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Forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander (§2)1 

 
§ 2.Definisjon 

I lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 23 og i kapitlene her gjelder følgende kategorier av 

kulturgjenstander: 

 

a) Materiale, uten hensyn til alder:  

- som har spesiell betydning for Norges kunst, kultur og historie  

- som har spesiell betydning for virksomheter og hendelser av nasjonal betydning  

- som vedrører fremstående eller sentrale personers liv. Gjenstander som vedkommende fremstående 

eller sentrale person selv fører ut av landet medregnes ikke, med mindre utførsel er forbudt etter andre 

bestemmelser i denne forskriften.  

b) Samisk materiale fra før år 1970. For tekst og kart som er trykket på samisk gjelder år 1930. Det skal 

søkes utførselstillatelse for alt samisk arkivmateriale. Gjenstander som tilhører sin opphavsmann 

omfattes ikke.  

c) Malerier, tegninger, skulpturer, originale grafiske blad, annen billedkunst, kunsthåndverk og 

prototyper for designprodukt som er eldre enn 50 år. Verk som tilhører sin opphavsmann medregnes 

ikke.  

d) Lyd, foto og filmmateriale fra før år 1950.  

e) Motorvogner, luftfartøy, artilleriskyts og skinnegående materiell eller deler og tilbehør av slike fra før 

år 1950 og båter eller deler av slike eldre enn 50 år.  

f) Bygninger av alle slag og deler av slike, kunstneriske eller historiske monumenter, arkivmateriale, 

brev, manuskripter, signeter, folkekunst og husflidsprodukter, møbler og annet innbo, drakter, 

håndvåpen, musikkinstrumenter og annet løsøre av kunst-, kultur- eller personalhistorisk interesse fra 

før år 1900.  

g) Etnografisk materiale fra før 1900.  

h) Tekst og kart trykt i Norge før år 1850 eller i utlandet før år 1650.  

i) Norske mynter eldre enn 1537, samt yngre norske mynter, pengesedler, medaljer og ordener av 

nasjonal betydning, jf. vedlagte oversikt.  

j) Frimerker omfattes ikke av eksportforbudet såfremt de ikke inngår som del i annet materiale som er 

dekket i disse forskriftene.  

k) Resultater av arkeologiske utgravninger eller av arkeologiske oppdagelser, både lovlige og ulovlige. 

Automatisk fredete kulturminner i medhold av lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 4, jf. § 12 om 

eiendomsretten til løse kulturminner.  

l) Til materiale nevnt i § 2 bokstavene a-j medregnes ikke personlige effekter fra etter år 1800 eller 

kulturgjenstander som nevnt i § 2 bokstav e), som skal brukes under opphold i utlandet og som bringes 

tilbake til Norge innen ett år etter utreise eller skal repareres og restaureres i utlandet og bringes tilbake 

til Norge innen tre år etter utreise. Med personlige effekter menes gjenstander som for eksempel 

smykker, bunader og lignende.  

m) Til materiale nevnt i § 2 bokstavene a-j medregnes ikke gjenstander som er importert til Norge etter 

år 1950 dersom det kan dokumenteres at det i sin tid var lovlig eksportert fra opprinnelseslandet. 
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