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1 Forord

Noree har som intensjon å tiltre Haagkonvensjonens annen protokoll av 1999. Protokollen eir
staispartene forpliktelser på en rekke områder: noen av disse er allerede innarbeidet i norsk
forvaltnine, mens på andre områder vil nye tiltak måtte iverksettes. I 2007 opprettet det
daværende Miljovemdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å komme med
forslag til en praktisk gjennomforelse av bestemmelsene i Haagkonvensjonen og dens to
protokoller. Gruppen ble sammensatt av de berorte sektorene og hadde følgende medlemmer:

Lyder Marstrander, Riksantikvaren (leder)

Espen Hernes. ABM-utvikline

lanne Wilberg. Nasjonale Festningsverk. Forsvarsbyge

Harald Rasmussen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ronny Henriksen. Miljoverndepartementet (deltok som observator).

Gruppens arbeid munnet ut i rapporten Implemeniering av Ilaagkonvensjonen ug dens
protokoller, levert til N1iljoverndepartementet i 2009. Departementet sendte deretter rapporten
ut på horine i brev av 9. november 2010.

Tiltredelse til protokollen måtte midlertidie legues på vent, bl.a. som følge av at nødvendiee
endringer i straffeloven forst måtte kumme på plass. Disse er nå gjennomfort.

I 2014 fikk Riksantikvaren i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å ferdigstille
rapporten med nød‘endiee endrineer og oppdateringer. Rapporten cr nå forelaet og sjekket ut
av Direktoratet for samfunnssikkerhet ou beredskap, Nasjonale festningsverk. Riksarkivet oa
Kulturrådet.



2 Oppsummering og anbefalinger

Konvensjonen om beskyttelse av kultunerdier i tilfelle av væpnet kontlikt, vedtatt i Haag
1954, uttrykker verdenssamfunnets onske om å hindre at kulturminner blir skadelidende som
resultat av krigføring. Konvensjonen gjør det ettertrykkelig klart at kulturminner ikke er
legitime militære mål. Haagkonvensjonen forplikter dermed partene, i freds- som i krigstid. å
unneå bruk av kulturminner i militær hensikt. Av dene følger også at partene må unngå å
lokalisere militære installasjoner og befestnineer i umiddelbar nærhet til kulturminnene.
Haaukonvensjonen kan ui beskyttelse ikke bare til stående kulturminner. men oeså til
bibliceek, arkiv og museer. inkludert deres kulturhistoriske inventar oe løse kulturgjenstander.

Denne rapporten gir en gjennomeang av Haagkonvensjonen og dens to protokoller. Norge
ratifiserte konvensjonen og forste protokoll allerede 1961, men har siden gjort lite for å
implementere konvensjonen i nasjonal forvaltning. Her er Norge i godt selskap: konvensjonen
ble oeså på verdensbasis i stor urad oppfattet som en tekst med gode intensjoner snarere enn
et redskap til praktisk anvendelse. Først etter den kalde krieens slutt oe den nye tids konflikter
på 1990-tallet, ble konvensjonen hentet fram igjen. For å tilpasse den til Yår tid. ble

I laagkonvensjonen supplert med den såkalte annen protokoll i 1999. Det er denne
protokollen Norge nå ønsker å ratifisere.

Annen protokoll innforer fem nye. vesentlige elementer i forhold til konvensjonen:

en klar definisjon på beurepet «militær nødvendiehet» for å kunne aneripe eller skade
et kulturminne:
en ny beskynelseserad - forsterket beskyttelse:
sanksjoner for brudd på protokollens bestemmelser:
en interstatlig komitø som skal folge opp implementeringen av protokollen i landene.
samt innvilge forsterket beskyttelse etter paragraf 10; og
protokollen gjelder også interne konflikter (borgerkrieer m.m.).

Ved forste oyekast kan en konvensjon spesielt rettet mot beskyttelse av kulturminner i tilfelle
æpnet konflikt synes lite relevant for Norue. Imidlertid er det avgjorende a planlettee

nødtiltak selv om en ikke er i. eller forventer å komme i. en kriessituasjon. Erfaringsmessie er
det nemlie de handlinger som ikke er en direkte følge av krigen som volder mest skade på
viktige kulturverdier. Slike indirckte følger av en krig kan v•re plyndring, brann, Ilom.
raserine av bygninger og oljeutslipp. Det er følgelig uode erunner til åse beredskaps- oz
sikrinesarbeidet som gjores i forbindelse med en potensiell væpnet konflikt i sammenhene
med tiltak rettet mot eventuelle naturkatastrofer oe andre uforutsette hendelser.

Noree har dessuten tatt på seg store forpliktelser internasjonalt, både militære og rent
humanitære. Ilaagkonvensjonen setter strenee krav til stridforende parter på fremmed jord.
Det er vanskelig å se for seg Norge som okkupant av fremmed land, men vare oppdrag i land
som Afghanistan (på bakken) oe Libya (militær innsats fra luften) legger et tungt ansvar på
vår evne til å bevare disse landenes kulturarv. Forpliktelsene som folger a‘
Haaukonvensjonen og dens protokoller eår ikke bare på å stå fra å ødelegge andre lands
kulturarv. men også på å forhindre odeleeuelser. veri (12 hærverk i områder man

I Ilaagkonvensjonens forste protokoll ble vedtat1 samtidig med konvensjonen i 1954
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(midlertidig) kontrollerer. Relev ant opplæring a norske militære styrker som skal sendes på
oppdrag utenlands bor derfor prioriteres.

Stortinesmeldine 35 (2012-20 13) Framtid rned Ibtleste slår fast at annen protokoll har en
sterk og selvstendie betydnine i internasjonalt arbeid, og det har helt siden forriee
stortinesmeldine vært departementets mål at Noree skal tiltre denne. En arbeidseruppe ledet
av Riksantikvaren ble i 2007 nedsatt med oppdrae om å komme med forslae til en praktisk
gjennomforelse av bestemmelsene i Haaekonvensjonen og annen protokoll. Arbeidet munnet i
2009 ut i en veilednine under navnet Implememering av Haagkonvensjonen og dens

protokoller Veilednineen ble imidlertid ikke publisert da bestemmelser i straffeloven sto i
veien for en ratifikasjon av protokollen. Straffeloven er nå endret, slik at det ikke leneer er
juridiske hindre for en implementerine av protokollen i Noree. Rapporten forelieeer i dette
skriftet i sin helhet, med enkelte endrineer og nødvendige oppdaterineer.

Veilednineen er inndelt i sju kapitler. Etter forord og oppsummering. uir kapittel tre en
bakerunn for konvensjonen oe dens protokoller. Kapittel fire eår gjennom viktiee
bestemmelser i konvensjonen og de to protokollene som er relevante ved en implementerine
av reeelverket i Noree. Kapittel fem går gjennom beredskapsstatusen i Norge i dau. med
særlie vekt på aktører oe ansvarsfordeling. Kapittel seks vurderer i hvilken erad Noree
etterkommer kravene i konvensjonen ou annen protokoll. I siste kapittel 2is anbcfalinger for
relevante tiltak. De mest sentrale anbefalineene beskrives allerede nedenfor; for mer
utfyllende anbefalinger henvises leseren til kapittel sju.

Vurderinger og anbefalte tiltak (numrene svarer til nummereringen i kapittel sju):

I. Utvelgelse av kulturminner til spesiell beskyttelse etter konvensjonen (7.4.3)

Statsparten kan velge å nominere el begrenset antall kulturminner til spesiell
beskyttelse etter konvensjonens artikkel 8. Oppføring på listen krever særskilte
beredskapstiltak for de berørte kulturminnene. I 1969 presenterte en arbeidsgruppe
nedsatt av Forsvarsdepartementet en liste på totalt 1156 objekter til oppføring for
spesiell beskyttelse. Listen ble aldri sendt til Unesco, og arbeidet må i så fall
gjenopptas påny. Så langt har Vatikanstaten har så langt sendt inn liste over
kulturminner med spesiell beskyttelse; Finland har nylig laget en liste med 491
objekter, men har for tiden ingen planer om å nominere disse til spesiell beskyttelse.
Da I laagkonvensjonen i praksis er erstattet av annen protokoll, og da interessen for
Haagkonvensjonens artikkel 8 dermed er såpass Iiten på verdensbasis. anbefales det at
Norge avventer situasjonen. Om arbeidet med en liste likevel skal iganesettes. må det
være basert på nasjonale interesscr, ikke en utdatert konvensjonsartikkel. Kriterier for
listeforine må eventuelt koordineres med relevante institusjoner.
Vurdering: Noree bor foreløpig la være å ieangsette arbeidet med en liste over
kulturminner for spesiell beskyttelse.

2. Utvelgelse av kulturminner til forsterket heskyttelse etter annen protokoll Ikap.

Dette er den sterkeste beskyttelsen et kulturminne kan ha i dag. Forsterket beskyttelse
etter annen protokoll gjør det til et folkerettslig lovbrudd å skade eller odeleege det
angående kulturminnet. oe protokollen setter foringer for utleverine a‘ tredje lands
boreere for eventuell strafieforfolgelse. Det cr naturlig nok strenee regler for hvilke
kulturrninner som kan få denne beskyttelsen. I tillegg til at kulturminnet må være av
storste viktiehet for menneskeheten, må staten også earantere for at det ikke på noen
måte kan sies å være ct relevant militært mål. Normalt blir kulturminner på
verdensarvlisten reenet som nominerbare: i tillegg vil steder på listen over immateriell
kulturarv (etter 2003-konvensjonen) samt Unescos Memory of the World kunne være
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relevante. I skriv ende stund er det kun en beskjeden håndfull kulturminner som er eitt
forsterket beskyttelse på verdensbasis etter artikkel 10. cm det er uklart hvordan
artikkelen vil praktiseres i fremtiden. Et fremmed angrep mot Norge er dessuten en
problemstilling med forsvinnende liten relevans, noe som gjor gevinsten ved forsterket
beskyttelse liten. Nominerine av kulturminner for forsterket beskyttelse krever
betydelige byråkratiske ressurser, og eevinsten er liten. Noree kan derfor med fordel
avvente situasjonen før man eventuelt innleder prosessen mot en internasjonal
nomincring etter annen protokoll.
Vurdering: Noree bor forelopig la være å nominere kulturminner til den
internasjonale listen over kulturminner med forsterket beskyttelse.

Opplcering as militcert personell (kap. 75.2)

Noree har tatt på see mange militære oppdrag internasjonalt. Haagkonvensjonen setter
strenge krav til statspartene under krieforing oe annen militær virksomhet utenfor eeet
lands erenser. Som okkupant har statsparten en plikt til ikke å skade det okkuperte
landets kultunninner. Selv om det er lite trolig at Norge vil opptre som okkupant i
overskuelitt fremtid, eir landets bidrae til FNs fredsbevarende operasjoner oe andre
oppdrag i Nato-reei store forpliktelser i felt. De fleste land der Nonte har vært aktiv er
preget av svakt fungerende myndiehetsorganer. Illegale arkeologiske utgravninger og
plyndring av museer har kjenneteenet situasjonen på bakken i land som Irak og
Afghanistan. Det er avgjørende viktie at våre soldater har kjennskap til denne
problematikken for å forhindre slik adferd i sine ansvarsområder.
Tiltak: Opplæring av militært personell generelt, og soldater som blir sendt ut i
internasjonale oppdrag spesielt, bør gås igjennom og eventuelt styrkes. Hensynet til
kulturarv bor innarbeides i militære manualer og i mandat for fredsbevarende styrker.

Interdepartemental kommisjon jOr å koordinere beredskapsarbeidet (kap. 7.5.4)

I laagkonvensjonen setter krav til beredskap. Tilstrekkelig beredskap, in situ-

beskyttelse og eventuelle evakueringsrutiner og sikringsrom skal være på plass.
I laaekonvensjonen berorer mange aktører. og beredskapsarbeidet bør derfor
koordineres og samordnes mellom disse.
Vurdering: Som ansvarlig departement bor Klima- og miljodepartementet opprette en
interdepartemental kommisjon for å koordinere beredskapsarbeidet

Bidrug til det internasjonale fondet under annen protokoll (kup.

Under annen protokoll er det opprettet et internasjonalt fond som skal ei tilskudd til
statsparter som trenger assistanse til å implementere protokollen. Fondet er basert på
fri‘ illiee bidrag oe naturlig nok særlig relevant for statsparter i den tredje verden.
Fondet har forelopie ratt svært beskjedne beløp til sin rådighet. Fondet forvaltes av
I laagkonvensjonens sekretariat, men beslutninger om bruk av midler fra fondet tas av
arsmøtet til komiteen under armen protokoll. Utviklingen i land som Mali. Irak. Libya
ou S)ria viser at kulturminner i økende erad er utsatt for bevisst odeleugelse, og
behovet for sikring er stort. Det bør for Noree være viktiu å vise enuasjement på dette
emrådet.
Tiltak: Norge bør jobbe for å intensivere arbeidet med sikring av kulturminner
internasjonalt gjennom Uneseo-systemet. Det bor vurderes å gi en engangssum til
I laaekonvensjonens fond ved tiltredelse til annen protokoll.
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3 Bakgrunn

3.1 11:1;I!, ellSionen aN 11)54

Folkeretten har med tiden utviklet regler for hva som kan reunes som legitim krigforing.

Gjennom en rekke bindende konvensjoner har verdenssamfunnet blitt enige om begrensninger

bruk av vapen, type våpen, og ikke minst hva som kan regnes som legitime militære mål.

Det er lenge siden krigene ble utkjempet på slagmarkene, og det er lenge siden de falne stort

sett var soldater. Moderne krigforing har bragt krigen inn der folk bor. Store sivile tap er en

opplagt og tragisk konsekvens av dette; store tap av folks kulturarv er en annen tragisk

konsekvens. Viktige symbolbygg, religiøse templer, minnesmerker, biblioteker og arkiver har

stadig blitt skadet og ødelagt i militære kontlikter. Noen ganger tilfeldig, som en indirekte

folge av krigshandlinger eller som resultat av uvitenhet —andre ganger med hensikt.

