vegetabilske oljer
fra oljeholdige frø og frukter (posisjon 23.04, 23.05 eller 23.06).
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12.01 SOYABØNNER, OGSÅ KNUSTE (+).
Soyabønner er en meget viktig kilde for vegetabilsk olje. Soyabønner som hører under denne posisjonen
kan være varmebehandlet i den hensikt å avbitre dem (se alminnelige bestemmelser).
Posisjonen omfatter imidlertid ikke brente soyabønner til bruk som kaffeerstatning (posisjon 21.01).

o
o

o

Kommentar til underposisjon
Underposisjon 1201.10 (varenummer 12.01.1000)
Med ”såfrø” i underposisjon 1201.10 forstås bare soyabønner som er godkjent til såing av kompetente,
nasjonale myndigheter.
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12.02 JORDNØTTER, IKKE RISTEDE ELLER TILBEREDTE PÅ ANNEN MÅTE, OGSÅ
AVSKALLEDE ELLER KNUSTE (+).
Denne posisjonen omfatter jordnøtter (peanøtter), også avskallede eller knuste, men som ikke er ristede
eller tilberedte på annen måte. Jordnøtter som hører under denne posisjonen, kan være varmebehandlet for
å sikre en bedre holdbarhet (se alminnelige bestemmelser). Ristede eller på annen måte tilberedte
jordnøtter hører under kapittel 20.

o
o

o

Kommentar til underposisjon
Underposisjon 1202.30 (varenummer 12.02.3000)
Med ”såfrø” i underposisjon 1202.30 forstås bare jordnøtter som er godkjent til såing av kompetente,
nasjonale myndigheter.

12-3

12
12.03 KOPRA.
Kopra er det tørkede kjøttet av kokosnøtt som blir brukt til fremstilling av kokosolje, og er utjenlig til
menneskeføde.
Posisjonen omfatter ikke kokosmasse, dvs. det tørkede og revne kjøtt av kokosnøtter som brukes til
menneskeføde (posisjon 08.01).
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12.04 LINFRØ, OGSÅ KNUSTE.
Linfrø som er frø fra linplanten, er kilden til en av de viktigste tørrende oljer.
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12.05 RAPS- OG RYBSFRØ, OGSÅ KNUSTE.
Denne posisjonen omfatter raps- og rybsfrø (frø av de forskjellige arter av Brassica, særlig B. napus og
B. rapa (eller B. campestris)). Denne posisjonen omfatter både alminnelige raps- og rybsfrø og raps- og
rybsfrø med lavt innhold av erukasyre. Raps- og rybsfrø med lavt innhold av erukasyre, for eksempel
kanolafrø eller europeisk “double zero” raps- og rybsfrø, gir en ikke-flyktig olje med et innhold av
erukasyre på under 2 vektprosent og som inneholder under 30 mikromoler av glukosinolater per gram i
den faste fraksjonen”.
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12.06 SOLSIKKEFRØ, OGSÅ KNUSTE.
Denne posisjonen omfatter frø av solsikker (Helianthus annuus).
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12.07 ANDRE OLJEHOLDIGE FRØ OG OLJEHOLDIGE FRUKTER, OGSÅ KNUSTE (+).
Denne posisjonen omfatter frø og frukter av det slag som brukes til utvinning av spiselige eller
industrielle oljer og fettstoffer, unntatt de som er nevnt i posisjonene 12.01 til 12.06 (se også
alminnelige bestemmelser).
Posisjonen omfatter blant annet:
babassukjerner
bassiafrø
bomullsfrø
bøkenøtter
candlenøtter
carapanøtter
(for eksempel tulucunanøtter)
chaulmoografrø
druesteiner
hampefrø
illipefrø
kapokfrø
krotonfrø
mowrafrø

nattlysfrø av artene Oenothera
biennis og Oenothera lamarckiana
nigerfrø
oiticicafrø
palmenøtter og -kjerner
perillafrø
pulguerafrø
ricinusfrø (kastorbønner)
saflorfrø
sennepsfrø
sesamfrø
stillingiafrø
tefrø
trenøtter (oleococcafrø)
valmuefrø
o
o

