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Introduksjon til Haag-konvensjonen og Norges arbeid så langt 
Bakgrunnsnotat for Riksantikvarens innspillsmøte, 7. desember 2022 
 

Innledning 

Dette dokumentet beskriver hvordan Haag-konvensjonen og annet protokoll ble etablert, og 

konvensjonens hovedtrekk. Dokumentet gir videre et innblikk i Norges godkjennelse og 

implementering av den. Avslutningsvis rettes dokumentet mot Riksantikvarens innspillsmøte og 

foreslåtte spørsmål til diskusjon.  

 

Hva er Haag-konvensjonen (1954) og annen protokoll (1999)?  

 
Haag-konvensjonen og annen protokoll i lovdata: Annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 
om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt - Lovdata   
 
Etableringen av konvensjonen. Haag-konvensjonen om beskyttelse av kulturverdier i væpnet konflikt 
ble ferdigstilt i 1954. Den var verdenssamfunnets reaksjon på erfaringene fra andre verdenskrig der 
ødeleggelse av kulturarv fikk et helt nytt omfang. Som en reaksjon på de enorme ødeleggelsene, ble 
Haag-konvensjonen den første i verden med vern av kulturarv i krig som eneste fokus.  

Konvensjonen dekker kulturarv som monumenter, bygninger, anlegg, fartøy, arkeologiske 
kulturminner, kunstgjenstander, manuskripter, bøker og andre gjenstander eller samlinger av 
vitenskapelig, kunstnerisk eller historisk interesse og betydning. Konvensjonens mål er å hindre at 
kulturminner blir brukt som militære mål. Målet skal oppnås ved å kreve at statsparten skal avstå fra 
å benytte egne kulturminner militært. I konflikter utenlands skal soldatene unnlate å skade andre 
lands kulturminner, inkludert fiendens. Okkupasjonsmakter skal også avstå fra å skade kulturminner 
samt aktivt sikre dem mot ødeleggelse, hærverk og tyveri.  
 
Konvensjonen har ingen sanksjonsmuligheter og dermed liten beskyttelseseffekt. Fra etableringen i 
1954 og i tiårene fremover, forholdt derfor verdenssamfunnet seg til konvensjonen som en tekst 
med gode intensjoner, heller enn et juridisk verktøy. Fra 1962 til 1995, lå konvensjonen i praksis 
brakk.  
 
Annen protokoll blir til. Som en følge av verdens mange nasjonale, regionale og lokale konflikter 
tidlig på 1990-tallet, revurderte Unesco Haag-konvensjonen Revurderingen konkluderte med at 
konvensjonen måtte styrkes. Spesielt hadde krigen på Balkan direkte påvirkning på etableringen av 
Haag-konvensjonens annen protokoll i 1999.  
 
Annen protokoll stadfester at bevisst skade på kulturarv er et brudd på folkeretten (bla artiklene 7 
og 15). Videre konstaterer den at et land forplikter seg til å beskytte kulturarven også i fredstid 
(artikkel 3). Protokollen tydeliggjør plikter og ansvar i væpnede konflikter slik:  

- klar definisjon av begrepet «militær nødvendighet» for å kunne angripe eller skade et 

kulturminne;  

- en ny beskyttelsesgrad – forsterket beskyttelse (artikler 10-14). Per juni 2022 er 17 objekter 

underlagt forsterket beskyttelse (Chrome): https://en.unesco.org/node/341353 ; 

https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1999-03-26-26
https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1999-03-26-26
https://en.unesco.org/node/341353
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- sanksjoner for brudd på protokollens bestemmelser (artikler 15-21); 

- en interstatlig komité som skal følge opp implementeringen av protokollen i landene samt 

innvilge forsterket beskyttelse etter artikkel 10; og  

- protokollen gjelder også interne konflikter, som borgerkriger osv (artikkel 22). 

 
Per oktober har 133 land ratifisert Haag-konvensjonen og dens protokoller. Kun 86 land har ratifisert 
annen protokoll. Veldig mange land som ikke har ratifisert annen protokoll er store eller ligger i 
konfliktsoner. Unesco har som mål at konvensjonen skal bli godkjent av samtlige statsparter til 
Unesco, slik at forpliktelsene blir universelle.   
 

Hva er Norges historikk i ratifiseringen og implementeringen av Haag-konvensjonen 

og annen protokoll?  
 
