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K A P I T T E L 6 7

BEARBEIDDE FJÆR OG DUN SAMT VARER DERAV; KUNSTIGE
BLOMSTER; VARER AV MENNESKEHÅR.

67.01 SKINN OG ANDRE DELER AV FUGLER MED FJÆR ELLER DUN, FJÆR OG DELER
DERAV OG DUN SAMT VARER AV NEVNTE MATERIALER (UNNTATT VARER SOM
HØRER UNDER POSISJON 05.05 OG BEARBEIDDE FJÆRPOSER OG -SKAFT).

Med unntak av visse varer som er mer nøyaktig nevnt andre steder eller nevnt i unntakene nedenfor,
omfatter denne posisjonen:

A. Skinn og andre deler av fugler med fjær eller dun, fjær og dun samt deler av fjær, som selv om de ennå
ikke utgjør ferdige varer, er mer bearbeidd enn bare renset, desinfisert eller konservert (se kom-
mentarene til posisjon 05.05). Varer som hører under denne posisjonen kan for eksempel være bleiket,
farget, krøllet eller bølget.

B. Ferdige varer av skinn eller av andre deler av fugler med fjær eller dun, varer av fjær eller dun eller av
deler av fjær, selv om fjærene eller dunet etc. er ubearbeidde eller bare renset. Men posisjonen omfatter
ikke varer av fjærposer eller -skaft. Posisjonen omfatter således:

1. Enkle fjær hvor fjærposen er omviklet eller montert med metalltråd til bruk som for eksempel hatte-
pynt, og enkle fjær som er fremstilt ved sammensetning av forskjellige deler av fjær (kunstfjær).

2. Fjær som er satt sammen til en slags bukett eller liknende, og fjær eller dun som er satt sammen på
en bunn av tekstilstoff eller annet underlag ved hjelp av et klebestoff.

3. Pynt fremstilt av fugler, deler av fugler, fjær eller dun, til hatter, boaer, krager, caper og andre klær
eller tilbehør til klær.

4. Håndvifter fremstilt av pyntefjær med spiler av ethvert materiale. Håndvifter med spiler av edelt
metall føres imidlertid under posisjon 71.13.

Denne posisjonen omfatter imidlertid ikke klær og tilbehør til klær, hvor fjær eller dun bare utgjør
besetning eller stopping.

Posisjonen omfatter heller ikke:

a. Fottøy av fjær eller dun (kapittel 64).

b. Hodeplagg av fjær eller dun (kapittel 65).

c. Varer som hører under posisjon 67.02.

d. Sengeutstyr etc., hvor fjær eller dun bare utgjør fyllings- eller stopningsmateriale (posisjon 94.04).

e. Varer som hører under kapittel 95 (for eksempel fjærballer, kastepiler eller dupper til fiskesnører).

f. Bearbeidde fjærposer og -skaft (for eksempel tannpirkere som hører under posisjon 96.01), fjærkoster
(posisjon 96.03) og pudderkvaster og liknende av dun til bruk for kosmetikk- eller toalettpreparater
(posisjon 96.16).

g. Samlergjenstander (posisjon 97.05).
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67.02 KUNSTIGE BLOMSTER, LAUVVERK OG FRUKTER SAMT DELER DERAV; VARER
AV KUNSTIGE BLOMSTER, LAUVVERK ELLER FRUKTER.

Denne posisjonen omfatter:

1. Kunstige blomster, lauvverk og frukter i former som likner de naturlige produkter, og som er fremstilt
ved å sette sammen forskjellige deler (ved binding, liming eller ved å feste delene i hverandre eller ved
liknende metoder). Herunder hører også fantasiprodukter som mer eller mindre likner blomster,
lauvverk eller frukter, og som er fremstilt på samme måte som kunstige blomster etc.

2. Deler av kunstige blomster, lauvverk eller frukter (for eksempel støvveger, støvbærere, fruktknuter,
kronblad, blomsterbegre, blad og stilker).

3. Varer av kunstige blomster, lauvverk eller frukter (for eksempel buketter, girlander, kranser og planter),
samt andre varer som brukes til pynt eller dekorasjoner, fremstilt ved sammensetning av kunstige
blomster, lauvverk eller frukter.

Posisjonen omfatter kunstige blomster, lauvverk og frukter utstyrt med nåler eller andre mindre feste-
innretninger.

De varer som hører under denne posisjonen, brukes hovedsakelig til dekorasjon (for eksempel i hus eller
kirker) eller til pynt på hatter, klær etc.

Med de unntak som er nevnt nedenfor, kan varer under denne posisjonen være fremstilt av tekstil-
materialer, filt, papir, plast, gummi, lær og skinn, metallfolie, fjær, skjell eller andre materialer av animalsk
opprinnelse (for eksempel kunstig lauvverk av bløtdyropprinnelse, spesielt preparert og farget, og som
består av de bløte rester av kroppene til hydrozoer (småmaneter) eller bryozoer (mosdyr)) etc. Forutsatt at
de svarer til beskrivelsene ovenfor, hører alle slike varer under denne posisjonen uansett grad av
bearbeiding.

