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KAPITTEL 3
FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE
VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN
Alminnelige bestemmelser
Dette kapitlet omfatter alle slags fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, levende
og døde, som er bestemt for direkte konsum, til industrien (hermetikkindustrien etc.), oppdrett, til akvarier
etc., men ikke død fisk (herunder lever, rogn og melke), krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som
lever i vann, som er utjenlig til menneskeføde på grunn av sin art eller på grunn av sin tilstand (kapittel 5).
Betegnelsen ”kjølt” vil si en reduksjon av en vares temperatur til vanligvis omkring 0 °C, uten at den blir
fryst. Betegnelsen ”fryst” vil si at varen er nedkjølt til en temperatur under varens frysepunkt til den er
gjennomfryst.
Dette kapitlet omfatter også spiselig fiskerogn og melke, ikke tilberedt eller preservert, eller bare tilberedt
eller preservert på en slik måte som er tillatt i dette kapitlet. Dersom spiselig rogn og melke er tilberedt
eller preservert på annen måte, eller er anvendelig for direkte konsum som kaviar eller kaviaretterlikninger,
hører de under posisjon 16.04.
Forskjellen mellom varer under dette kapitlet og varer under kapittel 16.
Dette kapitlet er begrenset til å omfatte fisk (herunder lever, rogn og melke av fisk), krepsdyr, bløtdyr og
andre virvelløse dyr som lever i vann i slik tilstand som er beskrevet i kapitlets forskjellige posisjoner. Med
dette forbehold hører de under dette kapitlet også om de er oppskåret, hakket, malt etc. Dessuten hører
blandinger eller sammensetninger av produkter fra forskjellige posisjoner i dette kapitlet (for eksempel fisk
fra posisjonene 03.02 til 03.04 sammen med krepsdyr fra posisjon 03.06) fortsatt under dette kapitlet.
På den annen side hører fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, under kapittel 16
hvis de er kokt, stekt eller tilberedt eller preservert på annen måte enn tillatt i dette kapitlet (for eksempel
fiskefileter som bare er dekket med meljevning eller griljermel (knust tørkebrød), kokt fisk). Det skal
imidlertid bemerkes at røykt fisk og røykte krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, som
kan ha gjennomgått varmebehandling før eller under røykingen, og krepsdyr i skall som bare er dampbehandlet eller kokt i vann, hører fortsatt henholdsvis under posisjonene 03.05, 03.06, 03.07 og 03.08, og
at mel og pelleter som er fremstilt av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, som
er kokt, hører fortsatt henholdsvis under posisjonene 03.05, 03.06, 03.07 og 03.08.
Det bemerkes dessuten at fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann og hører under
dette kapitlet, fortsatt føres her selv om de foreligger i lufttett lukket emballasje (for eksempel røykt laks i
hermetikkbokser). I de fleste tilfeller vil imidlertid varer pakket i slik emballasje være tilberedt eller
preservert på annen måte enn tillatt i dette kapitlet, og følgelig høre under kapittel 16.
Tilsvarende, skal fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann og hører under dette
kapitlet fortsatt føres her (for eksempel fersk eller kjølt fisk) selv om de har blitt pakket ved hjelp av en
metode hvor det benyttes en modifisert atmosfære (Modified Atmospheric Packaging (MAP)). I en MAPmetode 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).
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I tillegg til ovennevnte unntak er også følgende varer unntatt fra dette kapitlet:
a. Pattedyr som hører under posisjon 01.06.
b. Kjøtt av pattedyr som hører under posisjon 01.06 (posisjon 02.08 eller 02.10)
c. Fiskeavfall og rogn, utjenlig til menneskeføde (for eksempel saltet torskerogn til agn) (posisjon 05.11).
d. Mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, utjenlig til
menneskeføde (posisjon 23.01).