Sprengningen av buddhastatuene i Afghanistan, ødeleggelsene av moskeer og arkiver i

Timbuktu, nedskytningen av broen i Mostar og teppebombingen av Frauenkirche og resten av

det historiske sentrum i Dresden er alle eksempler på krigføring som går langt ut over den

direkte militære effekten, men som var rettet mot å knuse fiendens moral.

Tanken om å hindre ødeleggelser av kulturarv under konflikt er ikke ny. Allerede i f"jerde
Haagkonvensjon av 1907 om landkrig. linnes de forste konvensjonsregler om beskyttelse av

kulturminner. Her heter det at man skal søke å skane bygninger av religios karakter.

bygninger beregnet på kunst, vitenskap og velgjørenhet, samt sy kehus og oppsamlingsplasser

for syke under forutsetnine at disse ikke også anvendes for militære formål.

I .ite tyder på at vedtaket fra 1907 hadde særlig stor effekt. for den påfølgende Første

verdenskrig førte til omfattende ødeleggelser. også av kulturarven. Et forsterket forsok på å

sikre kulturarven ble vedtatt med den såkalte Roeriehpakten. undertegnet i Washington i

1935. Den beskytter museer. kulturhistoriske bygninger og vitenskapelige instrumenter.-

Annen verdenskrig viste med all tydelighet at kulturarven fortsatt ikke bare ble et tilfeldig

offer for krigshandlinger, men ble angrepet direkte. Allerede tidlig i sin virksomhet begynte

Uneseo derfor å arbeide med en ny og mer effektiv konvensjon for å sikre kulturanen, ou i

1954 ble Konvensjonen om beskyltelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konIlikt vedtatt i

Ilaae (heretter omtalt som Haagkonvensjonen eller konvensjonen). Pr. 2014 har 126 av

Unescos medlemsland sluttet seg til konvensjonen; av disse har 67 land ratifisert annen

protokoll. I Norden er Finland så langt eneste statspart til annen protokoll, men både Sverige

og Danmark vurderer tilslutning.

Av andre relevante konvensjoner vedtatt av Unesco med relevans for kulturarven må nevnes:

Konvensjonen om ulovlig import og eksport av kulturgjenstander, 1970.

Konvensjonen om vern av verdens kultur- og naturarv, 1972

(Verdensarykonvensjonen).

Konvensjonen om beskyttelse av den undersjøiske kulturarv, 2001.

Konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven, 2003.

Konvensjonen om å veme og fremme et mangfold av kulturuttrykk. 2005.

For en gjennonkgang av hestemmelser om hesk) nelse a‘ kulturminner under krig for Ilaagkonvensionen

hens ises nl Jiri Toman. The Prenecnon qf Cuhural Properly in the Event of Armed Unh(het Dartmouth I 996.
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Av disse gjelder Verdensarykonvensjonen eksplisitt også under kria. I tillegg har Uneseo

vedtatt en rekke anbefalinger og resolusjoner, men disse er ikke bindende for statspartene.

Haaukonvensjonen er altså betydelig eldre enn sine mer kjente «Iillebrodre», ou ble vedtatt i

en tid da minnene om Annen verdenskrig fortsatt var sterke.

Etter at Haaukonvensjonen trådte i kraft, viste det seg at konvensjonen var vanskelig å benytte

fordi den inneholdt få bestemmelser om hvordan konvensjonen skulle implementeres.

Konvensjonsteksten uttrykte et ønske å hindre fremtidig ødeleguelse av kulturminner snarere

enn å være et praktisk instrument. Haagkonvensjonens virknina, altså i hvilken grad

konvensjonen har bidratt til faktisk endring i landenes politikk, er vanskelig å måle, men

antall statspartsmøter i perioden etter 1954 taler sitt eget språk: Etter at det forste

statspartstnøtet ble avholdt i 1962, skulle det gå hele 33 år til neste gang partene møttes i

1995. I mellomtiden hadde verden forandret seg. Den kalde krigen tok slutt med

Warszawapaktens og senere Sovjetunionens oppløsning i perioden 1989-1991, og uroen som

fulate i det tidligere Jugoslavia viste et nytt konfliktbilde som verden måtte ta inn over seg:

De etniske konfliktene fulgte ikke landegrensene, altsa var det ikke nasjonale hærer som stod

mot hverandre. Dernest viste konllikten at kulturarven aktivt ble brukt som mål i et forsøk på

knuse fiendens moral, noe sprengninaen av broen i Mostar (1993) ble et grelt eksempel på.

slike situasjoner var Haagkonvensjonen ikke i stand til å svare på relevante utfordringer.

Dagens krieførine blir ofte karakterisert som asymmetrisk krigførina, dvs, at det ikke er noen

definert fiende som man kjemper mot på en slagmark. Fokus i slik krigføring blir ofie rettet

mot symbolfylte enkeltbygg og omaivelser som representerer et folks og et lands kulturarv,

historie og identitet. Videre blir kultunninner ofte plyndret, stjålet, tatt ut av krigsområdet

ulovlig og utsatt for ulovlig omsetting. I denne sammenheng blir det ofte utført intensjonell

ødeleggelse av kulturverdier.

Slike forhold satte søkelys på utfordringer med tanke på interne væpnede konflikter som kun

delvis var tatt i betraktning under forhandlingene av konvensjonen i 1954. Det var nødvendig

med et tilbakeblikk på konvensjonen. Denne prosessen startet j 1991 og førte til forhandling

oa vedtak av Haagkonvensjonens annen protokoll, Haaa 26. mars 1999 (heretter omtalt som

annen protokoll eller protokollen).

Annen protokoll har fem nye, vesentlige elementer i forhold til konyensjonen:

en klar definisjon på begrepet «militær nødvendighet» for å kunne angripe eller skade

et kulturminne;

en ny beskyttelsesgrad forsterket beskyttelse;

sanksjoner for brudd på protokollens bestemmelser;

en interstatlig komite som skal følge opp implernenteringen av protokollen i landene,

samt innvilge forsterket beskyttelse etter paragraf 10; og

protokollen gjelder oaså interne konflikter (borgerkriger m.m.).

3.3 horhuldel nielitini lynin enyjonyn ou a nnen protokoil

I henhold til artikkel 2 i protokollen er protokollen et supplement til konvensjonen, men

erstatter den ikke. Protokollen videreutvikler bestemmelsene i konvensjonen og gjør de mer

operasjonaliserbare. I protokollens artikkel 3 blir det fremhevet at protokollen gjelder for de
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samme situasjoner som omtalt i konvensjonens artikkel 18 pkt. I og 2 (om konvensjonens
anvendelse i krig og okkupasjon). Protokollens beskyttelsesregimer kommer derfor i tillegg til
konvensjonens beskyttelsesregimer (artikkel 4).

I praksis har vi derfor med annen protokoll ratt to grader av beskyttelse, en grunnleggende
beskyttelse gjennom konvensjonen oe en hoyere gjennom protokollen. Konvensjonens
spesielle beskyttelse opprettholdes. men har i praksis liten betydning. Forholdet mellom
konvensjonen og protokollen kan skjematisk fremstilles slik:

Konvensjonen Annen protokoll

Forsterket beskyttelse i
henhold til artikkel 10

Spesiell beskyttelse i henhold til
artikkel 8

Generell beskyttelse i henhold til
artikkel 6

Generell beskyttelse i

henhold til artikkel 5

Den eenerelle beskyttelse i konvensjon og protokoll er omtrent på samme nive, men
protokollens forsterket beskyttelse har høyere krav enn konvensjonens spesiell beskyttelse. De
enkelte beerep blir nærmere omtalt i kapittel 7.4.

Det er ikke mulig for en stat bare å ratifisere annen protokoll: konvensjonen må i så fall også
ratifiseres. På den annen side er det ikke kray om ratifikasjon av annen protokoll når man
ratifiserer konvensjonen. I praksis har det imidlertid vist seg at konvensjonen i see selv har
hatt liten, om noen, effekt, og at det er annen protokoll som me ses på som relevant i dag.
Føleende dokumenter er sentrale i forbindelse med implementering av Haaekonvensjonen oe
dens protokoller:

Konvensjon for beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt. I laae 1954

(Haagkonvensjonen).3 Ratifisert av Norge 1961.

Forste protokoll til Haagkonvensjonen, Haag 1954.1 Ratifisert av Norge 1961.

Regler for iverksetting av konvensjonen.5 Haag 1954. Vedtatt i Haatt samtidig med
konvensjonen.

Annen protokoll, Haae 1999.6

Innstilling fra beredskapsutvaleet. Riksantikvaren 1985.7

www.uneseo.org,newieniculture/themesFar med-confliet-and-her nage tthe-hague-con vention'text-of-the-

eonvention-and-ns- I st-protoeofge2841 79

4 lutpliwvvvv.uneseo.orginevy lenteultureithemestarmed-confl iet-and-heritageithe-hague-conventionitext-of-the-

eonvention-and-its-Ist-protocok# P

5 Regler for iverksettelse av konvenstonen om heskynelse av kulturverdier i tilfelle av vatpnet kontlikt, vedlegg

til konvensjonen. En fullstendig oversikt over regler, så vel som konvensjonsteksten, protokolltekstene, m.m.,

kan finne s på http://unesdoe.uneseo.org/images/0018/0018751187580e.pdf

http://www.unesco.orgtnewlen/cultureithemeslarmed-confl tet-and-heritagelthe-2nd-protoeol- I 999ttext-of-the-
2nd-protoeoltWe280777
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• Operational Guidelines til annen protokoll.°

3.4 Mal og malgruppe

Dette dokument er en veileder for implementering av Haaekonvensjonen og dens protokoller
som en del av det totale beredskapsarbeidet. Det er tenkt at relevante
departementer/sektormyndigheter vil implementere innen sine sektorer basert på dette
dokumentets forslag. Målgruppen er alle som arbeider med kulturverdier og spesielt med
sikringen av kulturverdier.

3.5 Implementering av konvensjonen og generelt beredskapsarbeid —to sider av
samme sak

Arbeidet med å iverksette konvensjonen og dens protokoller må kombineres med andre
sikringstiltak. Brann ou naturkatastrofer vil langt på vei kreve de samme forberedelser som til
en kriessituasjon, samtidig som vi må være klar over at de største skadene på
kulturminnerbygningsmasse under væpnet konflikt ikke er våpenskader, men brann,
vannskader og plyndrine. Erfarinesmessiz er slike skader og andre indirekte følger av en krig
like viktige skadefaktorer som direkte våpenskader.

Vi må derfor se implementeringsprosessen ikke bare som en del av forberedelse til en
kriessituasjon, men vel så viktig, som en del av et generelt beredskapsarbeid uansett krig eller
fred. Alle statlige institusjoncr skal utarbeide generelle beredskapsplaner, såkalte risiko- og
sikkerhetsplaner (ROS). Slike beredskapsplaner skal dekke naturkatastrofer, brann og tyveri.

9

Det generelle beredskapsarbeidet er hjemlet i Sikkerhetsloven fra 1998 med endringer i
io

kapittel V om objektsikkerhet. I henhold til disse endringer, skal det enkelte
sektordepartement ha ansvar for å velge og klassifisere skjermingsverdige objekter.
Hovedkriteriet for utvelgelse av objekter er at ødeleggelse av det enkelte objekt kan true
nasjonale sikkerhetsinteresser. Det sier seg selv at listen vil ligge høyt og at forholdsvis få
objekter vil bli utvalgt. Utvelgelsen skal skje i samarbeid med objekteier.

Slik kriteriet er omtalt i kapittel V, ny § 17a, vil ikke kulturminner direkte omfattes av
utveleelsen, men i § 17, første ledd bokstav c fokuseres det på symbolverdi. Dette åpner for at
kulturminner også kan tas med. Det vises i denne forbindelse også til utvalget for kritisk

infrastruktur St. meld. 22 (2007-2008). hvor kulturminner blir tatt med.liArbeidet med
Haagkonvensjonen bør ses i sammenheng med disse prosessene.

7 .
Innstilling fra beredskapsutvalget for vurdering av "Beredskapsmessia sikring av materielle kulturverdier-,

Sivilt beredskap nr 314, 1985.

8 Ouidelines for the Impkmentation of the 1999 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Contliet, vcdtart november 2009, omtalt som Operational
Guidelines i teksten. http://unesdoc.uneseo.org/images/0018/001867/186742E.pdf

Lov om forebyggende sikkerhetsarbeide av 20. mars 1998 nr 10 (sikkerhetsloven).
10

Ot. prp. 21 (2007-2008) med tilhørende forslag til endringer av forskrift av 29. juni 2001. Endringene trådte i
kraft i 2011.

St. meld. nr. 22 (2007-2008). Sumfunnssikkerhet. Samvirke og samordning, kapittel. 5.9. s. 52. se forøvrig
også St. meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet. IMen nl et mindre sarhart samfunn. kapinel. 6.20.
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3.6 Delinisjoner

Konvensjonen ou annen protokoll bruker begrepet "eultural property noe som i den norske
oversettelsen fra 1954 er gitt beurepet kulturverdi. Beurepet deles i tre kategorier:

Moveable and immoveable cultural property, som i komensjonen oversettes med Fast
og rorlig eiendam av stnr becvdning JOr ethvert falks kulturarv. foluer
kulturminnelovens begrep løse kulturminner og fredete kulturminner. Som løse
kulturminner regnes, i tillegg til kultunninnelovens oppregning, også bøker bildende
kunst og arkivmateriale. Begrepet fast eiendom i konvensjonen ("immoveable") følger
kulturminnelovens definisjon av fredete kulturminner, dvs. bygninger 02 urupper av
bygninuer. arkeologiske områder ou kirker.

