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UNESCO - KONVENSJON OM VERN AV DEN IMMATERIELLE
KULTURARVEN - OPPFØLGING

Riksantikvaren viser til Kultur og Kunnskapsdepartementets brev av 25. mars 2008.
med spørsmål om oppfølging av implementeringen av konvensjonen om immateriell
kulturarv. Riksantikvaren har også mottatt samme forespørsel
Miljøverndepartementets ved brev av 2. mai 2008. Ved en beklagelig feil har begge
brev blitt liggende ubesvart til 15 mai, som var svarfristen. RA har henvendt seg til
KKD med spørsmål om utsettelse av fristen til 2. juni, hvilket ble innvilget. Dette
brevet vil besvare henvendelsen fra KKD med kopi til MD.

Den immaterielle kulturarv er et svært omfattende begrep, og det kan bli relativt
komplisert å følge opp dette.

1. Begrepet immateriell kulturarv slik det er omtalt i konvensjonens art 2 deler denne
kulturarv i to grupper:

• Immateriell del som er forestillinger, kunnskap og ferdigheter
• Materiell del som er de gjenstander og kulturelle rom som trenges for å

utøve den immaterielle delen
Ansvaret for implementeringen vil derfor måtte bli todelt:

• KKD med underliggende etater bør få ansvaret for den immaterielle delen,
samt de løse gjenstander som trengs i denne forbindelse

• MD med underliggende etater bør få ansvaret for de kulturelle rom som er
nødvendig for den immaterielle kulturarven.

2. Det bør opprettes en koordinerende gruppe på departementsplan bestående av
KKD, MD, LMD og Finansdepartementet sammen med underliggende
direktorater, f eks Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning, ABM-
utvikling og Kulturrådet. Gruppen bør møtes relativt ofte, i alle fall i starten.
Dens oppgaver bør være:

• Trekke opp retningslinjer og utarbeide strategier for arbeidet
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• Ansvarlig for å rapportere til UNESCO etter art. 29 i konvensjonen
• Ansvarlig for må melde inn til UNESCO immaterielle kulturarv i henhold

til art 16,17,18.

Det daglige arbeidet med immateriell kulturarv bør imidlertid foregå i
direktoratene i henhold til deres vanlige myndighetsområde.

Vi foreslår også å opprette et råd som i størst mulig grad er representativ for
de forskjellige kulturytringer, se pkt 3. Rådet bør normalt møte en gang iåret.
Rådets oppgave blir å gi innspill til koordinerende gruppe.

3. Den immaterielle kulturarven fremgår av listen nedenfor, som ikke på noen måte
må betraktes som utfyllende. Vi har bare trukket frem noen og forsøkt å gruppere
dem. Det kan sikkert lages andre lister etter andre sorteringsprinsipper. I denne
listen ser vi bort fra museer fordi de i utgangspunktet tar vare på de fysiske
levningene etter en kultur og bare i liten grad de immaterielle deler av den.

Eksempler på nasjonale institusjoner som ivaretar immateriell kulturarv:
• Institutt for Folkedans og folkemusikk
• Norsk Folkemuseum
• Norsk Håndverkregister
• Sametinget
• Bunadsrådet
• Norske kirke
• Nathionaltheatret, Nationale Scene
• Nasjonalmuseet
• Norsk Rikskringkasting

Tematiske grupperinger

Arbeiderbevegelsen Kor - korps
Idrett
Hjelpeorganisasjoner - Norsk Folkehjelp

Bondebevegelsen Bondelaget
Småbrukerlaget
Landbrukssamvirke
4-H
Odel

Politiske Politiske partier
bevegelser AKP-ml

Orientering
Politiske ungdomsorganisasjoner
Mot Dag
Libertas
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Markering av livets Fødsel
merkedager Dåp/navnedag

Konfirmasjon
Ekteskapsinngåelse/bryllup
Begravelse
Fødselsdagsfeiring
Russefeiring
Immatrikulering
Uteksaminerin

Musikktradisjoner Korbevegelsen
(mannskor, kvinnekor, barnekor,
blandet kor)

Korps
Symfoniorkestre
Spelemannslag (folkemusikk og gamaldans)
Trekkspill, flatfele

Friluftsliv Konseptet "Tur"
Hytteliv - fjellhytte og hytte ved sjøen
Telttur
Vinteridrett - ski
Sommeridrett
Fj ellredningstj enesten
Redningsselskapet
Jakt og fiske

Organisert idrett Vinteridrett
Sommeridrett
Mosjonsidretter
Kon elig deltagelse

Religiøse Statskirken
sammenslutninger .Kristelige foreninger: barneforeninger,

voksenforeninger, studentforeninger
Frikirkesamfunn
Misjonen
Indremisjonen
Jødedommen
Katolske kirke
Islam
Buddhisme

Ikke religiøse Human-etisk forbund
sammenslutninger Frilynt ungdomsbevegelse

Speiderbevegelsen
Norges Røde Kors
Frimurerorganisasjoner
Husflidsbevegelsen
Herreklubbselskap
Historielag

Folkekunnskap Folkemedisin
Botanisk kunnskap
Lokalhistorielag
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Kvinnekultur Husmoren /husmorforeninger
Kvinnehåndverk/kvinnehusflid
Kvinnefrigjøring
Feminisme

Kunst Bildende kunst
Utøvende kunst
Litteratur

Språk Målrørsla
Riksmålbevegelsen
Språkstriden - samnorsk
Foreldreaksj onen

Minoriteter Samer
Kvener
Jøder
Romani
Tater

Næringstradisjoner Jordbruk
Mattradisjoner
Fiske
Industri
Handel
Sjøfart
Hvalfangst
Fa bevegelse

Diverse 17. mai-feiring
Lokal selvstendighet i forhold til statlig styring
Stednavn knyttet til fortellinger
Lokale historiske spel
Polarekspedisjoner
Norsk frigjøringshistorie

4. RA tenker seg generelle registre i likhet med overskriftene i pkt 3 og spesielle
registre på detaljnivå.



Den immaterielle kulturarv er langt mer omfattende enn man i utgangspunktet kan
tenke seg. Av alt som vil fremkomme under en registrering, vil bare få immaterielle
kulturarvsytringer være egnet til innmelding på UNESCOs liste. Derfor vil en
implementering av konvensjonen bli et omfattende, men viktig arbeide som krever
god koordinering mellom de forskjellige aktører.

Svaret oversendes både som mail og som vanlig brev.

Vennlig hilsen
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