o

Kommentar til underposisjon
Underposisjon 1207.21 (varenummer 12.07.2100)
Med ”såfrø” i underposisjon 1207.21 forstås bare bomullsfrø som er godkjent til såing av kompetente,
nasjonale myndigheter.
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12.08 MEL AV OLJEHOLDIGE FRØ ELLER OLJEHOLDIGE FRUKTER, UNNTATT
SENNEPSMEL.
Denne posisjonen omfatter oljeholdig eller delvis oljeholdig mel fremstilt ved maling av oljeholdige frø
og frukter som hører under posisjonene 12.01 til 12.07. Den omfatter også avfettet mel som helt eller
delvis er gjenfettet med sine opprinnelige oljer (se note 2 til dette kapittel).
Posisjonen omfatter ikke:
a. Peanøttsmør (posisjon 20.08).
b. Sennepsmel, også avfettet, tilberedt eller ikke tilberedt (posisjon 21.03).
c. Avfettet mel (unntatt sennepsmel) (posisjonene 23.04 til 23.06).
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12.09 FRØ, FRUKTER OG SPORER AV DET SLAG SOM BRUKES SOM SÅVARER.
Denne posisjonen omfatter alle frø, frukter og sporer av det slag som brukes som såvarer. Den omfatter
slike produkter selv om de har mistet sin spireevne. Den omfatter imidlertid ikke slike produkter som er
nevnt til slutt i kommentarene til denne posisjonen, som, selv om de skal brukes som såvarer, hører under
andre posisjoner i tolltariffen fordi de vanligvis ikke brukes som såvarer.
Denne posisjonen omfatter betefrø, frø av gras eller andre engplanter (luserne, esparsett, kløver, svingel,
raigras, timotei etc.), frø av prydplanter, grønnsakfrø, frø av skogtrær (herunder kongler med frø), frø av
frukttrær, frø av vikker (unntatt vikker av arten Vicia faba, dvs. bønnevikker og hestebønner), frø av
lupiner, tamarindfrø, tobakkfrø, samt frø (som selv ikke hovedsakelig brukes til fremstilling av parfymepreparater, til farmasøytiske preparater, til insekt- og soppbekjempende midler eller liknende) av planter
som omfattes av posisjon 12.11.
Produkter under denne posisjonen (særlig frø av gras) kan være blandet med fine gjødselpartikler på et
papirunderlag og dekket med et fint lag vatt som er holdt på plass med et forsterkende nett av plast.
Denne posisjonen omfatter ikke:
a. Mycelium (de vegetative organer i sopp) (posisjon 06.02).
b. Belgfrukter og sukkermais (kapittel 7).
c. Frukter som hører under kapittel 8.
d. Krydderier og andre varer som hører under kapittel 9.
e. Korn (kapittel 10).
f. Oljeholdige frø og frukter som hører under posisjonene 12.01 til 12.07.
g. Frø og frukter som selv er av det slag som hovedsakelig brukes til fremstilling av parfymepreparater,
til farmasøytiske preparater, til insekt- og soppbekjempende midler eller liknende (posisjon 12.11).
h. Johannesbrød (posisjon 12.12).
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12.10 HUMLE, FRISK ELLER TØRKET, OGSÅ MALT, PULVERISERT ELLER I FORM AV
PELLETER; LUPULIN.
Humle er de skjelldekte, koniske rakler eller blomster av humleplanten (Humulus lupulus). Humle brukes
hovedsakelig til ølbrygging for å gi ølet smak, men blir også benyttet til medisinsk bruk. Humle føres
under denne posisjonen frisk eller tørket, også malt eller pulverisert eller i form av pelleter (dvs. agglomerert enten direkte ved sammenpressing eller ved tilsetting av høyst 3 vektprosent bindemiddel).
Lupulin er et gult, harpiksaktig pulver som dekker humleblomsten. Det inneholder et bittert, aromatisk