Denne posisjonen omfatter ikke:

a. Naturlige blomster og lauvverk som hører under posisjon 06.03 eller 06.04 (for eksempel fargede, for-
sølvete eller forgylte).

b. Blomstermotiver av blonder, kniplinger, broderier eller andre tekstilstoffer som, selv om de kan brukes
som pynt til klær, ikke er fremstilt på samme måte som kunstige blomster (dvs. ved å sette sammen for-
skjellige deler (kronblad, støvveger, stilker etc.) ved binding med metalltråd, tekstilmateriale, papir,
gummi etc., eller ved liming eller liknende metoder (avsnitt XI).

c. Hodeplagg av kunstige blomster eller lauvverk (kapittel 65).

d. Varer av glass (kapittel 70).

e. Kunstige blomster, lauvverk eller frukter av keramikk, stein, metall, tre etc., fremstilt i ett stykke ved
støping, smiing, utskjæring, pressing eller andre fremgangsmåter, eller som består av deler sammensatt
på en annen måte enn ved binding, liming, festing av delene i hverandre eller liknende metoder.

f. Metalltråd som bare er oppkuttet i lengder og overtrukket med tekstilmateriale, papir etc., til fremstilling
av stilker til kunstige blomster etc. (avsnitt XV).

g. Varer som tydelig er gjenkjennelige som leketøy eller karnevalsartikler (kapittel 95).
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67.03 MENNESKEHÅR, PARALLELLAGT MED ROTENDENE I SAMME RETNING,
TYNNET, BLEIKET ELLER BEARBEIDD PÅ ANNEN MÅTE; ULL, ANDRE DYREHÅR
ELLER TEKSTILMATERIALER, BEARBEIDD FOR PARYKKMAKERARBEID.

Bortsett fra menneskehår som bare er vasket, renset eller sortert etter lengden (men ikke parallellagt med
rotendene i samme retning) og avfall av menneskehår (posisjon 05.01), omfatter denne posisjonen
menneskehår, parallellagt med rotendene i samme retning eller bearbeidd på annen måte (for eksempel
tynnet, bleiket, farget, bølget eller krøllet) til bruk for parykkmakere (for eksempel til fremstilling av
parykker, fletter eller lokker) eller til annet bruk.

Denne posisjonen omfatter også ull, andre dyrehår (for eksempel av yak, angora eller tibetansk geit) og
andre tekstilmaterialer (for eksempel syntetiske eller kunstige fibrer), som er tilberedt for fremstilling av
parykker og liknende, eller dukkehår. Varer som er bearbeidd for ovennevnte formål omfatter spesielt:

1. Varer som består av en kardelunte (”sliver”), vanligvis av ull eller andre dyrehår som er sammenflettet
rundt to parallelle snorer og ser ut som en hårflette. Disse varene (kjent som ”crape”) foreligger vanlig-
vis i lange lengder og veier ca. 1 kg.

2. Bølgede kardelunter av tekstilfibrer i små bunter som hver veier ca. 500 gram og har en lengde på 14 -
15 m.

3. ”Fletninger” (”wefts”) som består av syntetiske eller kunstige fibrer som er farget i massen, og som blir
brettet på midten slik at det dannes tufter. Tuftene blir bundet sammen i de bøyde endene ved hjelp av
en maskinlaget flette av tekstilgarn som er ca. 2 mm bred. Disse ”fletningene” ser ut som frynser i
lengder.

Ull, andre dyrehår eller andre tekstilfibrer, ubearbeidd eller som stry eller bearbeidd for spinning, hører
under avsnitt XI.
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67.04 PARYKKER, SKJEGG, ØYENBRYN, ØYENVIPPER, FLETTER OG LIKNENDE, AV
MENNESKE- ELLER DYREHÅR ELLER AV TEKSTILMATERIALER; VARER AV
MENNESKEHÅR, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED.

Denne posisjonen omfatter:

1. Parykkmakerarbeid, alle slags, fremstilt av menneskehår, dyrehår eller av tekstilmaterialer.
Herunder hører parykker, skjegg, øyenbryn, øyenvipper, fletter, lokker, chignoner (hårvalker), mustasjer
og liknende. Disse varer er vanligvis håndverksmessig utført enten til personlig bruk eller til yrkesbruk
(for eksempel teaterparykker).

Denne gruppen omfatter ikke:

a. Parykker til dukker (posisjon 95.03).

b. Karnevalsartikler, i alminnelighet av simplere materiale og utførsel (posisjon 95.05).

2. Varer av menneskehår, ikke nevnt eller innbefattet andre steder, spesielt visse lette, tynne vevnader
av menneskehår.

Denne gruppen omfatter ikke:

a. Presseduk av hår som hører under posisjon 59.11.

b. Hårnett (posisjon 65.05).

c. Håndsikter av hår (posisjon 96.04).