Buildings whose main and effeetive purpose is to preserve or exhibil the moreable

cultural property, som i konvensjonen oversettes med Bygninger hvis hovedfOrmal er

å tiene som oppbevarings- og utstillingssted for rorlige kultwgjenstander. Dette
omfatter to kategorier: museer, store bibliotek og arkiv og dernest magasiner og
tiltluktsrom beregmet på flyttbare kulturminner. Her er det byuningens innhold som er
i fokus, mens selve byuninuen ikke nødvendigvis trenger være av stor betydninu.
Dersom bygninuen i seg sely er av stor verdi, horer den inn i kategori I.

Centres containing a large amount nf cultural property, som i konvensjonen
oversettes med Sentrer som rommer et anselig antall av slike kulturgjenstander. Dette
omfatter lose og fredete kulturminner som finnes innen et geografisk avgrenset
område. Som eksempel nevnes en historisk by, et landskap med kulturminner. Det
mest nærliggende norske begrep må være kulturmiljo, slik det brukes i
kulturminneloven.

Mens altså pkt. I dekker fredete ou løse kulturminner på individuell basis. dekker pkt. 2
bygninger og beskyttelsesrom som inneholder lose kulturminner eller vil gjøre det i en
krisesituasjon og endelig pkt. 3 som dekker grupper av kulturminner, dvs. kulturmiljø.

Med den inndeling konvensjonen har gjort i løse kulturminner og bygninger, kan man lett
komme opp i det problem at konvensjonen bare beskytter innholdet i et museum, men ikke
seIve byuningen. Ved implementering må man ta dette forhold i betraktninu.
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4 Viktige bestemmelser i konvensjonen og annen protokoll

4.1 Innledning

Både konvensjonen og spesiell de to protokollene inneholder til dels detaljerte bestemmelser
for hvordan de skal implementeres. Lienende bestemmelser finnes oeså i reglene for
gjennomforing av konvensjonen. I tillegg ble det i 1954 vedtatt to resolusjoncr sammen med
konvensjonen som sammen med reelene er veiledende, men ikke forpliktende. Kun
bestemmelsene i konvensjonen og de to protokollene er forpliktende for statspartene.

Konvensjonen og protokollene har også generelle artikler som omtaler respekt for og
beskyttelse av kulturminner, men som ikke gir konkrete pålegg. I konvensjonens artikkel 4
påtar statspartene seg å respektere kulturarven både på sitt eget og på andre statsparters
territorium, samt asstå fra å bruke kulturanen militært under væpnete konflikter. Artikkelen
anerkjenner prinsippet om respekt som allerede finnes i internasjonale konvensjoner. Begrepet
respek for kulturverdier omfatter oeså at statspartene skal hindre plyndring. tyveri,
vandalisme og ulovlig tilegnelse av kulturarvsobjekter. I denne sammenheng skilles det ikke
mellom eget og fiendtlig territorium, da det har vært viktig å fremheve en generell respekt for
kulturarv uansett territorium.

Annen protokoll fremhever oeså en generell respekt for kulturrninner. men omtaler heller mer
praktiske detaljer, særlig i forbindelse med begrepet "militær nødvendieheC som eir mulighet
til å skadeiodelegge kulturminner.

Nedenfor følger en oversikt over de artikler som har betydning for implementerineen. Både
konvensjonen og protokollene er delt opp i tematiske kapitler, noe som reflekteres nedenfor.

4.2 litsalgte bestemmelser i Haagkonvensjonen

4.2.1 Generelle bestemmelser

Forberedelser i fredstid i henhold til e et svstem
Respekt for kulturarv

Innenlands, ved at kulturminner ikke skal brukes
militært eller gjøres til relevante militære mål

Utenlands under konflikt, yed å avstå fra å skade
motpartens eller den okkuperte parts kulturminner,
samt motarbeide innbrudd, tyveri eller odeleugelse
av kulturarv

Militære forholdsreuler

Introdusere konvensjonen i de mil itære reglementer

Øremerke personell som skal sikre respekt for
kulturminner  og samarbeide med sivile myndi Meter

Konvens onen artikkel 3
Konvensjonen artikkel 4

Konvensjonen artikkel 7

Annen protokoll, jf. kapittel 4.5, definerer nærmere anbefalte tiltak i henhold til
konsensjonens artikkel 3.
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4.2.2 Besiemmelser om spesiel1 beskyttelse

Konvensjonen ' Innrømmelse av spesiell beskyttelse:
artikkel 8 • Et begrenset antall beskyttelsesrom (for gjenstander)

Sentrer med kulturminner (=kulturmiljo)
Andre fredete kulturminner av stor vikti het

Konvensjonen artikkel 8, Sende inn liste over kultusammenrasingrgjenstander under
punkt 6, og Regler for spesiell beskyttelse for å føres opp i det internasjonale
iverksettelse av registeret

Lkonvensjonen artikkel 12

4.2.3 Bestemmelser om merking av kulturminner

Konvensjonen Merke kulturminner med konvensjonens emblem:
' artikkel 17 • Enkelt merke: generell beskyttelse, personell og

identifikasjonskort

Trippel merke: kulturminner under spesiell
beskyttelse og sikringsrom

4.2.4

Konvensjonen
artikkel 25

Konvensjonen
artikkel 26 2)

4.2.5 Jurisdiksjon

Konvensjonen
artikkel 28

Spre kunnskap om konvensjonen blant befolkningen,
spesielt blant militære og det personale som skal beskytte
kulturminner

Sende inn til Unesco minst hvert fierde år rapport om tiltak
som er iverksatt i forhold til konvensjonens bestemmelser

1nnføre straffebestemmelser for brudd på konvensjonen

Informasjon og rapportering

4.3 Regler for is erksetting av Ilaagkons ensjonen

Oppnevne Generalkommisær for kulturverdier

Sende inn liste over kulturgjenstander under spesiell
beskyttelse som skal føres opp i det internasjonale register
under følgende kategorier:

Beskyttelsesrom

Sentrer med kulturnninner (=kulturmiljo)

Andre fredete kulturrninner av stor vikti het

Reuler
artikkel 4
Regler
artikkel 12
og
Konvensjonen
artikkel 8 6)

Reglene for iverksettelse av konvensjonen er utfyllende bestemmelser for hvordan
konvensjonen skal implementeres. Som sådan er den ikke forpliktende, men skal være til
hjelp for statsparten for å sikrelik implementering hos alle statsparter.

I artikkel 12 i reglene henvises til artikkel 8.6 i konvensjonen. Mens konvensjonen fastsetter
at en liste skal sendes inn, inneholder reglene nærmere bestemmelser for hvordan listen skal
se ut.
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4.4 Bestemmelser i forste protokoll

Protokoll 1 • Forhindre eksport fra et okkupert territorium

Sørge for tilbakesendelse av kulturminner importert
fra et okku ert område etter fiendtli Metenes slutt

4.5 Utvalgte hestemmelser i annen protokoll

4.5.1 Generelle bestemmelser

Protokollen Utføre forberedelser i fredstid for å beskytte kulturminner
artikkel 5 inkludert:

Utarbeidelse av registre over kulturminner

Planlegging av nødtiltak mot brann og
sammenrasing av bygninger

Forberedelse av evakuering av kulturgjenstander
eller tilfredsstillende in situ beskyttelse

Utpeking av kompetente myndigheter med ansvar
for besk ttelse av kulturminner

Protokollen Respekt for kulturarven
artikkel 6 • Avstå fra å benytte egen kulturarv til militære formål

Avstå fra å angripe andre lands kulturminner, med
mindre an re et er militært tvin ende nødvendi

Protokollen • Informere om protokollen
artikkel 30 • Informere om protokollen til militære og sivile

myndigheter, bl.a. ved å inkorporere bestemmelsene
i militære reglementer og etablere relevante
organisasjoner i denne forbindelse

Informere statspartene gjennom Unesco om lover og
forskrifter for å gjennomføre tiltakene ovenfor

4.5.2 Forsterket beskyttelse

Protokollen Utvelge kulturminner med forsterket beskyttelse etter
artikkel 10 følgende kriterier:

Av største betydning for menneskeheten

De skal ha juridisk og administrativ beskyttelse
Ikke brukes til militære formål

Protokollen Innsende liste over kulturminner med forsterket beskyttelse
artikkel 11 for å føres opp i det internas'onale re ister

4.5.3 Jurisdiksjon

Protokollen Etablere straffebestemmelser for brudd på protokollens
artikkel 15 o 16 bestemmelser, s esielt artikkel 15.1
Protokollen Rettsforfølgelse av overtredere
artikkel 17
Protokollen Brudd på artikkel 15.1 skal være utleveringsbare over-
artikkel 18 tredelser i alle eksisterende avtaler og skal tas med i nye
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Protokollen , Partene skal assistere hverandre under etterforskning,
artikkel 19 utleverin o straffesaker
Protokollen Grunner for å avslå krav om utvisning og assistanse i
artikkel 20 henhold til artikkel 19
Protokollen Innfore lovgivning for brudd på konvensjon og protokollen
artikkel 21 o brudd å ulovli eks ort
Protokollen Opprette komite for beskyttelse av kulturverdier under
artikkel 24 væ net konflikt

Artikkel 24 omtaler opprettelsen av en interstatlig komite for beskyttelse av kulturverdier
under væpnet konflikt. Komiteens medlemmer velges blant statspartene til protokollen.

4.5 4 Rapportering

Artikkel 27

Artikkel 30

4.5.5 Internasjonal assistanse

' Artikkel 29 Oppretter Fondet for beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av
væpnet konflikt. Bevilgninger til fondet baseres på
frivilli het.

Artikkel 32 og 33 Yte assistanse til stats arter ved behov

4.6 Resolusjon II om Haagkons ensjonen

Resolusjon II 1954 Opprette en nasjonal koordinerende komite med
medlemmer fra kulturminneforvaltningen, museer,

• forsvaret, universiteter og Utenriksdepartementet for å gi
staten råd i forbindelse med implementeringen av
konvens'onen

Resolusjonen er ikke forpliktende for statspartene.

- - .
Rapportere om unplementeringen av protokollen til
kom iteen
Informere statspartene gjennom Unesco om lover og
forskrifter for å gjennomføre informasjonstiltakene i
artikkelen
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5 Beredskapsstatus i Norge i dag

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk forvaltning at alle virksomheter har et ansvar for å

ivareta sikkerhet og beredskap innenfor sine områder. Det er likevel noen organer som har et

særskilt ansvar, blant annet kommunene og statlige etater innenfor justis- og forsvarssektoren.

Norges beredskap bygger på tre hovedprinsipper:

Den virksomhet som har ansvaret for en sektor, har også ansvaret for nødvendige

skadeforebyggende tiltak, beredskapsforberedelser og iverksettelse av tiltak ved en

krisehendelse. Alle myndiuheter —sentralt, regionalt og lokalt —skal planlegge for å

viderefore og løse viktige oppgaver i en krisesituasjon.

Det skal være storst mulig likhet mellom organiseringen i fred, krise og krig. De som utfører

en samfunnsoppgave i fred, har også de beste forutsetningene for å håndtere oppgavene ved

en krise.

Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå, I praksis betyr dette at kommunene har det

primære ansvaret for å handtere de fleste kriser som måtte oppstå i fredstid. Ved alvorlige

kriser vil hele eller viktige deler av krisehåndteringen bli styrt at regionale eller sentrale

myndigheter. I en sikkerhetspolitisk krise eller krig er det behov for sterk sentral styring.

slike tilfeller vil Regjeringen sette i verk en rekke tiltak som er forberedt på forhånd.

5.2 Viktige aktorer i norsk bertalskap

I henhold til ansvarsprinsippet, som er omtalt ovenfor, har alle myndigheter ansvar for

sikkerhet og beredskap innenfor sine ansvarsområder. Dette betyr bl.a. at alle departementer

er ansvarlige for dette arbeidet innenfor sine forvaltningsområder. Nedenfor er det likevel

nevnt noen aktorer som har et spesielt beredskapsansvar, med vekt på beredskap mot

hendelser i fredstid. Felles for disse er at de har egne beredskapsplanverk. C Q er forberedt på å

møte de situasjoner som kan oppstå.

5.2.1 Justisdeparlemenlet

Departementet har et helhetlig og sektorovergripende ansvar for å samordne planleggingen av

den sivile beredskapen. Det enkelte fagdepartement har likevel egen beslutningsmyndighet og

ansvar for beredskapen innenfor sitt fagområde.

5.2.2 Direlaoralet fbr san?fimnssikkerhel og beredskap (DS8)

Direktoratet understøtter Justis- og beredskapsdepartementets ansvar for å samordne del

nasjonale sarnfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, og forer tilsyn med beredskapsarbeidet

i departementene. DSB er også et kompetanseorgan for beredskapsplanlegging og

krisehåndtering på alle nivåer i samfunnet. DSI3 utgjør den sentrale ledelse for Sivilforsvaret.

DSB er overordnet fagmyndighet for de kommunale brannvesen.
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5 2.3 Fylke.smennene

På reuionalt nivå har fylkesmennene et samordningsansvar. Disse samordner og forer tilsyn
med kommunenes beredskapsarbeid. Fylkesmennene veileder og stotter kommunenes
beredskapsarbeid. oe er ansvarlie for samarbeidet mellom sivil ou militær beredskap i fylket.
Ved omfattende krisesituasjoner kan Fy Ikesmannen bli ansvarlie for å koordinere
krisehåndteringen i f}lket. I slike situasjoner vil fy Ikesheredskapsrådet bli innkalt Rådet
består av fvlkesmannens kriseledelse. representanter fra berorte kommuner, fy Ikeskommunen.
berorte statsetater i fylket (så som Politiet. Heimevernet. Sis ilforsvaret. NVE. Statens
Veevescn. Helseforetak. NRK. Telenor. nertselskap ciere av kritisk infrastruktur og
kritiske samfunnsfunksjoner samt frivillige oreanisasjoner. Rådet er et rådeivende organ for
fy Ikesmannen og andre aktorer,i krisehåndterinuen og er ment som et forum for koordinerine

av innsatsen mellom aktørene.