stoff som gir humlen dens spesielle egenskaper. Lupulin brukes til ølbrygging og erstatter til en viss grad
humle. Det benyttes også til medisinsk bruk. Lupulin kan skilles mekanisk fra humle etter tørking.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Humleekstrakt (posisjon 13.02).
b. Utkokt humle (posisjon 23.03).
c. Eterisk olje av humle (posisjon 33.01).
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12.11 PLANTER, PLANTEDELER, FRØ OG FRUKTER AV DET SLAG SOM HOVEDSAKELIG BRUKES TIL FREMSTILLING AV PARFYMEPREPARATER, TIL FARMASØYTISKE PREPARATER, TIL INSEKT- OG SOPPBEKJEMPENDE MIDLER ELLER
LIKNENDE, FRISKE, KJØLTE, FRYSTE ELLER TØRKEDE, OGSÅ SKÅRNE,
KNUSTE ELLER PULVERISERTE.
Denne posisjonen omfatter vegetabilske varer som hovedsakelig brukes til fremstilling av parfymepreparater, til farmasøytiske eller medisinske preparater eller til insekt- og soppbekjempende midler eller
liknende. De kan foreligge som hele planter, mose eller lav eller som deler derav (for eksempel trevirke,
bark, røtter, stengler, blad, blomster, kronblad, frukter og frø (men ikke oljeholdige frukter og frø som
hører under posisjonene 12.01 til 12.07)), eller som avfallsprodukter hovedsakelig etter mekanisk
bearbeiding. Varer under denne posisjonen kan være friske, kjølte, fryste eller tørkede, hele eller
oppskårne, knuste, malte, pulveriserte, raspede eller avskallede. Slike varer gjennomtrukket med alkohol
hører fortsatt under denne posisjonen.
Planter og deler (herunder frø og frukter) av trær, busker eller andre planter hører under denne posisjonen
hvis de er bestemt - slik de foreligger - til bruk som nevnt ovenfor, eller hvis de skal brukes til fremstilling
av ekstrakter, alkaloider eller eteriske oljer til slik bruk. Unntatt fra posisjonen er derimot frø og frukter
som brukes til uttrekk av fete oljer. Slike frø og frukter føres under posisjonene 12.01 til 12.07 selv om
oljen er bestemt til bruk som nevnt i teksten til denne posisjonen.
Det gjøres også oppmerksom på at vegetabilske produkter som er nærmere beskrevet i andre posisjoner i
tolltariffen, er unntatt fra denne posisjonen selv om de kan brukes til fremstilling av parfymepreparater,
til farmasøytiske preparater etc., for eksempel skall av sitrusfrukter (posisjon 08.14); vanilje, nellik, anis,
stjerneanis og andre varer som hører under kapittel 9; humle (posisjon 12.10); sikorirøtter som hører
under posisjon 12.12; naturlige gummier, harpikser, gummiharpikser og balsamer (posisjon 13.01).
Levende sikoriplanter og -røtter og andre levende plantestiklinger, knoller og rotstokker etc. som tydelig
er bestemt for utplanting, samt blomster, lauvverk etc. til pryd, hører under kapittel 6.
Det presiseres at tre som hovedsakelig brukes til fremstilling av parfymepreparater, til farmasøytiske
preparater eller til insekt- og soppbekjempende midler eller liknende, hører under denne posisjonen bare
hvis det foreligger i form av fliser eller spon, eller er knust, malt eller pulverisert. I andre former er slikt
tre unntatt (kapittel 44).
Visse planter eller plantedeler (herunder frø eller frukter) som hører under denne posisjonen kan være
pakket (for eksempel i poser) for tilberedning av urteuttrekk eller urtete. Slike produkter som består av
planter eller plantedeler (herunder frø eller frukter) av en enkel art (for eksempel peppermyntete) hører
