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Oppfølging  av UNESCOs  konvensjon om immateriell kulturarv

Vi viser til KKDs brev av 25.03.08 om innspill blant annet vedrørende hvilke institusjoner
som helt konkret ivaretar immateriell kulturarv i Norge, hvilke områder de enkelte
institusjoner særskilt fokuserer på, og hvordan et sentralt register bør utarbeides og forvaltes.

Vi viser for øvrig til Riksantikvarens forespørsel om utsettelse av svarfrist til 02.05.08.

Det er tre temaer MD ønsker å rette oppmerksomhet mot:

Overlapping mellom 1972-konvensjonen og 2003-konvensjonen
Miljøverndepartementet er spesielt opptatt av hvordan implementeringen av 2003-
konvensjonen best mulig kan samordnes med implementeringen av 1972-konvensjonen om
vern av verdens kultur- og naturarv der det er sammenfall mellom de to konvensjonene - dvs
for områder innskrevet på konvensjonens Liste over verdens kultur- og naturarv under
kriteriet for tradisjonell, levende kultur, under kriteriet for kulturlandskap eller under kriteriet
om immaterielle kulturverdier. I art 3 i 2003-konvensjonen om immateriell kulturarv slås det
fast at denne konvensjonen ikke vil endre noe i områder som allerede er beskyttet av 1972-
konvensjonen. Forvaltningsmessig vil det etter vårt syn innebære at den som har ansvar for
forvaltning av verdensarv, vil også ha ansvar for å innhente opplysninger om immateriell
kulturarv i området og innarbeide dette i områdets fredningsbestemmelser. Hvordan arbeidet
med nye nominasjoner til verdensarvlisten skal samordnes mellom KKD og MD, bør avklares
nærmere.

Vern av fysiske rom
2003-konvensjonen krever at de fysiske rommene som den immaterielle kulturarven
praktiseres eller utføres i, skal beskyttes. Ansvaret for en slik beskyttelse av det fysiske rom
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kan falle innenfor MDs sektoransvar. Om virkemidlene departementet har til rådighet i dag
gjennom gjeldende lovgivning eller om det er behov for å utvikle nye virkemidler, bør
avklares. Det bør bl.a. diskuteres hvorvidt rammevilkårene for vern av slike kulturelle, ikke-
vernede rom, bør være lik de som gjelder for bygninger og anlegg og arkeologiske
kulturminner.

Registre
Norsk håndverksutvikling er en selvfølgelig partner når det gjelder registrering av håndverk
og næring. Når det gjelder registreringsansvar for det kulturelle rom, anser vi at ansvarlig for
registreringer her må være Miljøverndepartementet med de underliggende etater
Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning.
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