5 2.4 Kommunene ogfilkeskonummene

Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for en rekke viktige samfunnstjenester, og at
disse blir videreført i en krisesituasjon. Dette gjelder blant annet lokal infrastruktur og
informasjon til befolkningen. I tillegg har kommunene spesielle oppgaver i en
beredskapssituasjon, blant annet mottak av evakuerte.

Kommunene har det primære ansvaret for å håndtere de fleste kriser som oppstår i fredstid.
Kommunene skal gjennomfore risiko- og sårbarhetsanalyser, utarbeide kriseplaner ou leege
sikkerhet og beredskap til erunn for sin ordinære planleegine oe virksomhet.

Alle kommuner er pålagt å ha et brannvesen, ou dette er samfunnets primære ressurs til
innsats oeså ved andre ulykker enn branner. Kommunene er videre pålagt å ha en
helsetjeneste for å verne befolkninuens liv og helse, og bidra til at helsehjelp og sosiale
tjenester kan tilbys også ved kriser oe katastrofer.

5.2.5 Politiet

Politiets oppgave er å sikre mennesker og eiendom, orden og den alminnelige tryggheten i
samfunnet. Politiet har ansvaret for å håndtere ulykker og hendelser der liv og helse er i fare,
og for å iverksette tiltak for å avverge fare og begrense skade, Politiets
kriminalitetsforebyggende og etterforskende arbeid er oeså en vesentlie del av arbeidet med
samfunnssikkerhet.

Ved storre ulykker og katastrofer kan politireserven settes inn. Politidirektoratet har oeså en
operativ stab som etableres ved terror og storre ulykkessituasjoner.

3.2.6 Redningsoenesten

Alle typer akutte redningsaksjoner (sjo-. land- og flyredning) der det cr fare for liv og helse.
blir håndtert av Redningstjenesten. Alle offentliee etater cr forpliktet til å delta i tjenesten med
sine ressurser. Den overste operative ledelsen for sjoredninusaksjoner lieeer hos

Jr Kg1 res. av I 8 04.2008: Insiruks for samfunnssikkgrhets- og heredskapsarbcidet td F Ikesmannen og
S sselmannen pa Svalbard og KeI. res. av 12 12 I 997: Retningslinjer for regionalt samordningsarga ar ved kriscr

og katastrorer i fred.
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hovedredningssentralene i Stavaneer og Bodo. oe den lokale redningssentralen ledes av den
lokale politimesteren. Redninussentralene kan reksirere alle tilgjeneeliee beredskapsressurser.

5.2.2 For.slywel

Forsvaret vil kunne benyttes for å redde liv oe materielle verdier ved større ulykkes- ou
krisesituasjoner der sivile ressurser ikke strekker til. Heimevemet og vernepliktige som er
inne til forsteeanestjeneste er de som i forste omganu vil brukes i slike sammenhenger.
Forsvaret deltar i Kystvakten og den sivile redningstjenesten.

Forsvaret innhenter og analyserer informasjon om fremmede stater, organisasjoner og
individer som angår norske interesser, og har også ansvaret for sikkerhetstjenesten i
statsforvaltningen. Se for ovrie kapittel 5.5 hvor Forsvarets rolle etter I laagkonvensjonen er
spesieIt omtalt.

5.2.8 Frivillige organisasjoner

Frivillige oreanisasjoner som Rode Kors ou Norsk Folkehjelp eir viktiue bidrag til
beredskapen mot ulykker, særlie til redninesberedskapen på lokalt nivå oe til nodhjelp i
utlandet.

5.2.9 Etterreinings - , overvakings - og sikkerhemjenestene

E0S-tjenestene består av Forsvarets etterretningstjeneste. Politiets sikkerhetstjeneste og
Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Tjenestene har ansvar både i forbindelse med å forebygee
trusler mot viktige samfunnsverdier og i forbindelse med krisehåndtering. Etter den kalde
krigens slutt har fokus dreiet fra tradisjonelle militære oppdrag til oppdrag som gjelder
beskyttelse av hele samfunnet mot et bredt spekter av trusler.

5.3 Beredskapen mot terror og sabotasje

Ansvarsprinsippet gjelder også for beredskapen mot terror oe sabotasjc. Det betyr at alle
virksomheter på alle nivåer i samfunnet har anssar for å håndtere konsekvensene av slike
handlineer innenfor sine ansvarsområder.

På sentralt niva ledes terrorberedskapen av Justisdepartementet, som stottes av en råduisende
stab sammensatt av representanter for blant annet Forsvarsdepartementet,
Utenriksdepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste, Forsvarets overkommando og andre
departementer ved behov. Andre rådgivende organer på sentralt nivå kan kalles inn ved
behov.

5.4 13eredskapen mot atomulykker og akutt forurensning

Ansvarsprinsippet gjelder også for slike hendelser. Spesielt for disse situasjonene er likevel at
atomulykkesberedskapen ledes av Kriseutvaleet ved atomulykker, som er bredt sammensatt
av ulike myndieheter på sentralt nivå. Kriseutvalget har myndighet til å iverksette
forhåndsbestemte tiltak.

Kommunene skal ta hånd om akutt forurensning. mens staten ved Kystverket skal iverksette
tiltak når den lokale beredskapen ikke strekker til
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5.5 Arkis.liilIioItk. museer

Kulturloven av 2007 har folgende formålsparagrafi

bastleggja oldentlege styresmakters ansvar for ålremja og leggja til rette for eit hreitt

spekter av kulturverksemd. slik at alle kan fa have til å della i kulturaktivitetar og

oppleva eit manglald av kulturuttrvkk.

Loven er svært generell, og har ingen omtale eller foringer om bevaring og sikring av
kulturarv.

For arkivene gjelder Arkivloven'' av 1992 som har til formål

å sikre arkiver som har betydelig kulturell eller JOrskingsmessig verdi, eller som

inneholder rettslig eller viktigforvaltningsmessig inlbrmasion, slik at disse kan bli tatt

vare på og gjort tilgjengeliggfor ettertidett

Arkivloven er en generell rammelov for alle typer offentlige arkiver. og dessuten har den
bestemmelser om bevaring ay prbate arkiver. Riksarkivaren er ansvarlig direktorat for
implementeringen av dette lovverket.

Arkivforskriften av 11. desember 1998 inneholder konkrete og detaljerte krav til hvordan
offentlige arkiver skal organiseres og opphevares. Arkivforskriftens kapittel IV Oppbevaring

og sikring av offentlige arkiv tar for seg utforming og hruk av arkivlokaler. Forskriften
beskriver krav til sikring oe bevaring, med omtale av brannsikring, vannskade,
innbrudd/tyveri, klima, materialbruk med mer. Arkiv omfatter en rekke ulike typer materialer
med ulike behov; papir, foto, film, lydfestinger, og i dag stadig mer digitalt skapt materiale.

Privatarkiver som oppbevares i museer, faller utenfor arkivlovens 02 arkivforskriftens
virkeområde. Riksarkivaren gir likevel retningslinjer til de institusjoner som mottar offentlig
tilskudd, som museer 02 bibliotek. Midler til utvikling av arkiver ligger fra og med
budsjettåret 2015 hos Riksarkivet. med unntak for mviklingsmidler til arkiver i museer —disse
ligger hos Kulturrådet.

16 17
En rekke ulike lover berører bibliotekfeltet: om folkebibliotek, pliktavlevering,

opphavsrett og åndsverk.lu Ingen av disse går inn på fysisk sikring av samlinger og kulturary,
men bibliotekene kan berøres av arkivloven nevnt ovenfor. De store hibliotekene, som
Nasjonalbiblioteket, universitetsbibliotekene og Deichmanske bibliotek, har utarbeidet egne
retningslinjer for bevaring av samlingene.

Det finnes i dag ingen museumslov i Norge. Sektoren består i hovedsak av selvstendig
organiserte institusjoner, med storsteparten av inntektene fra offentlige tilskudd.
Kulturdepartementet har rundt 70 selystendige museer som Pis direkte driftstilskudd over
statsbudsjettet hvert år. Flerc av disse forvalter statlig eiendom og samlinger. I tillegg gir

Kulturlova. 1.ov om offentlege stt.resmakters ansvar for kulturverksemd av 29. juni 2007 nr 89.

14 Arkivlova —Loy om arkiv av 4. desember 1992 nr. 126.

Forskrifl om offentlege arkiv av 11 desember 1998 nr 1193.

om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr 108.

17 1.ov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument av 6. jun i 1989 nr 32.

1.ov om opphavsrett til andsverk (Åndsverkloven) av 12. mai 1961 nr 2.
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andre departementer og etater driftstilskudd til 15-20 museer, såkalte etatsmuseer. Av disse

inngår store museer som universitetsmuseene (Kunnskapsdepartementet) og Forsvarsmuseet'9
(Forsvarsdepartementet).

Museene under Kulturdepartementet får årliae brev om tilskudd med krav ou foringer. Med
relevans for Haaakonvensjonen er følgende setning lagt inn i tilskuddsbrevene:

Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig og gjores tilgjengelige.

I 2008 gjennomforte Riksrevisjonen en undersokelse av sikrings- ou bevaringsforholdene ved

noen av de viktigste statlige museene i Norge.'d Undersøkelsen fulgte opp en tilsvarende
undersøkelse i 2003, og slo fast at selv om sikringsforholdene var blitt betydelig bedre ved en
del av museene, var det fortsatt utfordringer knyttet til plutselige hendelser som brann og
vannskader. Generelt påpekte imidlertid Riksrevisjonen at bevaring var et storre problem enn
sikring, og at en dårlig vedlikeholdt bygningsmasse må ta sin del av skylden for dette.

5.6 Kulturminner

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og har kulturlandskap. kulturmiljo.
faste kulturminner og fartøyvern som sitt ansvarsområde. Eiere av kulturminner kan være nær
sagt hvem som helst: stat, kommune, privatpersoner, stiftelser og andre.

I 2006 utarbeidet Riksantikvaren en beredskapsplan innen sitt fagområde. En del lovverk,
bl.a. Brann- og eksplosjonsvernloven, legger sikkerhetsansvar på eier. Riksantikvaren ser
derfor sin rolle i denne sammenheng å være en pådriver, tilrettelegger og i noen grad
initiativtaker i det forebyguende arbeidet. I en krisesituasjon som berører et enkelt objekt, kan
det tenkes at Riksantikvaren vil bistå direkte for å sikre kulturverdier. I kriser som omfatter
flere objekter. vil Riksantikvarens oppgave være å sikre at kulturminner blir tilstrekkelig
prioritert innen de resurser man har til rådighet.

Riksantikvaren har også som en del av beredskapsarbeidet utarbeidet Risiko og
Sårbarhetsanalyser (ROS) for 12 forskjellige hendelser som kan ramme kulturminner. De
hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser, er fulgt opp med forebyggende
tiltak eller med beredskapsplaner for håndtering av konsekvensene der det er nødvendig.

I Riksantikvarens beredskapsplanlegging vurderes trusselbildet å bestå av følgende elementer:

5.6.1 Naturkatastrofer

Naturkatastrofer, særlig flom og orkan, er en trussel mot kulturminner, som
kulturminneforvaltningen fikk erfaring med på I990-tallet. Erfaringer hittil tyder på at
skadepotensialet er størst ved flom.

5.6.2 Trusler, kriminell aktivitet og terror

Handlinger knyttet til terror, indre spenninger og krigslignende handlinger verden over har
vist at kulturminner er sårbare. Kulturminner har ofte stor symbolkraft og vil derfor være mål
i en ideologisk kamp, noe blant annet konfliktene på Balkan og, i senere tid, i Mali og Irak,

19 For Forsvarsmusect. se kapatel 5.7.3

2°Riksrevisjonens undersokelse av bevaringen og sikrineen av samlingene ved srathge museer. Dokument nr.

3:10 (2007-2008). Undersokelsen omfauer Kulturhistorisk muscum 02 Naturhisrorisk museum i Oslo. Bereen
Museum og Nasjonalgalleriers samlinger ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
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har vist. I Norge vurderte lasantikvaren påtenningen av kirker, som det var mange tilfeller
av i 1992-95, for å være en terrorlignende handling med formål å fierne kristendommen som
relieion i Norue. Det er sannsynlie at denne trusselen ikke blir mindre i fremtiden.

Vanlie kriminell aktivitet som pyromanvirksomhet ou hærverk vil oeså ramme kulturminner.

5.6.3 Utilsiktede hendelser

Brann utgjør kanskje den største trusselen mot kulturminner. Dette gjelder for Norge i enda
større grad enn i andre land da mesteparten av vår bygde kulturarv er i tre og dermed svært
brannfarlig. 1tillegg kan innsatstiden for brannvesenet være lang av eeografiske grunner. I
etterkant av storbrannen i I.ærdalsøyri (18-19 januar 2014) ble dei beviluel ekstra midler over
statsbudsjettet til brannforebyggende tiltak.

5.6. 4 I æpnet konflila

Riksantikvarens beredskapsplan fokuserer på fredstid. Ltviklingen av krigføring peker mer i
retning av etniske uroligheter, indre strid og geriljaaktivitet enn konvensjonellkrigføring. Det
kan derfor virke mot sin hensikt å fremheve de objekter man vil beskytte ved å merke dem.
Derfor vil ikke Riksantikvaren gå inn for å merke kulturminner beskyttet av konvensjonen
med konvensjonens merke. se for øvrig kapittel 7.2. Som en konsekvens av at norske styrker
deItar i militæroperasjoner i andre land, anser Riksantikvaren det som viktie å oppfylle de
militære forpliktelser i konvensjonen, se kapinel 5.7. og 7.5.

