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HØRINGSUTTALELSE – UTKAST TIL ENDRINGER I KULTURMINNELOVEN 
 
 
Vi viser til brev av 24.09.2003 (ref.03/3124 KU/KU2 ckn:pbp) med henvisning til 
høringsnotat i forbindelse med forslag til endringer i kulturminneloven som følge av at 
regjeringen vil foreslå ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 1970.  
 
UiB støtter i utgangspunktet forslaget om at Norge skal ratifisere UNESCOs konvensjon 
om tiltak for å forhindre og forby ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og 
overføring av eiendomsrett til enkelte kulturgjenstander. Vi ser det som et meget positivt 
tiltak at reglene om utførsel, innførsel og tilbakelevering samles i hhv. § 23, § 23a og § 
23b. 
 
Bergen Museum har påpekt at siden ikke alle land har egen lovgivning for kulturminner 
og herunder tilbakelevering, er det viktig med internasjonale regler som fanger opp 
problemstillingen. Museene har sine internasjonale regler gjennom International Council 
of Museums (ICOM) for land uten egen lovgivning, og her kan ICOMs regelverk være 
retningsgivende. Museet påpeker også at tilbakelevering ofte er til land hvor det ikke er 
enkelt å få en ”rimelig erstatning”. Erfaring i miljøet tilsier at tilbakeleveringer ofte faller 
på at den økonomiske kompensasjonen ikke kan gis pga opprinnelseslandets dårlige 
økonomi. Her må kanskje statlige myndigheter i det landet som skal overlevere 
gjenstander til opprinnelseslandet, vise økonomisk romslighet overfor enkeltpersoner 
eller institusjoner i eget land. 
 
For ordens skyld vil vi vise til side 6, hvor det under pkt. 1.4 vises til forskriftens § 6 om 
saksbehandlingsregler. Vi antar Universitetets kulturhistoriske museer er å oppfatte som 
Universitetenes. 
  
Avslutningsvis vil vi påpeke at loven kun omhandler kulturgjenstander. Naturhistoriske 
kulturminner omtales ikke. Dette er forsåvidt en problemstilling universitetsmuseene har 
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reist i mange sammenhenger overfor departement og forskningsråd, og vi tillater oss å 
minne om den. 
  
 
 
 
 
 
              Sverre Spildo 
        ass. universitetsdirektør 

                Hilde Hvidsten Bretvin 
                                kontorsjef 
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