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Innspill til  Kulturnminnemeldingen 2019 
 
Norges Husflidslag vil berømme  Klima- og miljødepartementet for innspillsseminarene  
som har foregått i desember og januar og for anledningen til å komme med skriftlige 
innspill i forkant av departementets arbeidet med den nye meldingen. 
Norges Husflidslag er en frivillig organisasjon med ca 24.000 medlemmer organisert i 
ca 350 lokale lag over hele landet. Organisasjonen er akkreditert av  UNESCO som 
ekspertorganisjon innenfor immateriell kulturarv og kunnskaper i tradisjonelle 
håndverksteknikker. Norges Husflidslag er landets største tilbyder av kurs I tradisjonelt 
håndverk med over 65.000 kurstimer i 2017. 
 
Våre innspill peker på hva vi opplever som hindringer for å få til en god 
kulturminneforvaltning og vi beskriver noen viktige behov sett fra vårt ståsted. 
 
•Vi opplever et stort behov for samordning departementene imellom og mellom de 
fylkeskommunale /regionale sektorene hva gjelder tiltak som vil kunne styrke 
kulturminneforvaltningen.  
Vi ser særlige utfordringer knyttet til fremtidig kunnskapsforvaltning. Rekruttering til de 
tradisjonelle håndverksfagene er lav og vi er meget urolige for omfanget av det 
framtidige tilbudet av det nye studieprogrammet  Design og tradisjonshåndverk i vg 
skole. Det er viktig at hele landet sees i sammenheng hva gjelder tilbudet på av vg1- 
og vg2- klasser.  
Videre ser vi med bekymring på de endringsforslagene for den opplæring som skjer i 
studieforbundene. De emnene som vi dekker i våre opplæringstilbud kan bli kategorisert 
som «kulturaktiviteter» og ikke som opplæring. Det vil gjelde det meste av dagens 
kunnskapsformidling og opplæring innen kulturarvsfeltet. Det er svært uheldig og 
svekker respekt og anerkjennelse for den kunnskapsforvaltning og formidling som skjer 
i de frivillige organisasjonene. Hovedandelen av denne formidlingen skjer i dag i de 
frivillige kulturminneorganisasjonene. 
 
•Norge ratifiserte konvensjonen om vern av den immateriell kultur arven i 2007. Vi 
savner en samordnet, offensiv og helhetlig plan for implementering av konvensjonen. 
Slik situasjonen er i dag opplever vi syv akkrediterte organisasjonen at det er vi, i langt 
større grad enn det offentlige, som målbærer konvensjonens muligheter og forpliktelser. 
Vi opplever at det er en betydelig ubalanse hva gjelder offentlige ressurser mellom 1972 
konvensjonen og 2007 konvensjonen.  
 
•Vi mener det er et betydelig uutnyttet potensiale i kulturbasert turisme/stedsutvikling. 
Dette berører også kulturminneforvaltningen. Folks søken etter det unike og lokalt 
særegne er økende. Det er også økende interesse for å etablere seg som håndverker 
i eget lokalmiljø. Rammebetingelsene for etablering og ikke minst produksjon i særlig 
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arbeidsintensive håndverk er av stor betydning for økt nyetablering. Økt 
lærlingetilskudd, fritak for arbeidsgiveravgift på lærlinger, redusert mva på 
arbeidsintensive produksjonsprosesser er tiltak som bør vurderes. 
 
•Kulturminnelovens avgrensning er innrettet slik at løse kulturminner ikke er omfattet av 
loven. Norges Husflidslag uttrykte i innspill både i 2002 og i 2012 stor bekymring for 
svakt vern av vår tekstile kulturarv. Vi gjentar denne bekymringen. Vi anmoder 
departementet på det sterkeste om å se på andre mulige vernetiltak for tekstiler og 
andre lett forgjengelige «løse kulturminner»  om en lovtekstregulering blir ansett for 
omfattende. Det er etter vårt syn dypt tragisk at bevaring av  bunader, folkedrakter, 
vevnader, kirketekstiler og brukstekstiler utelukkende er avhengig av enkeltpersoner og 
miljøer i frivillige organisasjoners «omsorg og ivaretakelse». 
 
 
Vi ønsker departementet lykke til med skrivearbeidet og ser frem til å se den nye 
meldingen. 
 
 
 
   
  
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norges Husflidslag 
 
Marit Jacobsen (sign)  Solveig Torgersen Grinder 
Direktør                                                                          Seniorrådgiver 
 
 


