
 

Oslo, 05.05.2006

Det kongelige kultur og kirkedepartement 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 

Høringsuttalelse 
Vedr. utkast til forskrift om forbud om utførsel og innførsel av 
kulturgjenstander og forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig 
utførte kulturgjenstander 
 
 
Takk for informativ og klar orientering vedrørende endringer i angjeldende lovbestemmelser og 
forskrifter. Vi har bare et par kommenterer: 
 
● Kapittel I.§2, punkt d, g og h i forskriften, side 1–2 
- d: Etnografisk materiale: uten hensyn til alder? 
- g: I spesifiseringen av billedkunstmaterialet er det forvirrende for brukerne at både skulpturer og 
billedhuggerarbeid er nevnt (strengt tatt samme sak). Foto bør også nevnes idet de fotoarbeidene som 
defineres som verk faller inn under bileldkunst.  
- h: Hvorfor skiller bestemmelsen seg her fra billedkunst? 
 
● Kapittel 11, i orienteringen, side 3. Vedrørende ny søkeplikt for midlertidig utførsel forbindelse med 
utlån til utstillinger. 
- Vi forstår hensikten med å innføre denne bestemmelsen, men er ikke glad for at utstedelse av 
eksporttillatelse i denne sammenheng også tillegges vedtaksinstitusjonene. Her dreier det seg jo ikke 
om vurdering, men ren ekspedering av et nødvendig eksportdokument (tilsvarende B-lisensen som vi 
fikk fra Handelsdepartementet i gamle dager). Nasjonalmuseet mottar flere hundre søknader pr år og 
ser ikke frem til også å skulle saksbehandle rene rutinedokumenter. 
 
● Kapittel II, i orienteringen, side 3 
- Søknadsskjemaet som er tilgjengelig på www.abmu.no eller vil bli tilgjengelig (dvs. nytt skjema i 
overensstemmelse med internasjonal standard)? 
  
● Kapittel II,§6 Oversikten over vedtaksinstitusjoner og type gjenstander. 
- Forskjellen mellom ”trykk” som Nasjonalbibliotekets ansvar og grafikk som Nasjonalmusets er 
muligens ikke tydelig for brukerne. Muligens heller ikke arkivalia som Riksarkivets og manuskripter 
som Nasjonalbibliotekets.  
- Skal kopi av søknadene sendes ABM-u fortløpende? I dag gjør vi det vel kvartalsvis eller halvårsvis? 
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