5.7 Forss a re I

Forsvarets rolle i krigs- 02 krisesituasjoner er dels av ren militær karakter oe dels bistandtil
sivile myndieheter i beredskaps- ou krisesituasjoner. Beredskapsrollen er nærmere definert i
kapittel 5.2.7 som beskriver status for beredskapssituasjonen i Noree.

5.7 1 Forsvarets egne kulturnilnner - registre

Forsvaret er landets største eiendomsbesitter av kulturhistoriske eiendommer. Disse er
definert i Landsverneplan for Forsvaret fra 2000 og lieger til grunn for forvaltningen av egen
eiendomsportefølje. Landsverneplanen ajourføres løpende av Forsvarsbyge på veene av
eieren, Forsvarsdepartementet. I 2013-2014 har Forsvarsbygg ieanesatt en reviderine av
landsverneplanen med sikte på å inkludere nyere forsvarsanlege fra den kalde krieen.
Planforslaeet er for tiden sendt ut til hørinu.

14 nasjonale festningsverk og 22 grensebefestninger har, sammen med den Gamle krigsskolen
i Oslo, fått status som nasjonale festningsverk. For de 14 nasjonale festningsverkene er det
utarbeidet egne verneplaner. For annen forsvarseiendom utarbeides det nå forvaltninesplaner i
henhold til kongelig resolusjon for statlie kulturhistorisk eiendom. Planarbeidet skal være
ferdie innen 2020.

Arkeoloeiske kulturminner inngår ikke i landsverneplanen. 02 arkeologiske kulturminner har
tradisjonelt ikke vært særskilt registrert i Forsvarets skyte- og ovingsfelt. Ved modernisering
av disse gjøres det nå kartlegging, avveining og sikring av kulturminner. I nye felt, som i
Regionfelt Østlandet i Hedmark oe i det sammenslåtte Mauken-Blåtind i Troms, har
ivaretakelse av kulturminneverdier vært en premissgiver. Ved nedleguine av eldre skyte- og
ovingsfelt. som Hjerkinn på Dovre, inngår arkeoloeisk registrerine som del av
miljooppryddinestiltakene..Arkeoloeisk registrerine oe eventuell utgravine inngår ousa ved
større utbyggingstiltak. som f.eks. ny kampflybase på Orlandet.
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I Håndbok for skyte- og ovingsfill, sist revidert 2010/2012, inngår kulturminner som et eget
element i kapitlet om miljøriktig forvaltning. Her er det tatt inn en overordnet miljøpohey for
kulturminner der det heter:

Forsvarsbygg ivaretar sektoransvaret for Forsvarets kulturminner og skal legge til

rette for at kulturminner og kulturmiljoer bevares og ivaretas som bruksressurser og

som grunnlag for opplevelse og videreutvikling avfrsiske omgivelser Forsvaret skal

ha oversikt over kuhurminnerimiljoer i Forsvarets skyte- og ovingsfelt med spesielt

fokus på automatisk fredede kulturminner. Jfr. Kulturminnelovens paragraf 9 om

undersokelsesplikt.

Forsvarsbygg skal levere datagrunnlae for kulturminner til Norge Digitalt.

5. 7.2 Forsvurets egne kulturminner —Forvaltning av eiendommer, bygg og anlegg og

heredskap

Forsvarsbygg er Forsvarsdepartementets eiendomsforvalter og rådgiver i
kulturminnespørsmål, Det er etablert en egen kulturminneforvaltning i Forsvarsbygg som
forvalter de nasjonale festningene. Forsvarsbygg har en daglig tilstedeværelse og en
driftsorganisasjon på de største festningene. De øvrige ivaretas i samarbeid med sivile aktører
som venneforeninger og liknende.

Det er utarbeidet egne beredskapsplaner for de nasjonale festninuene, men dette er i hovedsak
kommunikasjonsberedskapsplaner. I tillegg er det gjort en risikovurdering av hvert enkelt
festningsverk og en tilstandsvurdering av anleggene med tilhørende tiltaksplan. Dette skal
bidra til å sikre bygningsverkene i fredstid.

Den øvrige kulturminneportefoljen forvaltes som en del av Forsvarsbyggs alminnelige
eiendomsmasse, og her gjelder den alminnelige beredskapen som følger av Forsvarets
tilstedeværelse og virksomhet.

5.7.3 Forsvarets kulturgjensiander —Forsvarets museer

Forsvarets museer er underlaet Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) i
Forsvaret. Det er Norges største museumsenhet og består av Forsvarsmuseet og Norges
Hjemmefrontmuseum på Akershus festning i Oslo, Marinemuseet i Horten, Rustkammeret i
Trondheim, Oscarsborg festningsmuseum, Bergenhus festningsmuseum og
Luftforsvarsmuseet i Bodø. Som hovedmuseum har Forsvarsmuseet i tillegg det faglige
ansvar for en rekke militærhistoriske befestnineer og gjenstandssamlinger over hele landet.

I tillegg til museene har Forsvaret følgende historiske fartøyer og samlinger: KNM .Alta.
KNM Hitra, Flysamlingen på Gardermoen, DORA Ubåtbunker i Trondheim. Raufoss og
Trandum.

Det er ikke utarbeidet noen evakueringsplan for Forsvarsmuseets kulturgjenstander og
samlinger.

Utpelcing av onsvarlig personell med kompetanse innenfor beskyttelse av kulturminner

Forsvaret har en egen kulturminneforvaltning. Nasjonale Festningsverk (NFV), som er en
enhet i Forsvarsbygg. NFV er dessuten kompetansesenter for kulturminneforvaltning for hele
Forsvaret. NFV har ingen definerte, utvidete oppgaver i krigs- eller krisesituasjon utover
løpende forvaltningsansvar for våre nasjonale festninger.
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5.-.5•Idanning i Forsvarel Krigenc fiükereu

Haagkonvensjonen med tilhorende protokoller inngår sammen med bl.a. Geneve-
konvensjonen i faget Krigens folkerett.

En undersokelse gjennomfort av Rode Kors i juni 2004 avdekket flere hull i kunnskapen om
Krigens folkerett. Dette tok Forsvaret alvorlitz, oe det ble derfor iverksatt tiltak som resulterte
i en erundig gjennomgane av opplæringen og iverksetting av en rekke tiltak.

Sjef Forsvarets skolesenter (FSS) er underlagt ForsvarsstabenTellesstaben. Sjef Forsvarets
skolesenter er Forsvarssjefens rådgiver innen angitt kompetanseproduksjon for personell i
Forsvaret, og på veene av Forsvarssjefen utovende myndighet innen sitt ansvarsomrade
overfor øvriee sjefer. Det er opprettet en selvstendig tbrsknings- og utviklineskompetanse
innen militærrnakt. inkludert militær historie og militær tenkning. krigens folkerett.
sikkerhets- og forsvarspolitikk. samt fellesoperasjoner.

Forsvarets skolesenter har det nasjonale faeansvaret for utdanning i krigens folkerett på alle
nivåer. I tillege forvalter avdeling for Fellesoperasjoner samarheidsavtalene mellom Forsvaret
og Norges Rode Kors samt Universitetet i Oslo innenfor internasjonal humanitær rett.

Utdanning drives på alle nivå:

Obligatorisk e-kurs for vernepliktiee og lavere befal i regi av Voksenopplærineen i
samarbeid med avdelinesbefalet.

To studieemner som eir studiepoene i erunnleeeende soldatutdannine bereunet for
forsteeangstjenesten - -Etikk- og -Soldaten i et nasjonalt 02 internasjonalt
perspektiv",

Heimevernet (HV) har egen opplæring av sine mannskaper som ivaretas av jurister
med dette som spesialoppgave.

Fordypende og integrert undervisning i krigens folkerett ved befalsskolene og

kriesskolene - Arlig nasjonalt kurs i krieens folkerett.

Kurs for befal og andre, også utenlandske, i reei av Forsvarets skolesenter -
eksempelvis ukekurs i krigens folkerett for irakisk politi og militært personell.

Universitetsstudier i samarbeid mellom Forsvarets stabsskoler og Universitetet i Oslo.

Tema relatert til krigens folkerett spilles inn i øvinesseenario på både mindre oe nasjonale
ovelser.

Kulturminne  ern inneår bl.a. på alle ø‘.ingskart ved at kulturminner er merket for at
mannskapene kan øve på å ta hensyn til disse.

5.7.6 P6rsvarels ovingsvirkyomhet

Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) har ansvaret for all avelsesvirksomhet i Forsvaret på
nasjonalt og internasjonalt nivå.

Det er etablert faste rutiner for ivaretakelse av miljøhensyn (herunder kulturminnehensyn) ved
nasjonale militære ovelser. Nliljohensynene ivaretas både i planlegging (Field truining
exercise), gjennomforine oe evaluering av ovelsene. 1den stedlige prosjektorganisasjonen
inngår det en miljøeelle som rapporterer direkte til ovelsesledelsen. Rundt 10-15
miljooffiserer følger ovelsen fordelt på hver sin a‘deling i felt.
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5.7.7 Internasjonale operasjoner

Kommandostruktur

Ivaretakelsen av kulturminnehensyn inngår som en del av den alminnelige
kommandostrukturen også i internasjonale operasjoner.

Forsvarssjefens (FSJ) direktiv for internasjonal tjenestegjoring er styrende for Forsvarets
atferd i internasjonale operasjoner. Innledningen gjengis her i sin helhet:

( I. 1 kormal

Formålet med atferdsreglene er å sikre at vår Werd i internasjonal tjenestegjøring i
stor grad er ensartet og i samsvar med nasjonale regler og internasjonale
forpliktelser.

Reglene er videre grunnlag for å fastsette målsettingfår utdanning innen feltet, og gi
et enhetlig utgangspunkt får utarheidelse av bestemmelser og regelverk på lavere nivå.

(1.2) I irkeontrade

Atjerdsreglene gjelder for alle personellkategorier i Forsvarer ved alle typer
tjenestegjøring utenjor Norga Dette direktivet setter minstekrav til opprreden.

Lover, forskrifter, remingslinjer og avtaler vil kunne komme til anvendelse uavhengig
av atferdsreglene.

I Fraviketse av direldivet

Direktivet kan bare fravikes når særlige omstendigheter gjør det nødvendig.
Beslutning omfravikelselattes av F.SI eller den som er gitt fullmakt

(1.4) Konkretisering og avgrensninger

iWardsregiene representerer de krav, verdier, normer og holdninger som FSI vil skal
prege Forsvarets personell og avdelinger i tjeneste utenlands. Atferd i detre
dokumentet tilsvarer innholdsmessig den engelske betegnelsen Code of conduet

(1.5) insvaret får direktivet

har ansvaret for a tolke og gi informasjon om direktivet samt det overordnete
ansvaret for generell veiledning og opplæring.

Den enkelte avdeling har ansvaret for at eget personell blir gjort kjent med direktivet
og at det hlir fulgt opp.

Videre heter det:

(2.2) Det skal vises respekt for lokal kultur, tradisjoner og skikker. Innbyggerne i
vertslandet skal behandles med hollighet og respekt.

(2.8) Det skal tas hensyn til miljøet og du skal opptre, så langt som del er mulig
skånsomt i naturen. Du skal være hevisst forebyggende tiltak mot forurensning,
miljovennlig mfallshåndtering og energiokonomisering. Miljohensyn skal så lang
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det er mulig grennomfores i inierna4onal tjenesiegioring filsvarende norsA
lovverk.

Kuburrninner som del av rnibøhåndteringen

Kulturminnevern inngår som en del av miljøbegrepet i denne sammenhengen.

Det ligger også et oppdraa fra Forsvarssjefen til de militære sjefene om kartlegging av

kulturminner som en del av rekognoseringsarbeidet i forbindelse med internasjonale

operasjoner.

Operasjoner i regi av Nato

M djoledelse er under implementering i Nato. En egen miljostandard for virksomhetsstyring,

en sakalt Nato-Stanag, er innfod. Denne følger ISO 1400. Kulturminner er nå tatt inn i dette

systemet.

Mandatets betydning

Mandatet lbr den enkelte operasjon har avajørende betydning for gjennomforingen og for

operasjonsledelsens fokus under operasjonen. En viktig suksessfaktor vil derfor være å

forankre ivaretakelsen av kulturarven på en tydelig måte i mandatet. Dette er ikke tilfelle i

dagen situasjon. Dermed er det i stor grad opp til operasjonsledelsens personlige innstilline til

kulturarven om dette ivaretas på en aod måte.
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6 Status på implementering av konvensjonen og protokoller

6.1 I orberedelser i fredstid under kon ensjonen

Konvensjonens artikkel 3 og annen protokolls artikkel 5 påleuger partene oppgaver i fredstid.
Partene skal i fredstid arbeide for å forebyege oe minske muliee krigsødeleggelser.
Konvensjonen mangler konkrete forslag. men i punktet nedenfor gis en oversikt over
relevante tiltak som vil være i tråd med konvensjonens intensjoner.

6.II. I Generelle tiltak

Følgende tiltak er ansett som relevante for å iverksette konvensjonen (Dauens status i Noree
på disse anbefalingene står nedenfor i kursiv):

Sikre bygninger av spesiell arkitektonisk verdi og bygninger som inneholder
samlinger av kulturell verdi (museer, arkiv, hibliotek), spesielt mot brann og
sammenrasning.

Som beskrevet under kapiltel 5.5 omfaues offentlige arkiv og museer med stadig

filskudd av krav og retningslinjer i lovverk og/eller tilskuddsbrev, mens de store

bibliotekene selv definerer sikringsnivået. Arkiv har et lovverk med definerte rammer

og konkretiseringer, der oppgaven må were at krav og sikringsnivaer gjennomfores.