Norge ratifiserer Haag-konvensjonen i 1961. Den 16. september 1961 ratifiserte Norge 
konvensjonen som det førtiende landet i rekken. Ingen statspartsmøter ble holdt mellom 1962 og 
1995. 
 
Norge ratifiserer annen protokoll i 2016. Den 23. mai 2016 ratifiserte Norge Haag-konvensjonens 
annen protokoll. Til grunn lå Prop. 71 S (2015-2016) om Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til 
Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 
1999. Ratifiseringen ble begrunnet med at Unescos viktige innsats i krig og væpnet konflikt var 
fundert i medlemsstatenes oppslutning om de ulike konvensjonene.  Norsk tiltredelse gav et viktig 
signal internasjonalt, om at Norge så verdien av og tok ansvar for kulturminner, også i krig og 
væpnede konflikter.  
 
Stortingets samtykke i å godkjenne annen protokoll, ble tiltrådt med medhold i Grunnloven § 26 
andre ledd. Dette fordi godkjennelsen hadde krevd lovendringer i straffeloven. I sammenheng med 
lovendringene, ble § 242 Kulturminnekriminalitet etablert som styrende paragraf. 
 
Klima- og miljødepartementet er ansvarlig fagdepartement for konvensjonen. Videre har de ulike 
departementene og sektorene ansvar for forpliktelsene på sine områder.  
 
Hvordan har Norge jobbet med Haag-konvensjonen og annen protokoll? På internasjonalt nivå har 
Norge deltatt i årlige statsparts- og komitémøter, i hovedsak representert ved Klima- og 
miljødepartementet og Riksantikvaren. I 2022 bidro Norge med støtte til Fund for the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed Conflict med en bevilgning på 1 mill. NOK.  
 
Den nasjonale iverksettelsen av konvensjonen handler blant annet om å sikre god beredskap i 
fredstid. Det ble arbeidet med tiltak både på 1960- og 1980-tallet. Det viktigste tiltaket nærmere vår 
tid, er rapporten Implementering av Haagkonvensjonen og dens protokoller, som Riksantikvaren 
ferdigstilte i 2015. Noen av forslagene til tiltak er gjennomført, mens andre bør bli diskutert på nytt. 
Rapporten vil være ett av grunnlagene for hvordan Norge videre skal jobbe med konvensjonen. 
Møtet den 7. desember vil presentere hovedpunkter i denne rapporten.  
 

Målet med innspillsmøtet den 7. desember 2022 
 
Møtet er tenkt som et første møte av flere, der relevante aktører møtes for å utveksle informasjon 
og kunnskap om arbeid med kulturarv som har vært, er eller kan bli utsatt for fare. Møtene skal på 
lang sikt skal bidra til at Norge styrker beskyttelsen av kulturarv mot katastrofer, og med det i innfrir 
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forpliktelsene i Haag-konvensjonen og annen protokoll. Møtene, som også utgjør et tverrsektorielt 
nettverk på feltet, skal koordineres av Riksantikvaren. 
 
Møtet vil adressere Norges forpliktelser i fredstid og se på nasjonal beredskaps styrker og svakheter 

generelt. Det ønskes innspill med utgangspunkt i følgende spørsmål:   

 
a) Hva eksisterer av beredskap i Norge i dag?  

b) Hvordan ivaretar denne beredskapen kulturarv generelt, og i tilknytning til ovennevnte 

konvensjon spesielt? 

c) Hva er ditt/deres syn på/forståelse av arbeidet med annen protokoll? 

d) Finnes det spesielt fungerende systemer, prosjekter osv å lære av? 

e) Hva er spesielt viktig å ta hensyn til i den videre implementeringen av Haag-konvensjonen og 

annen protokoll? 

f) Hvordan kan Norge best gripe an det videre arbeidet med Haag-konvensjonen og annen 

protokoll?  

g) Hvordan ser de andre institusjonene seg i sammenheng med arbeidet med å implementere 

Haag-konvensjonen og annen protokoll? 

h) Hvordan kan en tverrsektoriell beredskapsgruppe fungere på best mulig måte? 

i) Hvilke fallgruver er viktig å unngå når en oppretter en slik gruppe? 

j) Hva skal til for at kommunikasjon bidrar til økt/god beredskap? 

 