o
o

o

Kommentar til underposisjoner.
Underposisjonene 0305.10, 0306.19, 0306.39, 0306.99, 0307.91, 0307.92, 0307.99 og 0308.90
(varenummer 03.05.1000, 03.06.1900, 03.06.3909, 03.06.9900, 03.07.9100, 03.07.9200, 03.07.9900 og
03.08.9000)
Innenfor posisjonene 03.05, 03.06, 03.07 og 03.08 skal mel og pelleter, egnet til menneskeføde,
klassifiseres i underposisjonene 0305.10, 0306.19, 0306.39, 0306.99, 0307.91, 0307.92, 0307.99 og
0308.90.
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03.01 FISK, LEVENDE (+).
Denne posisjonen omfatter all levende fisk uansett hva den skal brukes til (for eksempel akvariefisk).
Fisk som hører under denne posisjonen, blir vanligvis transportert i spesielle beholdere (akvarier, fisketanker etc.) hvor den kan holdes i live under forhold som likner dens naturlige omgivelser.
o
o

o

Kommentar til underposisjoner.
Underposisjonene 0301.11 og 03.01.19 (varenummer 03.01.1100 og 03.01.1900)
Med betegnelsen ”akvariefisk” forstås levende fisk som på grunn av sin farge eller form vanligvis blir
brukt til dekorative formål, særlig i akvarier.
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03.02 FISK, FERSK ELLER KJØLT, UNNTATT FISKEFILETER OG ANNET FISKEKJØTT
SOM HØRER UNDER POSISJON 03.04 (+).
Denne posisjonen omfatter fisk, fersk eller kjølt, hel, uten hode, sløyet eller i stykker som inneholder bein
eller brusk. Posisjonen omfatter imidlertid ikke fileter og annet fiskekjøtt som hører under posisjon
03.04. Fisken kan være pakket i salt eller is eller dynket med saltvann som en midlertidig konservering
under transporten.
Fisk som er lett sukret eller pakket med noen få laurbærblad hører fortsatt under denne posisjonen.
Spiselige biprodukter av fisk som er atskilt fra resten av kroppen (f.eks. fiskeskinn, haler, svømmeblærer,
(luftblærer) hele og halve hoder (med eller uten hjerne, kinn, tunger, øyne, kjaker eller lepper), mager,
finner, tunger), samt lever, rogn og melke, fersk eller kjølt, hører også under denne posisjonen.

o
o

o

Kommentar til underposisjon.
Underposisjon 0302.92 (varenummer 03.02.9200)
Med «haifinner» i underposisjon 0302.92 forstås ryggfinner, brystfinner, bukfinner, gattfinner og den
nedre flippen av halen (halefinnen) fra haier. Den øvre delen av halefinnen er imidlertid ikke ansett som
haifinner.
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03.03 FISK, FRYST, UNNTATT FISKEFILETER OG ANNET FISKEKJØTT SOM HØRER
UNDER POSISJON 03.04 (+).
Bestemmelsene i kommentarene til posisjon 03.02 gjelder, med nødvendige tillempinger, også for
produkter som hører under denne posisjonen.

