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FORSKRIFT OM FORBUD MOT UTFØRSEL OG INNFØRSEL AV
KULTURGJENSTANDER OG FORSKRIFT OM TILBAKELEVERING AV
STJÅLNE OG ULOVLIG  UTFØRTE KULTURGJENSTANDER -
HØRINGSUTTALELSE

Norsk Sjøfartsmuseum har mottatt utkast til forskrift om utførsel og innførsel av
kulturgjenstander og forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte
kulturgjenstander til høring.

Vi har  spesielt sett på omtalen av det som er vårt fagområde :  maritime kulturgjenstander.

Et problem i denne forbindelse er at kategorien  sjøfunn,  det vil si kulturgjenstander som er
hentet opp av hav, innsjøer eller vannveier, ikke er omtalt spesielt i forskriften.

I §2 c i forskriften (definisjoner) nevnes en rekke eksempler på typer kulturgjenstander eldre
enn 100 år som det er forbudt å utføre, men intet konkret om sjøfunn eller maritime
kulturgjenstander. Vi mener at det er viktig at også maritime kulturgjenstander og spesielt
sjøfunnene blir spesifisert i denne sammenhengen. Dette for å fjerne enhver tvil om at
forskriften også gjelder disse. Det foregår som kjent utstrakt sportsdykking i norske
kystfarvann. Videre er det viktig at denne typen kulturgjenstander blir omtalt i §2 ettersom
"maritime kulturgjenstander" jo er spesifisert i §6. Det må ikke være tvil om at vårt virke som
vedtaksinstitusjon er hjemlet.

I § 2b der formuleringen gjelder "arkeologiske utgravninger" og "arkeologiske oppdagelser"
mener vi at følgende tillegg bør være med, "Dette gjelder også  marinarkeologiske  funn og
oppdagelser".
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Til utarbeidelsen av en egen veileder som skal utfylle forskriften, vil vi foreslå at
Riksantikvarens brosjyre  "Kulturminner under vann"  benyttes som underlagsmateriale.
Den vedlegges til orientering.
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