
 
 
 
 
 

 
Norges Kunst- og Antikvitetshandleres Forenings tilsvar til 
"Høring - Endring av forskrift om utførsel og innførsel av 

kulturgjenstander"  
 
 
 

Vi viser til Departementets arbeidsgruppes endringsforslag av 1. oktober 2007, og til våre 
kommentarer til denne av 15.september 2008. Vi registrerer med skuffelse at Departementet i 
sitt nye høringsutkast av 12. desember 2008, velger å se bort ifra våre forslag til endringer. 
Vi tror disse endringene ville gitt de nye forskriftene større legitimitet og forståelse blant våre 
medlemmer. Slik den nå er foreslått vil den etter vårt syn virke direkte forretningsmessig 
hemmende, og skape unødig merarbeid både for enkelte av våre medlemmer, og for de 
instanser som er satt til å håndheve den.  
 
Vi vil i det følgende tydeliggjøre enkelte av våre synspunkter, og knytte noen nye 
kommentarer til Departementets høringsutkast. Vi velger å følge høringens punktvise 
inndeling. 
 
1. Innledning  

 
Norges Kunst- og Antikvitetshandleres Forening (NKAF) vil påpeke at vi stiller oss noe 
undrende til at det opprettes en arbeidsgruppe som skal foreslå endringer i en lov og forskrift 
som betyr svært meget for en hel bransje, uten at bransjen er representert. Vi tror en 
representant for bransjen ville kunnet tilføre verdifull informasjon vedrørende  den praktiske 
gjennomføring av lov og forskrifter, og anbefaler Departementet å vurdere dette ved senere 
anledninger. 
 
2. Saksbehandlingsrutiner/søknadsprosess 
 
NKAF forutsetter at ABM-utvikling og vedtaksmuseene svært raskt utarbeider en ordning for 
elektronisk behandling av søknadene. Dagens ordning med håndskrevne søknadsskjemaer og 
papirbasert bildedokumentasjon er tungvint og tidkrevende. Mange av foreningens 
medlemmer etterlyser raskere svar på utførselssøknadene, noe en elektronisk søknadsprosess 
vil kunne bidra til. Siden mange av søknadene nærmest er formaliteter (det er 
erfaringsmessig svært få søknader som ikke godkjennes), burde de fleste søknadene kunne 
gis tilsvar samme dag. Mange av våre medlemmer har erfart å miste store salg til utlandet 
(spesielt til turister som ikke kan vente på svar i flere dager), av gjenstander de med sikkerhet 
vet vil godkjennes for utførsel.  Enkelte vedtaksmuseer er behjelpelige med hastesaker, men 
det har vist seg å være et problem ved ferieavviklinger, sykdom osv. Selv om f.eks. Nasjonal-
biblioteket har styrket sin stab av saksbehandlere, har Folkemuseet kun én saksbehandler. 
Dette er en uakseptabel situasjon, og vi vil derfor foreslå en ordning med forhåndsgod-
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kjenning av søknader. I dagens ordning skal kjøpers navn oppgis, og dette har naturligvis 
betydning for søknadens utfall, men som tidligere nevnt vil et stort flertall av søknadene om 
utførsel uansett godkjennes, uavhengig av om kjøper er privat eller offentlig. Disse 
gjenstandene bør kunne utstyres med et "godkjent for utførsel"-sertifikat, som f.eks. er gyldig 
i et visst antall år. 
 
NKAF foreslår derfor at det innføres en ordning med forhåndsgodkjenning av utførsels-
tillatelser. 
 
3. Verdigrense 
 
Et av hovedpunktene i NKAFs tidligere kommentarer, var å innføre verdigrenser på lik linje 
med de fleste andre land, noe som vil styrke berettigelsen av loven, og den oppfatning av 
fornuft og tiltro man skal ha til en lov og til forskriftene. Slik den gjeldene forskriften 
fremstår, virker den på grensen til det komiske når det må søkes om utførsel av et pressglass, 
en spiseskje eller en bok fra 1899, priset til knapt hundre kroner, som kanskje ikke engang er 
laget eller trykt i Norge. Våre naboland og alle de land vi har innhentet forskrifter for, har tatt 
konsekvensen av dette, og opererer med verdigrenser. 
 