fortsatt under denne posisjonen.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke slike produkter som består av planter eller plantedeler (herunder frø
eller frukter) av forskjellige arter (også med innhold av planter eller plantedeler som hører under andre
posisjoner), eller som består av planter eller plantedeler av én enkel art eller av forskjellige arter blandet
med andre stoffer, for eksempel én eller flere planteekstrakter (posisjon 21.06).
Det presiseres også at følgende produkter føres under posisjonene 30.03, 30.04, 33.03 til 33.07 eller
38.08 etter sin beskaffenhet:
a. Ublandede produkter som hører under denne posisjonen, når de foreligger i tilmålte doser eller i form
eller pakning for detaljsalg enten til terapeutisk eller profylaktisk bruk, eller foreligger for detaljsalg
som parfymepreparater eller som insekt- eller soppbekjempende midler eller liknende.
b. Produkter som er blitt blandet for å brukes til de formål som er nevnt i punkt a.
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Klassifisering av vegetabilske produkter under denne posisjonen som følge av at de hovedsakelig brukes
til farmasøytiske preparater, medfører ikke nødvendigvis at de skal anses som legemidler under posisjon
30.03 eller 30.04 når de er blandet, eller ublandet og foreligger i tilmålte doser eller i form eller pakning
for detaljsalg. Mens betegnelsen ”legemidler” under posisjon 30.03 eller 30.04 bare omfatter produkter til
terapeutisk eller profylaktisk bruk, omfatter det videre begrep ”farmasøytiske preparater” både legemidler
og produkter som ikke er til terapeutisk eller profylaktisk bruk (for eksempel styrkedrikker, mat tilsatt
vitaminer, blodtypebestemmende reagenser).
Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Blandinger som består av forskjellige arter av planter eller plantedeler som hører under denne
posisjonen av det slag som brukes som smaksstoffer i sauser (posisjon 21.03).
b. Følgende produkter av de slag som enten brukes direkte som smakstilsetning til drikkevarer eller for
tilberedning av ekstrakter til fremstilling av drikkevarer:
1. Blandinger som består av forskjellige arter av planter eller plantedeler som hører under denne
posisjon (posisjon 21.06), og
2. Blandinger av planter eller plantedeler som hører under denne posisjonen med vegetabilske
produkter som hører under andre kapitler (for eksempel kapitlene 7, 9, 11) (kapittel 9 eller
posisjon 21.06).
Følgende varer føres under denne posisjonen:
Abelmoskus (Hibiscus abelmoschus): frø.
Agurkurt (Borago officinalis): stengler og blomster.
Alm (Ulmus fulva): bark.
Alrune (Mandragora): røtter eller knoller.
Angelika (kvann) (Archangelica officinalis): røtter og frø.
Angostura (Galipea officinalis): bark.
Appelsintre (Citrus aurantium): blad og blomster.
Araroba (Andira araroba): pulver.
Barbasco (timbo) (Lonchocarpus nicou): bark og røtter.
Basilikum (Ocimum basilicum): blomster og blad.
Belladonna (Atropa belladonna): urter, røtter, bær, blad og blomster.
Bergmynte eller kung (Origanum vulgare): urter. Merian (Majorana hortensis eller Origanum
majorana) er unntatt (kapittel 7).
Bertramrot (Anacyclus pyrethrum): røtter.
Boldo (Peumus boldus): blad.
Brekkrot (Cephaelis ipecacuanha): røtter.
Bucco (Barosma betulina, Barosma serrati foliaog Barosma crenulata): blad.