På museumsfellet gis det jaringer og remingslinjer, hlant annet om sikringsplaner,

som jalges opp gjennom rapporteringer. ljhrhindelse med Kulturrådets sikringsmidler

ligger det remingslinjer om hva somforventes av og hva som er et tilfredsstillende

sikringsnivå.

Beskyttelse av lose kulturminner helst der hvor de opphevares eller like i nærheten
(organisering av flytting og pakkemateriell)

Radende sikkerhetsvurdering går på å beskytte mest mulig på stedet og i liten grad

hasere seg på evakuering. Generelt bor derjhr magasiner i tillegg til å være

brannsikret også sikres mot for eksempel,flom ogjar a kunne motstå sammenrasing av

bygninger.

Etablering av beskyttelsesrom for de viktigste løse kulturminner

Som nevnt ovenfor man etter rOdende sikkerhetstenkning flytte minst mulig til

evakueringsrom. Flere av de storre museene har etablert sine magasiner i lokaliteter

hvor sikring mot naturkatastrofer og krig er ivaretatt; det samme er for viktige

samlinger innen hibliotek og arkir.

Etablere sivil institusjon som i krigssammenheng får ansvaret for å gjennomføre a, b.
og c.

Et ur prinsippene i norsk beredskapstenkning er likhetsprinsippet, det vil si at det skal

være storst mulig likhet mellom organiseringen i krig og ifredstid. I tillegg til viktige

aktorer innen beredskap (Se kapinel 5.2) sa har Norge en velfungerende

kulturminneforvaltning. som skulle ha gode formsetninger for a jUngere i krig. Det

samme gjelder instimslonene som forvalter den nasjonale kulturarven innen arkiv.

bibliotek og museum.
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Det skulle ikke være behov for å opprette noen nye organisasjoner, men det er behov for
samordnine og dialog mellom eksisterende institusjoner, inkludert ovelser for å teste
beredskapen.

21
Riksantikvarens innstilling fra 1985 er det i tillegg foreslått:

Prioritere et utvale av samlingene (maks. 10 %) for evakuerine til sikre lokaler. Dette
skal omfatte de absolutte toppstykker i samlingen som skal evakueres. Lokale og
regionale samlinger bør samarbeide for å sikre et representativt utvalg.

Museer med statlig drifistilskudd fonasenes å ha Marbeidet sikringsp1aner, der også

planer for evakuering og resiverdiredning skal innga.

Dupliscre dokumentasjonen. Det er viktie å ha et duplikat av dokumentasjonen som
plasseres i et hvelv utenfor samlingen.

Det antas at dette er gjort ved de jleste museer: sikring av dokumenfa.sjon bor

inIduderes i krav til tiffredsstillende sikring.

På arkivområdet arbeider Arkivverket (Riksarkivet. inkludert stalsarkivene og samisk arkiv)
systematisk med sikkerhet og beredskap knyttet til arkivbeholdningene i sine institusjoner,
gjennom ROS-analyser, avviksrapportering og tiltak. Dette arbeidet faller inn under det øvrige
sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Arkivverket som håndteres av Arkivverkets
beredskapsorganisasjon. I samarbeid med beredskapssjefen i Arkivverket har
konserveringsenheten i Riksarkivet utarbeidet en egen kriseplan for magasiner.

6.1.2 hruk av kulturminner

Konvensjonens artikkel fire ber om respekt for kulturarven. både innenfor eene erenser oe på
liendens territorium. Det kreves av statspartene at de unnlater å benytte kulturminner eller
deres nærmeste omgivelser til formål som vil kunne utsette dem for skade eller odeleggelse i
tilfelle av væpnet kontlikt, med andre ord: kulturminner skal ikke brukes på en slik måte at de
gjøres til relevante militære mål. Særlig forsvarsrelaterte kulturminner er sentrale i denne
problemstillingen. OQ den militære bruken av Akershus festning. inkludert
Forsvarsdepartementets hos edkvarter. gir særskilte utfordrineer.

6.1.3 Militære tiltak

Konvensjonens krav til militære forberedelser i fredstid, jf. artikkel 7. er relativt godt ivaretatt.
Det undervises i konvensjonen og dens protokoller på Krigsskolene som en del as den
militære folkeretten. Det er utarbeidet et interaktivt kurs innen dette emnet på ca 30 timer for
offiserer. Mannskaper til forstegangsfieneste tilbys et 5 timers kurs, se kapittel 5.7.5.

Ved øvelser er kulturminner avmerket på ovingskartene for å trene på hvordan kulturminner
kan tas hensyn til under strid.

6.1.4 Liste over kulturminner med spesiell beskyttelse

I henhold til konvensjonen skal en slik liste inkludere:

Automatisk fredete og løse kulturminner

21 Innstilling fra beredskapsutvalget for vurdering av beredskapsmessig sikring av materielle kuhurverdier. Sivilt
beredskap nr 314, 1985
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Bygnineer med løse kulturminner inkl. beskyttelsesrom

Sentre med kulturminner (= kulturmiljo)

Etter at Norge ratifiserte konvensjonen i 1958, satte Forsvarsdepartementet i 1961 ned et
utvalg som skulle komme med forslag til implementerinu av konvensjonen. Utvalget leverte
sin innstilling i 1969. Det vesentlieste arbeid besto i å plukke ut de kulturminner som skulle
føres opp på listen over spesiell beskyttelse. Listen besto av til sammen 1156 objekt fordelt på
følgende kategorier:

Kategori Antall Anslått prosent av
totalantallet

Arkeologiske områder 217 <
Stavkirker 28 100
Steinkirker fra middelalderen 147 100
(eldre enn 1537) 1

Kirker vn e enn 1537 61 6
Festninger. fort 13 100
Fredete by nin er o anlegg 430 30

Museer. gallerier 160 Kun museer og gallener
med statstilskudd

Listen ble aldri sendt til Unesco oe fikk ingen praktisk betydning. Synet på hva som eventuelt
bør inkluderes på en slik liste i dag er naturligvis endret, så hele arbeidet må i så fall gjøres på
nytt.

6.1.5 Merking

Siden Norge ikke har sendt noen liste over kulturminner til Unesco. er heller ingen
kulturminner i Norge merket med konvensjonens emblem.

6.1.6 1nformasjon og rapporiering

Generelt er konvensjonen og dens protokoller lite kjent i befolkningen, også blant
kulturminneforvaltningens personale. Som nevnt i kapittel 5.7.5 undervises det på Krigskolen
i konvensjonen, ou rekrutter i førstewangstjeneste får en kort innforine gjennom interaktiv
kursing.

6.1 . 7 furisdiksjon

Se nedenfor under omtalen av annen protokoll, kapittel 6.9.

6.2 Regler for implementering av Ilaagkon. ensjonen

Reglene for implementering av Haagkonvensjonen må forstås som rådgivende anbefalinger
for hvordan konvensjonen kan implementeres.

Reglenes anikkel 4 anbefaler statspartene å oppnev ne en eeneralkommisær for kulturell
eiendom. Miljøverndepartementet utnevner den til enhver tid sittende riksantikvar som
generalkommissær. Generalkommissærens oppeaver fremuår av Reglenes kapittel I. særlig
artikkel 6- I 0
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Artikkel 12 omtaler listen over kulturminner under spesiell beskyttelse. I dette tilfelle henviser
bestemmelsene i forskriften til artikkel 8.6 i konvensjonen, mens reglene her inneholder
nærmere bestemmelser for hvordan listen skal se ut. All den stund listen over kulturminner
under spesiell beskyttelse ikke er sendt inn, er disse bestemmelser ikke tatt i bruk.

6.3 Fonte protokoll

Denne protokollen inneholder eeentlie bare to bestemmelser: å hindre eksport av
kulturminner fra et okkupert omrade og å returnere kulturminner som er importert fra et
okkupert område eller deponert i landet av en av de krigforende. Kravene om eksport- og
importforbud fra okkuperte territorier er ivaretatt ved de nye endrineene i kulturminneloven
§§ 23a-f.

Når det gjelder tilbakesendelse. tok Norge ved ratifikasjon av denne protokollen i 1961
forbehold om at retur fra godtroende eier ikke skulle kunne skje etter 20 år etter ratifikasjon.
Dette forbehold ble trukket tilbake i 1979.

Tilbakesendelse av kulturminner kan oeså dekkes ved andre konvensjoner, f eks Unesco-
konvensjonen om ulovlig eierskifte fra 1970 og UNIDROfF-konvensjonen av 1995 om retur
av stjålne kulturminner. Beege konvensjoner er ratifisert av Norge. Som en konsekvens av
disse yatifikasjonene er kulturminneloven også endret, og det er utarbeidet en ny forskrifi i

2007— som tar hensyn til bestemmelsene i 1970-konvensjonen.

6.1 .Annen protokoll

6.4.1 Forberedelse ifredstid

Annen protokoll har relativt detaljerte krav til forberedelse i fredstid. Protokollens arlikkel
fem krever at statsparten fører registrer over sine kulturminner. oe at landet har utarbeidet
tilfredsstillende beredskapsrutiner, inkludert mot brann og i tilfelle byenineskollaps. Om ikke
tilstrekkelie in sinr-beskyttelse kan earanteres. bor evakueringsrutiner for løse kulturminner
være på plass.

Kravet om registrering av kulturminner ivaretas ved den kontinuerlige registrering som i dag
skjer innen kulturminneforvaltningen. Kulturminnefonaltningen planleeger oeså nodtiltak.
for eksempel ved brann, men har i liten grad planlagt evakuerine av kulturverdier. På arkiv-.
bibl iotek- og museumssektoren er beredskaps- ou sikrinesarbeidet kommet langt, og lovverket
settcr strenge krav til beredskap, sikring og, om nødvendig, evakuering. Dette står nærmere
beskrevet i kapittel 5.5.

Artikkel 30 ber om at kunnskap om protokollen og Haagkonvensjonen spres til allmennheten.
I Noree har det så lanet ikke blitt gjort målrettede tiltak i denne retnine. men i Forsvaret
undervises det til dels grundig om konvensjonen —noe som naturligvis oeså må utvides til å
gjelde annen protokoll straks denne tiltres av Norge.

6.4.2 Forsterket beskyttelse

Protokollens artikkel 10 og 11 setter krav om å velee ut kulturminner som skal ha forsterket
beskyttelse 02 sende listen inn til Unesco for stadfestelse. Dette er en parallell bestemmelse til

22 Forskrifi om utforscl og innforscl av kulturgjenstandcr av I. januar 2007 nr I.
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konvensjonens bestemmelse om spesiell beskyttelse. jf. punkt 6.1.4 ovenfor, men
utvaluskriteriene er langt strerwere.

6 43 Jurisdiksjon

Protokollen setter krav om etablering av straffebestemmelser. Straffebestemmelscr for brudd
på konvensjon Og protokoll finnes i straffeloven ou i kulturminneloven. Tabellen viser
korrelasjonen mellom annen protokolls krav OQnorsk lovverk.

Annen protokoll Norske lover
Artikkel 15 nr 1 bokstav a ! Straffeloven § 106 første ledd, bokstav f
Artikkel 15 nr 1 bokstav b ' Straffeloven § 242 annet ledd
Artikkel 15 nr 1 bokstav c Straffeloven § 104 første ledd, bokstav b
Artikkel 15 nr 1 bokstav d StrafTelo‘‹en § 106 forste ledd, bokstav f

i Artikkel 15 nr 1 bokstav e Straffeloven § 104 første ledd, bokstav a
Artikkel 21 Kulturminneloven §§ 23a-f(import ou cksport)

§ 27 (lo‘brudd i Nor ie)

6.1 4 Rapportering

Kravet om rapportering i artikkel 27 og 30 ivaretas ved rapportene hvert fierde år til Unesco.
Noree har rapportert i 1984. 1989, 1999. 2009 og 2012.

6 4.5 Internasjonal assistanse

Annen protokolls artikkel 29 etablerer et internasjonalt fond for beskyttelse av kulturarv i
tilfelle væpnet konflikt. Fondet er beregnet på frivillige bidrag. deriblant fra statspartene, noe
som for Norges del vil kunne være relevant bl.a. ved en tiltredelse til protokollen.

6.5 Resolusjon li

Resolusjon II til Haagkonvensjonen av 1954 anbefaler å opprette en koordinerende
kommisjon for å gi råd i forbindelse med implementeringen av konvensjonen. Dette er ikke en
forpliktelse for statsparten, og Norue har ikkc opprettet en slik kommisjon. Hvorvidt en slik
kommisjon bør opprettes i forbindelse med ffislutning til annen protokoll, må vurderes av
departementet.

Strattelosens §§ 104. 106 Ulfuset ved 1ns av 7. mars 2008 nr 4. satt i kraft sed kL res samme da2. 242
tilfoyet ved Los as 19.juni 2009 nr 14 —ikke tradt i kran 2010
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7 Vurderinger og forslag til nye tiltak

Generelt overholder Noree mange a‘ de kravene som stilles av konvensjonen og annen
protokoll. Dette kapitlet anbefaler hvilke ytterligere relevante tiltak Norge kan gjennomfore i
implementeringsarbeidet.

".1 Juri  diHon

Artikkel 15 og 16 pålegger statspartene å etablere straffebestemmelser for brudd på
konvensjonen. Kulturminneloven § 27 har straffebestemmelser for ødeletzuelse av
kulturminner innen landets grenser. Kulturminneloven §§23a-f gir bestemmelser om import
og eksport av kulturminner.

Straffeloven av 1902 § 152b annet ledd nr. 3 har straffebestemmelser for den som påforer
betydelig skade, eller medvirker til skade, på kulturminner eller kulturmiljoer av særlie
nasjonal eller internasjonal betydnine. Utov er dette vil oeså straffelovens bestemmelser om
tyveri, underslag 02 annet hærverk kunne tenkes å komme til anv endelse.

Vurderin : In en ytterligere tiltak nødvendig.