Det er også verdt å merke seg at innføring av verdigrenser vil medføre færre søknader av ren 
formell karakter, søknader som alltid godkjennes. Verdigrenser vil av den grunn minske 
søknadsmengden og derved belastningen vesentlig, både for våre medlemmer og for 
saksbehandlerene i vedtaksmuseene. Vi har forståelse for at arbeidsgruppen, med sin 
sammensetning, konkluderer med at verdigrenser er uønsket, men vi hadde håpet at 
Departementet ville tillegge den praktiske håndhevelsen av forskriften større vekt.  
 
Vi stiller oss også noe undrende til at Departementet hevder at søknadsmassen fra private 
søkere utgjør omlag 34%, og at dette vanskeliggjør en ordning med verdigrenser. Dette kan 
være forstålig om søknader om midlertidig utførsel og flytting er inkludert, men i de fleste av 
disse tilfellene må gjenstandene kun være å anse som "utlånt" og ikke utført. 
Den høye andelen av søknader fra private søkere kan tyde på at det ikke søkes om utførsel 
ved alle typer salg, fordi saksbehandlingen er for tidkrevende og komplisert. Dette kan ha 
flere konsekvenser, bl.a. at mange forretningsdrivende mister verdifulle salg, og/eller at det 
er store mørketall for utførsel av salg som det, mer eller mindre bevisst, ikke er innhentet 
utførselstillatelse for. 
 
NKAF fastholder forslaget om å innføre verdigrenser på lik linje med andre land, for 
derigjennom å øke berettigelsen og respekten for forskriften, samt begrense belastningen 
for søkere og vedtaksmuseene.   
 
4. Aldersgrense 
 
Som nevnt under det foregående punkt om verdigrenser, henger også aldersgrensen sammen 
med hva man anser er en fornuftig og praktisk grense for søknad om utførsel. Enda viktigere 
med en nøye gjennomtenkt aldersgrense, vil det være om man ikke innfører verdigrenser. 
Igjen kan arbeidsgruppens forslag virke forstålig ut fra deres ståsted, men Departementet 
oppfordres til på nytt å vurdere årstallene. NKAFs foreslår en diffrensiert aldersgrense for 
ulike gjenstander, slik svært mange andre land opererer med. (Se forøvrig pkt. 11).  
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5. Materiale som er importert til Norge i nyere tid 
 
NKAF ønsker denne ordningen velkommen, men må knytte en kommentar til at dette først 
og fremst vil ha betydning for gjenstander importert etter at UNESCO-konvensjonen ble 
gjort gjeldene 1. januar 2007. Før dette vil det være avhengig fra hvilket land man har 
importert, om man har en utførselsgodkjenning eller ikke, og rent praktisk vil det være svært 
vanskelig å finne dokumentasjon på dette. For gjenstander importert for mer en 10 år siden, 
vil de fleste, på grunn av 10-års regelen for oppbevaring av regnskaper, regne dette for en 
umulig oppgave. 
 
6. Bøker, frimerker og mynter  
 
NKAF støtter her arbeidsgruppens og Departementets forslag. Nasjonalbiblioteket har tenkt 
riktig og fornuftig ved forslag til årstall.  Spesielt fornuftig er det at de vil innføre en 
diffrensiering mellom norske og utenlandske bøker, trykk og kart.  
 
7. Samisk materiale 
 
(NKAF har ikke noe grunnlag for uttalelse.) 
 
8. Biler 
 
(NKAF har ikke noe grunnlag for uttalelse.) 
 
