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UTKAST TIL FORSKRIFT OM FORBUD MOT UTFØRSEL OG INNFØRSEL
AV KULTURGJENSTANDER OG FORSKRIFT OM TILBAKELEVERING

_ AV STJÅLNE OG ULOVLIG UTFØRTE KULTURGJENSTANDER

Riksantikvaren viser til departementets brev av 20 -03-2006 med to utkast til
forskrifter i forbindelse med ratifikasjonen  av UNESCO- konvensjonen av 1970
om tiltak for å forby og hindre ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og
ulovlig overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander.

Riksantikvaren merker seg med glede at ratifikasjonsprosessen nå er kommet så
langt at man kan fastsette forskriftene.

Forskrift om forbud  mot utførsel og innførsel av kulturgjenstander

Til § 3 Utførselstillatelse
Nytt i forhold  til gjeldende forskrift er at det foreslås søkerplikt for gjenstander
som er i offentlig eller privat eie og som føres ut av landet midlertidig i
forbindelse med utlån til utstillinger,  når utlånet og forsendelsen skjer gjennom et
museum i Norge som har personale med vitenskapelig kompetanse på feltet.
Museer har til nå vært unntatt fra søkerplikten.

Da det følger av UNESCO-konvensjonen art 6a) at statene forplikter seg til å
utstede eksportlisens for den aktuelle kulturgjenstanden som tillates eksportert,
kan det oppstå problemer for museene hvis de ikke kan fremlegge slik
dokumentasjon ved grensepassering til land som har ratifisert UNESCO-
konvensjonen. Regelen innebærer mer saksbehandling og byråkrati, men ut fra det
faktum at vi er bundet av konvensjonen vil bestemmelsen kunne bidra til at
museene unngår problemer i forbindelse med utstillinger i utlandet. Vi vil
anbefale at departementet sender ut veiledning til museene på dette punkt.

Til § 6 Følgende  institusjoner er vedtaksinstitusjoner
Oversikten letter tilgjengeligheten og er derfor meget pedagogisk.

Dronningens gate 13

Postboks 8196 Dep,  0034 Oslo

Dok.navn :  C:\Documents and Settings\lm \Lokale innstillinger \Temporary Internet e-post :  riksantikvaren @ ra.no Telefon: 22 94 04 00 Telefaks :  22 94 04 04
Files \OLK6\Utkast til forskrift om furbud mot utførsel og innførsel av
kultrugjenstander og forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig
utførste kulturgjenstander.doc



Det fremgår av oversikten at Riksantikvarens eneste ansvarsområde i forhold til
denne, forskrift,er utførsel av båter. Oversikten bruker benevnelsen "fartøy". Dette
bør endres tilgi"båter" slik at det blir samsvar med kml § 23 første ledd bokstav f
og forskriften § Zbokstav i.

Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander

Vi har  ingen kommentarer til endringene i denne forskrift da endringene ikke
innebærer materielle endringer.

Vennlig hilsen

Reidun Vea (e.f.)
seksjonsleder
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