12 Implementering av beskytteke.tiltak

7.2.1 Generelle tiltak uavhengig avfarmal

Planlegging av nødtiltak bør utføres selv om en ikke er i. eller forventer å komme i, en
krigssituasjon. Erfaringsmessig er det de handlinger som ikke er en direkte følge av kriuen
som volder mest skade på viktige kulturverdier. Slike indirekte folger av en krig kan være
plyndring. brann, flom, sammenrasinu av byeninger og oljeutslipp. Det er følgelig gode
grunner til å se beredskaps- og sikringsarbeidet som gjøres i forbindelse med en potensiell
væpnet konflikt i sammenheng med tiltak rettet mot eventuelle naturkatastrofer og andre
uforutsette hendelser.

Tiltak: Alle større institus'oner innen kulturarvssektoren bor ha sikkerhetsplaner.

7.2.2 Tiliak ifredstid

Protokollens artikkel 5 pålegger i samsvar med konvensjonens artikkel 3 partene oppgaver i
fredstid. Partene skal i fredstid arbeide for å forebygge og minske mulige krigsodeleggelser.
De krav som stilles opp i annen protokoll ivaretas gjennom dagens kulturminneoreanisasjon.

Vurdering: Det er ikke behov for å opprette noen nye organisasjoner på
kulturminnesiden for å ivareta kravene i annen protokoll.
Tiltak: Det bør foretas ovelser for å teste beredska n, se 7.3 nedenfor.

7.2.3 Merking av kulturverdier

Med innføringen av annen protokoll finnes det nå tre grupper beskyttelse; generell, spesiell og
forsterket beskyttelse, se kapittel 3.3. De tre gruppene kulturminner kan merkes etter fastsatte
regler med en variant av emblemet Blue Shield. men merking er mest relevant for
kulturminner med spesiell eller forsterket beskyttelse. Norge har ingen av disse, oe når det
gjelder merking av kulturminner har Norue tradisjonelt hatt en restriktiv praksis.
Argumentasjonen har vært dels at merking virker visuelt forstyrrende på det enkelte
kulturminnet, men også at merking synliggjør kulturminner som mål for ugjerninger, altså at
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merking istedenfor å oke beskyttelsen kan virke mot sin hensikt. Mot dette argumentet kan det
hevdes at for norske soldater i utlandet, er det viktiu at de kjenner Blue Shield-merket for
nettopp å unneå odelegging av kulturminner.

Vurdering: Norske kulturminner har hinil ikke blitt merket med Haaukonvensjonens
emblem. Dette standpunkt  opprettholdes.

7.3 Utpeking aN personell med kompetanse innen beskNItelse aN kulturminner

Ved alvorlige kriser vil hele eller viktige deler av krisehåndteringen styres av regionale eller
sentrale myndigheter. I en sikkerhetspolitisk krise eller krig er det behov for sterk sentral
styring. I slike tilfeller vil regjeringen sette i verk en rekke tiltak som er forberedt på forhånd.

Det er likevel ingen grunn til å opprette en egen -kriesforvaltning- på kultursiden, Derimot vil
det kunne være ønskelig å leege inn et punkt om krisehåndtering under naturkatastrofer cre
eventuelle konflikter i institusjonenes instrukser. Dagens kulturforvaltnine kan dekke
personellkravet i konvensjonen, men personellet bor pekes ut ou eis identitetskort i henhold til
konvensjonens bestemmelser.

En viktig del i denne sammenheng er øvelser. Erfaringen fra Sveits. som har kommet lanet i
implementeringen av Haaekonvensjonem er at dette eir fredstidsorganisasjonen ovelse i
evakuerine oe, sikring av kulturarven. slik oreanisasjonen vet hvorledes den skal funeere
under kriser. enten det er krig eller flom - eller andre omstendieheter.

Vurdering: Kulturminneforvaltningen vil kunne håndtere situasjoner ouså i en
krisesituasjon, oe det cr ikke erunnlae for å opprette en euen "kriesforvaltning-.
Tiltak: Institusjonenes plikter under krie 0g naturkatastrofer bor innskjerpes og
nedfelles i instruksene. Ovelser bør holdes reuelmessig.

7.3.1 Sikringiegukuering- museene og suilens kulturhistoriske eiendommer

I ulike sammenhenger har Kulturrådet skissert følgende punkter Ibr museenes ansvar for
sikring og evakuering, som et utgangspunkt for hva som kan kreves av museene:

Museene skal være selvstendie organisert, med en armlengdes avstand til offentlige
myndigheter, og de har et selvstendie ansvar for eune samlinger, også med hensyn til
sikring og bevaring.

Imidlertid forvalter noen av museene statlig eiendom: sporsmålet er om staten skal
sette særskilte krav til de viktieste statlige samlinuene.
Det sentrale forvaltninesnivået bør kreve at institusjoner med statliee driftsmidler
utarbeider tilfredsstillende planer, med evakueringsplan oe plan for restverdiredning.
der forhold vedrorende ansvar, oreanisering 02 praktiske losninger innear:

Registrering av byening oe innhold, oversikt, prioriterine av gjenstandersamline:
hva skal reddes forst. hvordan er gjenstander festet.
Plan for restverdirednine.
Plan for pakking på stedet ou transport.
Plan for destinasjon: tilejeneelige og tilfredsstillende lokaler.

c Kontaktpersoner internt. kommando- og kommunikasjonslinjer.
c Kontaktpersonerorganisasjoner eksternt. avtaler, kommando- oe

kommunikasjonslinjer: DSB, militære, politi, brannvesen, frivillige.
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Det må sikres at eventuell evakuerine skjer på en måte som tilfredsstiller museets krav
til håndterine, transport. restverdiredning, klima oe sikrine.

lnstitusjonene må selv ha et selvstendig ansvar for å etablere kontakter for bruk av
midlertidige lokaler etter en evakuerine; andre museer. arkiv er. bibliotek.
idrenshaller/kongresshaller. underjordiske tjell - anleeg. forsvarsanlegg. Ekstern
evakuering ikke nødvendigvis forste reaksjon. Det er viktiuere å sikre eode
oppbevaringsforhold permanent, eventuelt supplert av intern evakuerine til definerte
sikre soner. kjellere. osv.

Sentrale myndieheter bor ikke erstatte museets rolle i disse vurderinuene.

Sentrale myndiuheter bor imidlertid koordinere et ansvar for tilrettelegging av
kontakter og kommandolinjer.

I Det bor vurderes om staten skal sene særskilte krav om sikrinu til de viktigste
statliee samlingenc i de statlige tilskuddsbrevene.
Tiltak: Det sentrale forvaltningsnivået bor kreve at institusjoner med statliee
driftsmidler utarbeider tilfredsstillende risiko- og sikkerhetsplaner (ROS), eventuelt med
evakuerinesplan for deler av samlingen og plan for restverdiredning. der forhold
vedrorende ansvar, oreaniserine og praktiske losninger inngår.
Tiltak: Tilsvarende krav bor o så 'elde for arkiv og bibliotek. 


- .4 TIN elgelse av kulturminner til beskvtlelse under konvensjonen og

prifiokollen

7.4.1 Generell

Det er ikke entydig hvordan man bor velee ut kulturminner som skal beskyttes av
konvensjonen og protokollen. I Norge. som i de fieste land, stilles ulike krav til kulturminner
av nasjonal, regional og lokal karakter. llvordan disse skal sees i forhold til de krav
konvensjonen og prolokollen setter opp, er et spørsmål åpent for manee
fortolkningsmuligheter.

Figuren nedenfor viser hvordan man kan tenke seg de forskjellige nivåer innen
"bevaringspyramiden-. Man må naturligvis stille forskjellige krav til verdien av
kulturminnene som skal beskyttes etter henholdsvis konvensjon ou protokoll.
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Verdens kulturarv
Annen protokoll -

forsterket beskyttelse World Unesco-

Heritage retningslinjer

Nasjonale Særlie nasjonal verdi
Konvensjonen - klenodier

Nasjonale retningslinjer
Spesiell beskyttelse

Annen protokoll - Nasjonal verdi

:onvensjonen - Fredninesobjekter
Iminnelig

ieskyttelse Museer med statlie driftstilskudd. arkher.
bibl iotek.

7.4.2 Beskvuelsesgrader/krav

Både konvensjonen og annen protokoll har en generell beskyttelsesgrad og en spcsiell
beskyttelsesgrad som det fremgår nedenfor (jfr. kapittel 3.3). Forskjellene i verdikrav mellom
konvensjon 02, protokoll er markert i tabellen:

Konvens'onen

Spcsiell beskyttelse i henhold til
artikkel 8

Gencrell beskyttelse i henhold til
artikkel 3

Annen rotokoll
Forsterket beskyttelse i henhold til
artikkel 10

Generell beskyttelse i henhold til
artikkel 5

7.4.3 Reskyttelse av kulturarv etter konvensjanen - spesiell beskyttelse

Etter konvensjonens artikkel 8 kan kulturminner gis en spesiell beskyttelse ved innføring i Det
internasjonale registeret for kultureiendom under spesiell beskyttelse. Kulturminner som skal
fores på denne listen må være sikret tilstrekkelie beredskap mot brann. byeningskollaps. og
relevante naturkatastrofer. Effektive evakueringsordnineer skal etableres for løse
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kulturminner der disse ikke kan sikres godt nok på stedet. Konvensjonens artikkel 8 er lite
brukt internasjonalt, og synes ikke lenger å være et relevant instrument.

Vurdering: Norge bør foreløpig la være å igangsette arbeidet med en liste over
kulturminner for spesiell beskyttelse. 


7.4.4 Beskyttelse av kulturary etter annen protokoll - generell beskynel3e

Etter artikkel fem skal statsparten utarbeide registre over sine kulturminner som gis generell
beskyttelse etter annen protokoll. Protokollen gir ingen spesifikke kriterier for hvilke
kulturminner som skal inkluderes, men understreker at det for de utvalete kulturminnene skal
tas tilstrekkeliee beredskapshensyn. Løse kulturminner skal sikres tilstrekkelig beskyttelse på
stedet; altemativt skal evalueringsrutiner innarbeides.

I Norge blir alle fredete kulturminner registrert i kulturminnedatabasen Askeladden.
Databasen blir kontinuerlig oppdatert. Beredskapen i Norge skiller ikke mellom kulturminner
og andre bygninger, men forvaltningen kan bidra til særskilte tiltak i f.eks. historiske
tettbygde trehusbebyggelser. For arkiv-, biblioteks- og museumssektoren gjelder egne reeler. I
krisesituasjoner har de største museene planer for hvilke gjenstander som skal evakueres først.

Vurdering: Den generelle beskyttelsen av kulturarv er i Norge i samsvar med kravene i
annen rotokolls artikkel fem. In en særskilte tiltak s nes nødvendi .

7.4.5 Utarbeidelse av lister etter annen protokoll forsterket heskyttelse

I henhold til protokollens Operational Guidelines pkt. 31 kan komiteen innskrive et
kulturobjekt på listen over objekter med forsterket beskyttelse dersom det oppfyller de tre
kriteriene i henhold til annen protokoll, artikkel 10:

Av største viktighet for menneskeheten (grearest importance for humanity)

Under tilstrekkelig nasjonal lovgivnine og administrativ forvaltning (adequate

domestic legal and administrative measures afprotection)

Ikke i militær bruk (no military use)

Alle de tre kriteriene må være oppfylt for å kunne bli nominert til tentativ liste og oppfort av
komiteen. En nærmere omtale av innholdet i disse kriterier finnes i vedlegg I.

Skjematisk kan prosessen foregå på denne måte:

Militært mål r=> JA r=> FORKASTES

U•

NEI

Dekket av kulturminnelovens bestemmelser => NE1 => FORKASTES

JA
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Av stor betydnine for et folks kulturan 1±) NEI 1=> FORKASTES

JA

il

NOMINERES

En statspart kan sende inn nominasjoner til listen over forsterket beskyttelse til Unescos
sekretariat som videresender dette til komiteen som foretar en vurdering om forslaget
tilfredsstiller kriteriene for innskrivning.

I tillegg må statsparten utarbeide tentative lister over nominasjoner som man akter å soke
oppfort på listen. Den tentative listen sendes inn til Unescos sekretariat som oversender listen
til komiteen. Komiteen bruker listen til å ajourfore listen over utvidet beskyttelse eller vurdere
behovet for internasjonal assistanse. Det er intet krav at et kulturminne som nomineres skal ha
vært oppfort på den tentative listen.

I pkt. 31.2.2 i Operational Guidelines er det satt opp gjeldende krav til en nominerina. og
Uneseos sekretariat har utarbeidet et skjema som kan brukes i denne sammenheng.

Norge har verken sendt inn liste over nominasjoner for spesiell beskyttelse etter
konvensjonen, forsterket beskyttelse etter annen protokoll eller tentativ liste etter annen
protokoll til Uneseo. Som beskrivelsen ovenfor antyder. er det en temmelig tid- og
ressurskrevende prosess å nominere kulturminner til listen for forsterket beskyrtelse. Selv om
en slik beskyttelse vil ai kulturminnene et ekstra folkerettslig vern. synes problemstillingen å
være litc relevant for Norge i dag. forelopig er kun svært ffi kulturminner nominert til listen
over kulturminner med forsterket beskyttelse etter annen protokoll. og Norue kan med fordel
avvente situasjonen.

Vurdering: Det er foreløpig lite relevant for Norge å starte prosessen med å gi
kulturminner forsterket besk itelse etter annen rotokoll.