9. Kunst- og antikviteter 
 
NKAF er av den mening at det er viktig å differensiere både når det gjelder kunst og 
antikviteter. Det bør, som under pkt. 6 om bøker osv., først og fremst skilles mellom norsk og 
utenlandsk opphav/betydning. Den videre inndeling i vårt forslag, er utarbeidet av noen av 
landets største og mest anerkjente forretninger på området (bl.a. Blomqvist AS og Kaare 
Berntsen AS) på bakgrunn av de svenske reglene, og vi deler ikke Departementets oppfatning 
om at vårt forslag kun dekker et begrenset utvalg av gjenstander.  Likevel vil vi foreslå at 
man benytter årstallet 1860 i stedet for 1900 om man ikke ønsker å differensiere. Dette fordi 
det etter 1860 var en utstrakt bruk av maskinell fremstilling av gjenstander. Man må heller 
ikke glemme at den foreslåtte forskriften har en §2a) som skal ivareta materiale av spesiell 
betydning. (Det må bemerkes at NKAF tror betegnelsen 'unik' på en bedre måte enn 'spesiell' 
vil gi en forståelse av hva slags materiale som ønskes beskyttet). Utenlandsk kunst- og 
gjenstander av spesiell eller unik betydning for Norge vil således være ivaretatt gjennom §2a. 
Når det gjelder kunst vil en grense på 1950 være svært uhensiktsmessig, og vi oppfordrer 
Departementet innstendig om å vurdere dette nøye. 
 
Under forutsetning av at det i denne omgang ikke innføres verdigrenser, forslår NKAF at 
§§2d og 2g får følgende ordlyd: 
 
d-1) Billedkunst. 
- Billedkunst utført av norske kunstnere før 1900.  
- Billedkunst fra før 1900 som portretterer nordmenn. 
- Billedkunst som har vært i Norge fra før 1900, utført av utenlandske kunstnere 
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d-2) Originalskulpturer 
- Norske originalskulpturer og replikker (i ikke mer enn 8 eksemplarer) som er  
fremstilte i samme prosess som originalen, uansett materiale, laget før 1900. 
- Utenlandske originalskulpturer og replikker (ikke laget i mer enn 8 eksemplarer) som 

er fremstilte i samme prosess som originalen, uansett materiale, og som har vært 
i Norge før 1900.  

 
g) Andre antikviteter.  
- Norske bygninger av alle slag og deler av slike, kunstneriske eller historiske monumenter, 
arkivsaker, brev, manuskripter, signeter, folkekunst og husflidprodukter, møbler og annet 
innbo, drakter, musikkinstrumenter og annet løsøre av kunst-, kultur- eller personalhistorisk 
interesse fra før år 1900.   
- Utenlandske bygninger av alle slag og deler av slike, kunstneriske eller historiske 
monumenter, arkivsaker, brev, manuskripter, signeter, folkekunst og husflidprodukter, 
møbler og annet innbo, drakter, musikkinstrumenter og annet løsøre av kunst-, kultur- 
eller personalhistorisk interesse fra før år 1860. 
 
n) Til materiale nevnt i § 2 bokstavene a-k medregnes ikke gjenstander som er importert til 
Norge etter 1950 dersom det kan dokumneteres at det i sin tid var lovlig eksportert fra 
opprinnelseslandet. For gjenstander importert etter 1992 gjelder opprinnelseslandets 
eksportregler.  
 
10. Naturhistorisk materiale 
 
(NKAF har ikke noe grunnlag for uttalelse.) 
 
 
Avsluttende kommentar 
 
På to områder åpner Departementet for en senere revurdering av forskriften; når det gjelder 
aldersgrenser og utenlandsk opprinnelse. Velger Departementet å fastholde sin "vente og se"-
holdning, må dette umiddelbart resultere i flere saksbehandlere i vedtaksmuseene, og en 
innføring av elektronisk søknadsbehandling fra den dagen forskriften innføres. 
 
Det er fremdeles NKAFs klare oppfatning at en gjennomtenkt kombinasjon av verdi- og 
aldersgrenser på en effektiv måte vil være den beste måte å beskytte kulturgjenstander av 
nasjonal betyding, og med mulighet for å etterleve forskriften på en gjennomførbar måte. En 
ytterligere konsekvens av dette vil være en styrket lojalitet til, og respekt for 
Kulturminneloven. 
 
 
 
Oslo 5. februar 2009. 
 
 
For styret i NKAF, 
Anders Guldhaug 
formann 
 


