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UTKAST TIL ENDRINGER I KULTURMINNELOVEN - HØRING

ABM-utvikling har mottatt forslag til endringer i kulturminneloven til høring. Endringene er
en følge av at regjeringen vil foreslå ratifikasjon av UNESCO-konvensjonen av 1970 om
tiltak for å forby og forhindre ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og overføring av
eiendomsrett til kulturgjenstander.

ABM-utvikling vil uttrykke tilfredshet med at arbeidet med ratifikasjon av konvensjonen nå
blir gjennomført. I brev av 05.04.00 til Miljøverndepartementet om vurdering av ratifikasjon
av konvensjonen uttalte Norsk museumsutvikling (NMU) følgende:

NMU vil fokusere på ønsket om å arbeide for en ratifikasjon av konvensjonen, på
bakgrunn av økende problemer i mange land med ulovlig import og eksport av
kulturgjenstander, og ut fra en overordnet målsetting om solidaritet og styrking av
internasjonalt samarbeid på feltet. Norge var tidlig ute med å beskytte egne
kulturminner gjennom krav til utførselstillatelser. Norge har også gjennomført en
tilpasning til regelverket som gjelder på dette området for EU/EØS. NMU mener
derfor det bør være en prioritert oppgave å ratifisere UNESCO-konvensjonen som
regulerer de samme områdene i et globalt perspektiv.

I samme brev trakk NMU spesielt fram artiklene 1, 5b, 6a 10. I forhold til artikkel 1 og 5b,
som bl.a. omhandler hvilke kulturgjenstander som er av nasjonal betydning og registre over
disse, stilte NMU spørsmål ved om ikke eksisterende oversikter i forhold til
kulturminnelovens område og i museenes og arkivverkets kataloger og dokumentasjon ville
være tilfredsstillende på dette området. I departementets høringsbrev vises det til
eksisterende lover og regelverk som tilfredsstillende for dette behovet. Også i forhold til
artiklene 6a og 10, som omhandler kontroll med utførsel av kulturgjenstander, viser
departementet til eksisterende utførselskontroll som tilstrekkelig. ABM-utvikling slutter seg
til disse vurderingene.

I forslaget til endring av kulturminnelovens §23 om utførselsforbud foreslås det at den
tidligere opplisting av hva som omfattes av utførselsforbudet tas ut med henvisning til at
forskrift av 14. desember 2001, forbud mot utførsel av kulturminner, har identisk innhold.
ABM-utvikling er enig i at forskriften er dekkende på dette området.

Det er også tilfredsstillende at det i kulturminneloven tas inn en ny §23a om
innførselsforbud. Vi vil imidlertid stille spørsmål ved formuleringen nærmere bestemte
kulturgjenstander. Formuleringen kan synes både unødvendig og innskrenkende. Her bør
det være tilstrekkelig at det vises til regelverket for eksportforbud i de respektive
opprinnelseslandene. Vi tolker også bestemmelsen slik at dette er et eksportforbud som



gjelder selv om kulturgjenstandene har vært oppbevart i et tredje land, hvis den
opprinnelige utførselen fra opphavslandet var ulovlig.

ABM-utvikling har ellers ingen merknader til de endringer som foreslås i kulturminneloven.
Tilsvarende gjelder for den foreslåtte endringen i Svalbardmiljøloven.

ABM-utvikling er enig i vurderingen av administrative og økonomiske konsekvenser og
deler det syn at endringene i stor grad vil være en systematisering av allerede gjeldende
regler samt internasjonal forpliktelse til å følge dem. Det vil dermed ikke innebære noen
endringer for ABM-utvikling i vår administrering av regelverket.
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