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AVSNITT I

LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER

KAPITTEL 1 

LEVENDE DYR

Alminnelige bestemmelser

Dette kapitlet omfatter alle levende dyr (bestemt til mat eller andre formål) unntatt: 

1. Fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann. 

2. Mikrobekulturer og andre produkter som hører under posisjon 30.02. 

3. Dyr som er tilbehør til sirkus, menasjerier eller andre liknende, omreisende attraksjoner  
(posisjon 95.08). 

Dyr som dør under transporten, herunder insekter, hører under posisjonene 02.01 til 02.05, 02.07, 02.08
eller 04.10 hvis de er tjenlige til menneskeføde. I andre tilfeller hører de under posisjon 05.11. 
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01.01 HESTER, ESLER, MULDYR OG MULESLER, LEVENDE (+). 

Denne posisjonen omfatter hester (hopper, hingster, vallaker, føll og ponnier), esler, muldyr og mulesler 
(også ville). 

Muldyr er avkom av esel og hoppe. Muleslet er avkom av esel og hingst. 

o 
o    o 

Kommentar til underposisjon. 

Underposisjon 0101.21 (varenummer 01.01.2100) 

Uttrykket ”til avl” i underposisjon 0101.21 omfatter bare avlsdyr som er ansett som renrasede av 
kompetente, nasjonale myndigheter. 
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01.02 STORFE, LEVENDE (+). 

Denne posisjonen omfatter alle dyr av underfamilien Bovinae, ville eller tamme og uavhengig av bruk (for 
eksempel som buskap, til oppdrett, til oppfeting, til avl, til slakting). De omfatter blant annet: 

1. Kveg: 

 Denne kategorien omfatter storfe av slekten Bos, som er videre inndelt i fire underslekter: Bos, Bibos, 
Novibos og Poephagus. Disse omfatter blant annet: 

A. Alminnelig okse (Bos taurus), zebu eller pukkelokse (Bos indicus) og Watussiokse. 

B. Asiatiske okser av underslekten Bibos, som for eksempel gaur (Bibos gaurus), gayal (Bos frontalis) 
og banteng (Bibos sondaicus eller Bos javanicus). 

C. Dyr av underslekten Poephagus, herunder tibetansk jakokse (Poephagus grunniens). 

2. Bøfler; 

Denne kategorien omfatter dyr av slektene Bubalus, Syncerus og Bison.  Disse omfatter blant annet: 

A. Dyr av slekten Bubalus, herunder indisk bøffel eller vannbøffel (Bubalus bubalus), asiatisk bøffel 
eller arni (Bubalus arni) og celebesisk gemsebøffel eller dvergbøffel (Bubalus depressicornis eller 
Anoa depressicornis). 

B. Afrikanske bøfler av slekten Syncerus, som for eksempel dvergbøffel (Syncerus nanus) og den store 
kafferbøffelen (Syncerus caffer). 

C. Dyr av slekten Bison, dvs. den amerikanske bisonokse (Bison bison) eller ”bøffel” og den euro-
peiske bisonokse (Bison bonasus). 

D. ”Beefalo” (en krysning av bisonokse og husdyr av storfeslekten). 

3. Andre, herunder firehornantilope (Tetracerus quadricomis) og de spiralhornete antilopene av slektene 
Taurotragus og Tragelaphus (elandere og buskbukker). 

o 
o    o 

Kommentar til underposisjoner. 

Underposisjonene 0102.21 og 0102.31 (varenumrene 01.02.2100 og 01.02.3100) 

Uttrykket ”til avl” i underposisjonene 0102.21 og 0102.31 omfatter bare avlsdyr som er ansett som 
renrasede av kompetente, nasjonale myndigheter. 
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01.03 SVIN, LEVENDE (+). 

Denne posisjonen omfatter både tamme svin og villsvin. 

o 
o    o 

Kommentarer til underposisjoner. 

Underposisjon 0103.10 (varenummer 01.03.1000) 

Uttrykket ”til avl” i underposisjon 0103.10 omfatter bare avlsdyr som er ansett som renrasede av 
kompetente, nasjonale myndigheter. 

Underposisjonene 0103.91 og 0103.92 (varenumrene 01.03.9100 og 01.03.9200)

Vektgrensene i underposisjonene 0103.91 og 0103.92 refererer seg til vekten av hvert enkelt dyr. 
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01.04 SAUER OG GEITER, LEVENDE. 

Denne posisjonen omfatter tamme eller ville sauer (værer, søyer og lam) samt tamme eller ville geiter og 
kje. 
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01.05 FJÆRFE, DET VIL SI, HØNS AV ARTEN GALLUS DOMESTICUS, ENDER, GJESS, 
KALKUNER OG PERLEHØNS, LEVENDE (+). 

Denne posisjonen omfatter bare levende, tamme fugler av det slag som er nevnt i posisjonsteksten. Høns 
av arten Gallus domesticus innbefatter også kyllinger og kapuner. Andre levende fugler (for eksempel 
rapphøns, fasaner, duer, villender, villgjess) er unntatt (posisjon 01.06). 

o 
o    o 

Kommentar til underposisjoner. 

Underposisjonene 0105.11, 0105.12, 0105.13, 0105.14 og 0105.15 (varenumrene 01.05.1101, 
01.05.1109, 01.05.1201, 01.05.1209, 01.05.1300, 01.05.1400 og 01.05.1500)

Vektgrensene i underposisjonene 0105.11, 0105.12, 0105.13, 0105.14 og 0105.15 refererer til vekten av 
hver enkelt fugl. 
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01.06 ANDRE LEVENDE DYR. 

Denne posisjonen omfatter blant annet følgende tamme eller ville dyr: 

(A) Pattedyr: 

(1) Primater 

(2) Hvaler, delfiner og niser (pattedyr av slekten Cetacea); manater og sjøkuer (pattedyr av slekten 
Sirenia); seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr av underordenen Pinnipedia). 

(3) Andre pattedyr (for eksempel reinsdyr, katter, hunder, løver, tigere, bjørner, elefanter, kameler 
(herunder dromedarer), sebraer, harer, hjorter, antiloper (unntatt de som tilhører underfamilien 
Bovinae), gemser, rever, minker og andre dyr som er bestemt til pelsdyroppdrett). 

(B) Reptiler (herunder slanger og skilpadder). 

(C) Fugler: 

(1) Rovfugler. 

(2) Papegøyefugler (herunder papegøyer, parakitter, araer og kakaduer). 

(3) Andre fugler (for eksempel rapphøns, fasaner, vaktler, rugder, bekkasiner, duer, ryper, 
hortulaner, villender, villgjess, troster, stærer, lerker, finker, meiser, kolibri, påfugl, svaner og 
andre fugler som ikke er nevnt under posisjon 01.05). 

(D) Insekter, for eksempel bier (også i transportkasser, kuber eller i svermer).  

(E) Andre levende dyr, for eksempel frosker.  

Denne posisjonen omfatter ikke dyr som tilhører sirkus, menasjerier eller andre liknende omreisende 
attraksjoner (posisjon 95.08). 
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