o
o

o

Kommentar til underposisjon.
Underposisjon 0303.92 (varenummer 03.03.9200)
Bestemmelsene i kommentarene til underposisjon 0302.92 gjelder, med nødvendige tillempninger, også for
produkter som hører under denne underposisjonen.
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03.04 FISKEFILETER OG ANNET FISKEKJØTT (OGSÅ OPPHAKKET), FERSKT, KJØLT
ELLER FRYST.
Denne posisjonen omfatter:
1. Fiskefileter.
Med fiskefileter i denne posisjonen forstås stykker av kjøtt skåret parallelt med fiskens ryggrad, og som
utgjør den høyre eller venstre siden av en fisk når hodet, tarmer, finner (ryggfinner, gattfinner, halefinner, bukfinner, brystfinner) og bein (ryggbein, sidebein eller gjellebein etc.) er blitt fjernet, og de to
sider ikke henger sammen, for eksempel langs ryggen eller magen.
Slike produkter kan ha skinn, enkelte ganger for at fileten skal henge sammen eller for å gjøre en
eventuell senere oppskjæring til skiver enklere, uten at dette får noen innvirkning på klassifiseringen.
På samme måte får det heller ikke noen betydning om nervebein (”pin bones”) eller andre små bein ikke
har blitt helt fjernet.
Fileter som er oppskåret i stykker, blir også klassifisert som fileter under denne posisjonen.
Fileter som er kokt eller varmebehandlet på annen måte, og fileter dekket med meljevning eller
griljermel (knust tørkebrød), også fryste, hører under posisjon 16.04.
2. Annet fiskekjøtt (også oppmalt), dvs. fiskekjøtt hvor beina er fjernet. På samme måte som for fiskefileter har det ingen betydning for klassifiseringen om noen mindre bein ikke har blitt helt fjernet.
*
* *
Posisjonen omfatter fiskefileter og annet fiskekjøtt (også oppmalt) bare i følgende tilstand:
a. Fersk eller kjølt, også pakket i salt eller is eller dynket med saltvann som en midlertidig konservering
under transporten.
b. Fryst, ofte i form av fryste blokker.
Fiskefileter og annet fiskekjøtt (også oppmalt), lett sukret eller pakket med noen få laurbærblad hører fortsatt under denne posisjonen.
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03.05 FISK, TØRKET, SALTET ELLER I SALTLAKE; RØYKT FISK, OGSÅ VARMRØYKT;
MEL OG PELLETER AV FISK, EGNET TIL MENNESKEFØDE (+).
Denne posisjonen omfatter fisk (hel, uten hode, i stykker, i fileter eller oppmalt) og spiselige biprodukter
av fisk som er:
1. tørket;
2. saltet eller i saltlake; eller
3. røykt.
Salt som brukes ved tilberedning av fisk, saltet eller i saltlake, kan være tilsatt natriumnitritt eller natriumnitrat. Små mengder sukker kan være brukt ved tilberedning av saltet fisk, uten at det har betydning for
klassifiseringen under denne posisjonen.
Fisk som har gjennomgått to eller flere av disse prosesser, samt fiskemel (også avfettet (for eksempel ved
ekstraksjonsmetoden) eller varmebehandlet) og fiskepelleter, tjenlig til menneskeføde, hører fortsatt under
denne posisjonen.
Røykt fisk kan gjennomgå en varmebehandling enten før eller under røykingen (varmrøyking), slik at den
helt eller delvis blir kokt. Dette har ingen betydning for klassifiseringen under denne posisjonen, forutsatt
at den ikke har gjennomgått noen annen prosess slik at den har mistet karakteren av røykt fisk.
De viktigste fiskearter som tilberedes på den måte som er nevnt i denne posisjonen, er sardiner, ansjos,
brisling, størje (tunfisk), makrell, laks, sild, torsk, hyse og kveite.
Spiselige biprodukter av fisk som er atskilt fra resten av kroppen (for eksempel fiskeskinn, haler, svømmeblærer, hoder og halve hoder (med eller uten hjerne, kinn, tunger, øyne, kjaker eller lepper), mager, finner,
tunger), samt lever, rogn og melke, tørkede, saltede, i saltlake eller røykt, hører også under denne
posisjonen.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Biprodukter fra fisk som ikke er egnet til menneskeføde (for eksempel av det slag som er til industriell
bruk) og fiskeavfall (posisjon 05.11)
b. Fisk som er kokt eller varmebehandlet på annen måte (med forbehold av ovennevnte bestemmelser vedrørende røykt fisk) og fisk som er blitt tilberedt på annen måte, for eksempel nedlagt i olje, eddik eller
marinade samt kaviar og kaviaretterlikninger (posisjon 16.04).
c. Fiskesuppe (posisjon 21.04).
d. Fiskemel og fiskepelleter, utjenlig til menneskeføde (posisjon 23.01).
o
o