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata): blad.
Bulmeurt (Hyoscyamus niger): røtter, frø og blad.
Burot (Artemisia vulgaris): røtter.
Cannabis (Cannabis sativa): urter.
Cocillana (Guarea rusbyi): bark.
Damiana (Turnera diffusa): blad.
Datura metel: blad og frø.
Derris (Derris elliptica og Derris trifoliata): røtter.
Digitalis (revebjelle) (Digitalis purpurea): blad og frø.
Efedra eller ma-huang (Ephedra equisetina og Ephedra sinica): stilker og greiner.
Eikelav (Evernia furfuracea): lav.
Eukalyptus (febertre) (Eucalyptus globulus): blad.
Fiolrot (Iris germanica, Iris pallida og Iris florentina): røtter.
Furuknopper.
Galanga (Alpinia officinarum): rotstokker.
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Ginseng (Panax quinquefolium og Panax ginseng): røtter.
Guajaktre (Guaiacum officinale og Guaiacum sanctum): trevirke.
Gul søtrot (Gentiana lutea): røtter.
Hamamelis (Hamamelis virginiana): bark og blad.
Hydrastinurt (Hydrastis canadensis): røtter.
Ignatiusbønner (Strychnos ignatii).
Isop (Hyssopus officinalis): blomster og blad.
Jaborandi (Pilocarpus jaborandi og Pilocarpus microphyllus): blad.
Jalap (Ipomoea purga): røtter.
Jernurt (verbena) (Verbena officinalis): blad og skudd.
Johimba (Corynanthe johimbe): bark.
Jordrøyk (Fumaria officinalis): blad og blomster.
Kalabarbønne (Physostigma venenosum): bønner.
Kalmus (Acorus calamus): røtter.
Kamilleblom (Matricaria chamomilla, Anthemis nobilis): blomster.
Kasja (Cassia fistula): belger og urenset pulp. (Renset kasjapulp (vandig ekstrakt) hører under
posisjon 13.02).
Kaskarilla (Croton eluteria): bark.
Kattosturt (Malva silvestris og Malva rotundifolia): blad og blomster.
Kinatre (Cinchona-arter): bark.
Kirsebærstilker.
Kjempe (Plantago): urter og frø.
Kokabusk (Erythroxylon coca og Erythroxylon truxillense): blad.
Kokkel (Anamirta paniculata): frukt.
Kolokvint (Citrullus colocynthis): frukt.
Kolumbo (Jateorchiza palmata): røtter.
Kondurango (Marsdenia condurango): bark.
Kongslys (Verbascum thapsus og Verbascum phlomoides): blad og blomster.
Krossved (Viburnum prunifolium): rotbark.
Kryddernellik (Caryophyllus aromaticus): bark og blad.
Kubebapepper (Cubeba officinalis Miquel eller Piper cubeba): pulver.
Kubjølle (Anemone pulsatilla): urter.
Kvann (angelika) (Archangelica officinalis): røtter og frø.
Kvassia (Quassia amara og Picraena excelsa): trevirke og bark.
Kvede: frø.
Kveke (Triticum) (Agropyrum repens): røtter.
Lakris (Glycyrrhiza glabra): røtter.
Langpepper (Piper longum): røtter og underjordiske stengler.
Laurbærhegg (Prunus laurocerasus): bær.
Lavendel (Lavendula vera): blomster og urter.
Legestokkrose (Althaea officinalis): blomster, blad og røtter.
Legevendelrot (Valeriana officinalis): røtter.
Legeveronika (Veronica officinalis): blad.
Leptandra (Veronica virginica): røtter.
Linaloe (Bursera delpechiana): trevirke.
Lind (Tilia europaea): blomster og blad.
Lobelia (Lobelia inflata): urter og blomster.
Løvetann (Taraxacum officinale): røtter.
Malurt (Artemisia absinthium): blad og blomster.
Marrubium (Marrubium vulgare): urter og stengler.
Marsfiol (Viola odorata): røtter og tørkede blomster.
Melbær (Uva ursi): blad.
Melde (Chenopodium): frø.
Meldrøye.
Melisse (Melissa officinalis): blomster, blad og skudd.
Mynte (alle arter).
Myske (Asperula odorata): urter.

