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ANG. FORSKRIFTER OM UTFØRSEL, INNFØRSEL AV KULTURGJENSTANDER
OG FORSKRIFT OM TILBAKELEVERING AV STJÅLEN OG ULOVLIG UTFØRTE
KULTURGJENSTANDER

Undertegnede er nyvalgt formann i Norsk Numismatisk Forening og har gjennom Oslo
Mynthandel blitt klar over at høringsfristen for å komme med kommentarer til de ovennevnte
forskrifter er 05.05.2006. I foreningens arkiv har j eg funnet kopi av brev av 15.10.2001 som er
en uttalelse om det forslag til Forskrifter som gjelder i dag. Kopi av brevet vedlegges til
orientering og på vegne av Norsk Numismatisk Forening vil jeg vise til de kommentarer som
ble fremført i brevet og som foreningen fortsatt står bak.

For Norsk Numismatisk Forening er det vesentlig å peke på at mynter m.m. står i en spesiell
stilling da mynter preges i et forholdsvis stort antall i forhold til malerier, møbler og andre
kulturgjenstander. Dessuten har mynter og delvis medaljer eksistert siden 600 år før Kristus og
blitt tatt vare på og samlet på opp gjennom årtusenene. Det er derfor tatt vare på store
kulturverdier opp gjennom årene og også et relativt stort antall objekter eksisterer av f.eks.
mynter fra antikken og romerriket. På denne bakgrunn blir det feil å fokusere på en tidshorisont
på objekter eldre enn 100 år. Den foreslåtte Forskrifts henvisning til  "eldre enn 100 år"  vil i
numismatisk sammenheng skyte langt over målet da det finnes millioner av mynter som er
eldre enn 100 år og som ingen kan beskylde for å være kulturgjenstander slik de defineres i
kulturminnelovens § 2 og § 23.

En slik Forskrift som foreslås vil for de som samler og tar vare på mynter m.m. bli oppfattet
som en reell handelshindring uten at de ser at den har noe aktverdig formål. Det er åpenbart at
en grense på 100 år vil medføre at tusenvis av mynter som overføres fra et land til et annet
hvert år vil bli tillatt eksportert da de fleste myntene kun har en begrenset kulturverdi.

Fordi mynter er spesielle når det gjelder alder og antall er det behov for en annen målestokk på
hva som vil være en kulturgjenstand slik kulturminneloven definerer en kulturgjenstand.

Vi er alle enige om at det kan være nyttig med regler for hva som bør kunne eksporteres og
eventuelt kunne kreves tilbakelevert i forbindelse med lovstridige handlinger. Det å ta vare på
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kulturgjenstander bør være viktig for et land, og utfordringen blir å tilpasse reglene om
bevaring til det som er ønskelig saklig sett og at det må kunne praktiseres på en forsvarlig måte.
Det foreslåtte regelverk virker ikke slik innenfor området mynter jfr. det som er nevnt ovenfor.

Ut fra å ha enkle regler å praktisere ser vi at man ikke kommer utenom å ha en tidsbestemmelse
som går på år tilbake i tiden. At mynter eldre enn 1600 vil kunne være kulturgjenstander tror vi
det går an å få generell aksept på. Spesielt dersom det avgrenses mot at samlinger eller
spesielle objekter må ha en viss verdi da det finnes eldre mynter preget og oppbevart i store
antall. Med store antall av samme slag vil prisen på en enkelt gjenstand være beskjeden og det
kan ikke være noe mål å hindre overdragelse av slike objekter over landegrensene.

Da sjeldne objekter som kan være kulturgjenstander fort vil ha en verdi i dagens pengeverdi på
kr 400.000 og oppover, mener foreningen at det er praktisk også å innføre en generell
beløpsgrense for at det skal være nødvendig å søke om f.eks. eksporttillatelse.

Som en sikkerhetsventil vil man kunne ta inn en lignende passus som foreslått i
utførselsforskriften § 2 1. led bokstav c)  siste setning.

Denne setningen  lyder slik:

"Når særlige  grunner  talerfor det,  kan departementet  fastsette at utførselsforbudet skal
omfatte slike  gjenstander uten hensyn  til alder. "

Det må kunne forlanges at departementet eventuelt kan spesifisere hvilke mynter som er så
spesielle at selv om alder og pris ikke skulle tilsi det skal objektene ikke kunne utføres.

På vegne av Norsk Numismatisk Forening imøteser vi en mer målrettet og praktikabel forskrift
til glede for alle parter. Vi er også villig til å stille opp i en samtale med myndighetene for å
være med på å bidra til en praktikabel ordning.

Med vennlig hilsen

z. A,  '------

Kjell Andersen
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