o
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Kommentar til underposisjon.
Underposisjonene 0305.71 (varenummer 03.05.7100)
Bestemmelsene i kommentarene til underposisjon 0302.92 gjelder, med nødvendige tillempninger, også for
produkter som hører under denne underposisjonen.
Denne underposisjonen omfatter blant annet haifinner med skinn som bare er tørket, og deler av haifinner
som har blitt nedsenket i varmt vann, flådd eller skjært i strimler før tørking.
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03.06 KREPSDYR, MED ELLER UTEN SKALL, LEVENDE, FERSKE, KJØLTE, FRYSTE,
TØRKEDE, SALTEDE ELLER I SALTLAKE; RØYKTE KREPSDYR, MED ELLER
UTEN SKALL, OGSÅ VARMRØYKTE; KREPSDYR MED SKALL, DAMPKOKT ELLER
KOKT I VANN, OGSÅ KJØLTE, FRYSTE, TØRKEDE, SALTEDE ELLER I SALTLAKE;
MEL OG PELLETER AV KREPSDYR, EGNET TIL MENNESKEFØDE.
Denne posisjonen omfatter:
1. Krepsdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake.
2. Røykte krepsdyr, med eller uten skall, også varmrøykte.
3. Krepsdyr med skall, dampkokt eller kokt i vann (også tilsatt små mengder midlertidige konserveringsmidler); de kan også være kjølt, fryst, tørket, saltet eller i saltlake.
De mest alminnelige krepsdyr er hummer, sjøkreps, kreps, krabber og reker.
Posisjonen omfatter også deler av krepsdyr (for eksempel haler av hummer eller kreps og klør av krabbe),
forutsatt at slike deler uten skall ikke har vært behandlet på noen annen måte enn nevnt i punkt 1 ovenfor.
Posisjonen omfatter også mel og pelleter av krepsdyr som er tjenlig til menneskeføde.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Kråkeboller (sjøpinnsvin) og andre virvelløse dyr som lever i vann, og som hører under posisjon 03.08.
b. Krepsdyr (herunder deler av krepsdyr) som er tilberedt eller konservert på en måte som ikke er tillatt
under denne posisjonen (for eksempel krepsdyr uten skall kokt i vann) (posisjon 16.05).
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03.07 BLØTDYR, MED ELLER UTEN SKALL, LEVENDE, FERSKE, KJØLTE, FRYSTE,
TØRKEDE, SALTEDE ELLER I SALTLAKE; RØYKTE BLØTDYR, MED ELLER UTEN
SKALL, OGSÅ VARMRØYKTE; MEL OG PELLETER AV BLØTDYR, EGNET TIL
MENNESKEFØDE.
Denne posisjonen omfatter:
1. Bløtdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake.
2. Røykte bløtdyr, med eller uten skall, også varmrøykte.
De mest alminnelige bløtdyr er østers, kamskjell, blåskjell, tiarmet blekksprut (herunder akkar), åttearmet
blekksprut, snegler, sandskjell, hjerteskjell, arkskjell, øresnegler (”abalone”) og skorpionsnegler.
Denne posisjonen omfatter også deler av bløtdyr, forutsatt at de ikke har vært behandlet på noen annen
måte enn nevnt i punktene 1 eller 2 ovenfor.
Posisjonen omfatter også østersyngel (små østers bestemt for dyrking) og mel og pelleter av bløtdyr, og
som er tjenlig til menneskeføde.
Posisjonen omfatter ikke bløtdyr som er tilberedt eller konservert på en måte som ikke er tillatt under
denne posisjonen (for eksempel bløtdyr kokt i vann eller konservert i eddik) (posisjon 16.05).
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03.08 VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN, UNNTATT KREPSDYR OG BLØTDYR,
LEVENDE, FERSKE, KJØLTE, FRYSTE, TØRKEDE, SALTEDE ELLER I SALTLAKE;
RØYKTE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN, UNNTATT KREPSDYR OG
BLØTDYR, OGSÅ VARMRØYKTE; MEL OG PELLETER AV VIRVELLØSE DYR SOM
LEVER I VANN, UNNTATT AV KREPSDYR OG BLØTDYR, EGNET TIL MENNESKEFØDE.
Denne posisjonen omfatter:
1. Virvelløse dyr som lever i vann, andre enn krepsdyr og bløtdyr, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede,
saltede eller i saltlake.
2. Røykte virvelløse dyr som lever i vann, andre enn krepsdyr og bløtdyr, også varmrøykte.
De vanligste artene av virvelløse dyr som lever i vann er kråkeboller (sjøpinnsvin), sjøpølser og maneter.
Denne posisjonen omfatter også deler av virvelløse dyr som lever i vann (for eksempel gonader (kjønnskjertler) av kråkeboller), forutsatt at de ikke har vært behandlet på noen annen måte enn nevnt i punktene
1 eller 2 ovenfor.
Posisjonen omfatter også mel og pelleter av virvelløse dyr som lever i vann, tjenlig til menneskeføde.
Posisjonen omfatter ikke virvelløse dyr som lever i vann som er tilberedt eller konservert på en måte som
ikke er tillatt under denne posisjonen (for eksempel virvelløse dyr som lever i vann som er kokt i vann eller
konservert i eddik) (posisjon 16.05).
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