12-14

12
Nyserot (Veratrum album og Veratrum viride): røtter.
Orizaba (Ipomoea orizabensis): røtter.
Ormefrø (Artemisia cina): blomster.
Ormetelg (Dryopteris filix-mas): røtter.
Patsjuli (Pogostemon patchouli): blad.
Peppermynte (se mynte).
Piggeple (Datura stramonium): blad og skudd.
Podofyllinurt (Podophyllum peltatum): røtter og rotstokker.
Pyrethrum (Chrysanthemum cinerariaefolium): blad, stengler og blomster.
Rabarbra (Rheum officinale): røtter.
Ratanje (Krameria triandra): røtter.
Reinfann (Tanacetum vulgare): røtter, blad og frø.
Revebjelle (digitalis) (Digiialis purpurea): blad og frø.
Revekake (Strychnos nux-vomica): frø.
Rose: blomster.
Rosmarin (Rosmarinus officinalis): urter, blomster og blad.
Rødgallebær (Bryonia dioica): røtter.
Sabadilla (Schoenocaulon officinale): frø.
Sagradatre (Rhamnus purshiana): bark.
Salvie (Salvia officinalis): blad og blomster.
Sandeltre: spon (hvit og gul).
Sarsaparille (Smilax): røtter.”
Sassafras (Sassafras officinalis): bark, røtter og trevirke.
Senega (Polygala senega): røtter.
Sennesplante (Cassia acutifolia og Cassia angustifolia): belger og blad.
Skammonia (Convolvulus scammonia): røtter.
Solblom (Arnica montana): røtter, stilker, blad og blomster.
Stemorsblomst: blomster.
Storborre (”burdock”) (Arctium lappa): frø og tørkede røtter.
Storhjelm (Aconitum napellus): røtter og blad.
Strandløk (Urginea maritima, Urginea scilla): løk.
Strofantus (Strophanthus kombe): frø.
Svarthyll (Sambucus nigra): blomster og bark.
Svart søtvier (Solanum nigrum).
Tidløs (Colchicum autumnale): knoller og frø.
Tonka (Dipterix odorata): bønner.
Trollhegg (Frangula): bark.
Tusengyllen (Erythraea centaurium): urter.
Valmue (Papaver somniferum): frøkapsler (umodne, tørkede).
Valnøttre: blad.
Valurt (Symphytum officinale): røtter.
Verbena (jernurt): blad og skudd.
Vinrute (Ruta graveolens): blad.
De botaniske navn i foranstående liste, som ikke er uttømmende, er anført for å lette identifiseringen av
plantene. Ved å anføre det botaniske navn på spesielle arter betyr ikke det nødvendigvis at ikke også
andre arter av samme familie kan høre under denne posisjonen.
Visse produkter under denne posisjonen som anses som narkotika i henhold til internasjonale avtaler, er
oppført i den fortegnelse som avslutter kapittel 29.
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12.12 JOHANNESBRØD, ALGER (HERUNDER TANG OG TARE), SUKKERBETER OG
SUKKERRØR, FRISKE, KJØLTE, FRYSTE ELLER TØRKEDE, OGSÅ MALTE;
FRUKTSTEINER OG FRUKTKJERNER SAMT ANDRE VEGETABILSKE
PRODUKTER (HERUNDER UBRENTE SIKORIRØTTER AV VARIETETEN
CICHORIUM INTYBUS SATIVUM) AV DET SLAG SOM HOVEDSAKELIG BRUKES
TIL MENNESKEFØDE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED.

A. Alger (herunder tang og tare).
Denne posisjonen omfatter alle alger (herunder tang og tare), også spiselige. De kan være friske,
tørkede eller malte. Alger (herunder tang og tare) blir brukt på forskjellige områder (for eksempel til
farmasøytiske preparater, kosmetikk, menneskeføde, dyrefôr, gjødsel).
Posisjonen omfatter også mel av alger (herunder tang- og taremel), selv om det består av en blanding
av forskjellige sorter alger.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Agar-agar og karragen (posisjon 13.02).
b. Døde, encellede alger (posisjon 21.02).
c. Kulturer av mikroorganismer som hører under posisjon 30.02.
d. Gjødsel som hører under posisjon 31.01 eller 31.05.
B. Sukkerbeter og sukkerrør.
Denne posisjonen omfatter også sukkerbeter og sukkerrør av beskaffenhet som nevnt i
posisjonsteksten. Posisjonen omfatter ikke bagasse som er de trevlede rester etter pressingen av
sukkerrør (posisjon 23.03).
C. Johannesbrød.
Johannesbrød er frukten av et lite, eviggrønt tre (Ceratonia siliqua) som vokser i Middelhavsområdet. Frukten består av en brun belg med et stort antall frø og brukes hovedsakelig som råstoff ved
fremstilling av alkohol eller som dyrefôr.
Johannesbrød har et stort sukkerinnhold og brukes av og til som sukkertøy.
Denne posisjonen omfatter frøhviten, kimene, hele frø samt pulveriserte kimer, også blandet med
pulveriserte frøhinner.
Posisjonen omfatter ikke frøhvitemel av johannesbrød som hører under posisjon 13.02 som planteslim eller fortykningsemne.
D. Fruktsteiner og fruktkjerner samt andre vegetabilske produkter (herunder ubrente sikorirøtter
av varieteten Cichorium intybus sativum) av det slag som hovedsakelig brukes til menneskeføde,
ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
Denne gruppen omfatter fruktsteiner og fruktkjerner samt andre vegetabilske produkter av det slag
som hovedsakelig brukes, direkte eller indirekte, til menneskeføde, men ikke er nevnt eller innbefattet
annet sted i tolltariffen.
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Den omfatter derfor kjerner av ferskener (herunder nektariner), aprikoser og plommer (vanligvis brukt
som erstatning for mandler). Produktene føres fortsatt under denne posisjonen også om de skal brukes
til uttrekk av oljer.
Posisjonen omfatter også ubrente sikorirøtter av varieteten Cichorium intybus sativum, friske eller
tørkede, hele eller delte. Brente sikorirøtter av denne varieteten, som brukes som kaffeerstatning, er
unntatt (posisjon 21.01). Andre ubrente sikorirøtter hører under posisjon 06.01.
Under denne posisjonen hører også angelikastengler, som brukes hovedsakelig til fremstilling av
kandisert angelika eller angelika tilberedt med sukker. Angelikastengler er vanligvis midlertidig
konservert i saltlake.
Denne posisjonen omfatter også sukkersorghum, for eksempel saccharatum, som hovedsakelig brukes
ved fremstilling av sirup eller melasse.
Unntatt fra posisjonen er fruktsteiner og fruktkjerner av det slag som brukes til utskjæring (for
eksempel daddelsteiner) (posisjon 14.04) og brente fruktkjerner (vanligvis kaffeerstatninger under
posisjon 21.01).
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12.13 HALM OG AGNER AV KORN, UBEARBEIDD, OGSÅ HAKKET, MALT, PRESSET
ELLER I FORM AV PELLETER.
Denne posisjonen omfatter bare halm og agner av korn i ubearbeidd stand slik de foreligger etter
treskingen, eller hakket, malt eller presset, eller i form av pelleter (dvs. agglomerert enten direkte ved
sammenpressing eller ved tilsetting av høyst 3 vektprosent bindemiddel), men uten videre bearbeiding.
Renset, bleiket eller farget halm er unntatt (posisjon 14.01).
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12.14 KÅLROT, FÔRBETER, FÔRRØTTER, HØY, LUSERNE (ALFALFA), KLØVER,
ESPARSETT, FÔRKÅL, LUPINER, VIKKER OG LIKNENDE FÔRPRODUKTER, OGSÅ
I FORM AV PELLETER.
Denne posisjonen omfatter:
1. Kålrot (Brassica napobrassica), fôrbeter, fôrneper, hvite eller lysegule fôrgulrøtter og andre fôrrøtter.
Disse røtter føres fortsatt under denne posisjonen selv om noen av dem skulle være egnet til
menneskeføde.
2. Høy, luserne (alfalfa), kløver, esparsett, fôrkål, lupiner, vikker og liknende fôrprodukter, friske eller
tørkede, hele, skårne, hakkede eller pressede. Disse produkter hører fortsatt under denne posisjonen
også om de er saltet eller silobehandlet for å forhindre gjæring eller forringelse.
Med betegnelsen ”liknende fôrprodukter” forstås bare planter spesielt dyrket til dyrefôr. Det omfatter
ikke vegetabilsk avfall som kan bli brukt til fôr (posisjon 23.08).
Fôrprodukter under denne posisjonen kan også foreligge i form av pelleter, dvs. agglomerert enten direkte
ved sammenpressing eller ved tilsetting av høyst 3 vektprosent bindemiddel.
Unntatt fra denne posisjonen er også:
a. Gulrøtter (av rødgul farge) som hører under posisjon 07.06.
b. Halm og agner av korn (posisjon 12.13).
c. Vegetabilske produkter som ikke er spesielt dyrket som dyrefôr, selv om de brukes til det, for
eksempel bete- eller gulrotris og maisblad (posisjon 23.08).
d. Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr (for eksempel sukret dyrefôr) (posisjon 23.09).
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