7.4.6 Forholdet til Verdensurrlisten (WHL)

I de innledende diskusjonene om annen protokoll i Unesco. ble monumenter på WIIL vurdert
som selvskrevne kandidater til en fremtidie liste over forsterket beskyttelse etter annen
protokoll. Imidlertid ble det bestemt at det ikke kan være noen automatikk i dette. og
istedenfor det engelske begrepet outstanding universal values landet man på at kulturminner
må være av greatest imporranee for humanity. altså være av storste betydnina for
menneskeheten, for å inkluderes i listen over kulturminner med forsterket beskyttelse. Det
slås imidlertid fast at kulturminner på verdensarvlisten i prinsippet kvalifiserer til oppføring
på annen protokolls liste over forsterket beskyttelse, men de må være gjenstand for en
individuell vurdering. Pr. januar 2015 er alle kulturminner med forsterket beskyttelse etter
annen protokoll allerede oppfort som verdensansteder.
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Som kjent består Verdensarvlisten av tre typer nominasjoner: naturområder. områder med
kulturminner oe mhed sites. dvs, områder både med natur- og kulturminner. Det ble oeså slått
fast på mmet i 2007 at naturområder ikke kan settes opp på listen av rent praktiske zrunner.
Ved mixed sites må man prove å definere kulturdelene o vurdere om disse kyalifiserer til
nominerineer.

Ved de siste nominerineer til verdensarvlisten har det vært en tendens til at nominasjonene
øker i areal. Dette gjelder alle tre typer nomineringer. Det har oeså vært en tendens til
transnasjonale nonlinerinuer, hvor de enkelte objekter ofte ikke er tilstøtende. I tillegg finnes
sakalte serienomineringer, dvs. nominering av flere enkeltobjekter spredt over et stort område,
gjerne beliggende i flere land, men som tematisk hører sammen. Skal man vurdere et slikt
WIIL-område for forsterket beskyttelse etter annen protokoll, bor man prøve å definere
kjerneområdet i nomineringen eller vurdere enkeltobjektene i en serienominering.

I 1992 opprettet Unesco programmet Memory of the World som et tiltak for å synliggjøre
verdens kulturarv på arkiv- oe bibliotekfronten. Dette er ikke en egen konvensjon, men den
kan knyttes opp mot både Verdensarykonvensjonen oe Unescos konvensjon om vem av
immateriell kulturarv (2003). Under Memory of the World sorterer lister på både
internasjonalt, reeionalt nasjonalt nivå. Pa den internasjonale listen har Norge for tiden fem
nominasjoner:

The Leprosy Archives of Bergen (2001)

I lenrik lbsen : A Doll's House (2001 )

Roald Amundsen's South Pole Expedition (1910-1912) (2005)

Thor Heyerdahl Archives (2011 )

Sophus Tromholt Colleetion (2013)

Norges dokumentarr ble etablert i 2011/2012 som Norges nasjonale liste under Memory of
the World. Norges dokumentarv representerer et stort manefold av dokumenter som ikke
utelukkende fanger opp klenodier. Det bor derfor .urderes nærmere eventuelt hvilke deler av
Norees dokumentarv som bør eis beskyttelse etter annen protokoll.

Vurdering: Hvis Noree ved et senere tidspunkt skulle onske å nominere kulturminner til
forsterket beskyttelse etter annen protokolls artikkel 10, bor man vurdere alle norske
kulturminneoppføringer på World Heritage List, listen for immateriell kulturarv. samt
Memory of the World. Når man skal vurdere nomineringer som omfatter et stort areal,
må man enten definere et kjemeområde eller vurdere enkeltmonumentene i
nominasjonenr_

7.5 lnformasjon

7 5.1 Allmennheten

Konvensjonen oe de to protokollene er lite kjent blant allmennheten oe også innen
kulturminneforvaltnineen. For man setter i verk informasjonstiltak overfor allmennheten. bør
hensiktsmessieheten ved en slik ressursbruk yurderes.

Tiltak: Det bør vurderes å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for implementerine av
Haa tkonvensjonen.
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5 2 Porsvaret

Det er viktig at alle som arbeider med kulturminner under væpnet kontlikt har tilstrekkeli2
kunnskap på forhånd. Derfor skal partene. jfr. protokollens artikkel 30, opplyse militære og

sivile myndigheter som arbeider med natur- oe kultunerdier under væpnet konflikt, om
verdien av natur- og kulturarv oe om konvensjonen oe dens to protokollers bestemmelser.
Militære oe sivile myndigheter som arbeider med natur- og kulturverdier under væpnet
konflikt skal være kjent med innholdet av protokollen og de skal også få en innforing i
kulturminnelovens definisjoner av kulturminner. Dette kan gjennomfores ved at
kulturvembestemmelser blir en del av pensum ved de militære skolene slik at militært
personell forstår hvor viktig det er å bev are kulturverdiene. eller at militære crg siv ile
mvndiebeter får muligheten til å delta på kurs der kultunernproblemene blir tema.

Som nevnt i kapittel 5.7.5 er utdannine innen Forsvaret i relativt eod gjenge, men der er
fortsatt rom for forbedringer. Imidlertid er de militære kartverk ikke ajourført når det gjelder
kulturverdier. Heller ikke er hensynet til kulturverdier en del av mandatet til Norees
fredsbevarende styrker i utlandet

Forsvarsdepartementet har besluttet at det skal utarbeides militære manualer. Det ville være
naturlig at slike manualer også behandler forholdet til kulturarven. og at dette blir en del av
ovingsmomentene.

7•5.3 Sivile myndigheter

Det er viktie å bevisstgjøre personalet som arbeider innen kulturforvaltnineen og i arkiv-.
bibliotek 02 museumssektoren. Dette gjelder ikke bare arbeid som gjøres i Noree. men også .
ikke bare når det gjelder forholdene i Norge, men mer aktuelt forholdene i tredje verden. Det
kan også være relevant å holde kontakt med de nasjonale komiteer av de internasjonale
organisasjoner som arbeider på kultursiden, eksempelvis 1COMOS (kulturminner), ICOM
(museer). IFLA (bibliotek). ICA (arkiv) ou Blue Shield (beskyttelse under krig) om disse
temaene.

Tiltak: Problematikken som tas opp i Haagkonvensjonen og dens protokoller bor tas opp
på kulturminneforvaltningens landssamlinger ou i andre relevante fora med jevne
mellomrom.
Tiltak: Det bor tas kontakt med de nasjonale komiteer av de internasjonale
organisasjoner på kulturarvområdet for relevante informasjonsordninger.

7.5.4 Nasjonal kommisjon for heredskupsarheidet

Som omtalt i kapittel 4.6 anbefalte en resolusjon fra konvensjonskonferansen i 1954 å
opprette en kommisjon for å koordinere arbeidet med beredskap. Mange institusjoner arbeider
med beredskap i Norge. men det er manuelfull koordinering mellom disse. Ved
implementering av I laagkonvensjonen og annen protokoll kan det derfor være behov for en
slik koordinerende kommisjon. i alle fall i en startfase. I henhold til resolusjonen skal
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Tiltak:

Ajourfore kultun erdier på militære kart etter hvert som nye kulturminner
kommer til og vurdere i hvilken grad de skal merkes etter prioritet.

Innarbeide hensynet til kulturan i mandat for fredsbevarende styrker.

Innarbeide hensynet til kulturarv i de militære manualer.

Beskyttelse av kulturarven under strid blir en del av ovinesmomentene i
militærovelser.



kommisjonen ha representanter for kulturminnefon altning. museer. forssaret. universiteter 02
Utenriksdepartementet.

Klima- og miljødepartementet. som ansvarlig departement for
I laagkonvensjonen. bor opprette en kommisjon for å koordinere beredskapsarbeidet.
Kommis'onen bor o så ha o aver i det eenerelle beredska sarbeidet.

5 5 Okkupamens plikter

I henhold til forste protokoll forplikter okkupanten seg til ikke å eksportere kulturminner fra
et territorium under okkupasjon. Alle statsparter forplikter seg til å oppbesare kulturminner
som er kommet fra okkupert område og retumere disse etter at flendtlighetene er opphort. Det
er sel lite naturlie å tenke seg Noree som okkupant as fremmed lands territorium. men Noree
har lang tradisjon for å delta i internasjonale fredsbevarende operasjoner. I felt i utlandet har
norske soldater et særlig anssar. Se for osrie kapittel 7.52 ONenfor om informasjonstiltak for
Forsvaret.

7.6 Rapportering til nesco

7.6. I Rapportering

Statspartene skal rapportere hvert fjerde år om implementeringen av konvensjonen i henhold
til artikkel 26.2. og i forhold til annen protokoll etter artikkel 30. Vanligvis vil Unesco
anmode om rapportering etter en mal oppsatt av Unesco.

V urderin : Ra orterin til Unesco fortsetter etter etablerte rosed rer.

7.6.2 Generalkommisscer for knIturell eiendom

Som omtalt i kapittel 6.2 oppnevner Klima- og miljodepartementet den til enhver tid sittende
riksantikvar som generalkommissær for kulturel I eiendom. Generalkommissærens oppgaver
er dels i Norge, dels kan denne personen benyttes av Unesco ved væpnete konflikter utenfor
Norge.

[

Vurdering: Ordningen med å utnesne riksantikvaren til generalkommissær for kulturell
eiendom opprettholdes.

16.3 Imernasjonal assistanse

Som omtalt i kapittel 4.4.5 oppretter annen protokoll et internasjonalt fond som skal gi
tilskudd til statsparter som trenger assistanse til å implementere protokollen. Tilskudd fra
fondet vil naturlie nok særlig være relevant for statsparter i den tredje verden. Fondet er basert
på frivillige bidrae, både fra statsparter ou andre.

Annen protokoll oppfordrer i artikkel 32 statspartene å yte teknisk assistanse til andre
statsparter for å implementere protokollen. Operational Guidelines har nærmere reeler om
dette.

' Tiltak: Norge bor gi et bidrag til det internasjonale fond for beskyttelse av kulturminner
under krig, enten sed oremerkine av midler til Unesco eller ved en engangsbevilgning. f
eks i forbindelse med ratifikasjon as annen protokoll.
VII rdering: Norge opprettholder kompetanse om implementering as Haaekonvensjonen
for å kunne yte bistand til andre stats arter.
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iden: arbtal

Anbefalingene i dette kapitlet omfatter tiltak som dels må gjøres på sentralt hold, for
eksempel implementerinestiltak vistvis Uneseo. dels tiltak på lokalt nivå på den enkelte
institusjon. Sektormyndigheten (departementidirektorat) bør i samarbeid med institusjonene
bestemmer hvilke tiltak som skal gjøres på den enkelte institusjon. Det samme må gjelde
hvilke tiltak som må gjøres innen kommune eller fylkeskommune. Først når dette er
gjennomfort, vil Haaukonvensjonen og dens protokoller være implementert.
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Vedlegg 1: Kriteriene for nominering til forsterket beskyttelse etter annen
protokoll

Kriteriene for nominerinu til forsterket beskyttelse etter annen protokoll skal forstås på

foluende måte:

Artikkel 10 i annen protokoll setter opp tre kriterier for å kunne fore opp kulturobjekter på

listen mer forsterket beskyttelse:

I. Av største viktighet for menneskeheten (greatest importance for humanity)

Under nasjonal lovgivning og administrativ forvaltning (adequate domestic legal

and administrative measures of protection)

Ikke i militær bruk (no military use)

Nedenfor vil vi se nærmere på de enkelte kriterier:

I. største viktighet for menneskeheten, jf. artikkel I0(a)
I vurderingen av kriteriet må en eller flere euenskaper oppfylles:

I. Eksepsionell kulturell betydning (exceptional cultural siunificance)

">. Unikhet (uniqueness)

3. Tap av kulturminnet ville innebære et uerstattelig tap for menneskeheten

(irretrivable loss for humanity)

I vurderingen av euenskapene kan folgende leuues til urunn:

Eksepsjonell kulturell bet  dnine:

c Det er en eksepsjonell kultureiendom som bærer vitnesbyrd fra en eller

flere perioder i menneskets utvikling på nasjonalt, regionalt eller globalt

nivå (it is an exceptional cultural property bearing a testimony of one or

more periods of the development of humankind at a national, regional ou

elobal level)

Det representerer et mesterverk i menneskelie kreativitet (it represents a

masterpiece of human creativity)

Det cr et eksepsjonelt vitnesbyrd om en kulturell tradisjon eller sivilisasjon

som lever eller har forsvunnet (it bears an exceptional testimony to a

cultural tradition or to a civiliLation which is living or which has

disappeard)

Del uttrykker et viktig skille i menneskelig fremskritt over tid eller innen et

kulturelt område i verden innenfor kunst eller vitenskap (it exhibits an

important interchanee of human achievements. over a span of time or

within a cultural area of the world on developments in arts and sciences)

Det har en sentral betydnine for den kulturelle identitet i et samfunn (it has

a central siunificance to the cultural identity of societies concemed)

linikhet:

Unikhet innebærer at det ikke finnes en annen sammenliunbar kultureiendom med den

samme kulturelle betydninu. Dette kan sluues fra folgende:
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Alder (age)
Historie (histor))
Samfunn (community)
Representativ itet (representativ ity )
Plassering (location)

0 Form og størrelse (size and dimension)
Opprinnelighet og autentisitet (purity and authentisity in style)
Særpreg (integrity)
Sammenheng (context)
Kunsterisk utforelse (artistic crafismanship)
Estetisk verdi (aestethic Yalue)

I) Vitenskapelig verdi (scientific value)

- Innebærer et uerstattelic tap for menneskeheten:

Oppføring på WHL kan være utslagsgivende for nominerinå ou oppforing, gitt
følgende:

Omfatter i uteangspunktet rene kulturarvnominasjoner til WHL. Dersom
nominasjonen ikke er en avgrenset enhet, må de momentene trekkes ut som
utgjor kjernen i nominasjonen
Kan omfatte "mixed-sites- på WIIL dersom de viktieste kulturarvobjektene
som ligåer til grunn for nominasjonen kan defineres og avårenses
-nature-sites" på WHI. faller utenfor

Oppføring på MWR kan være utslagsgivende for nominering og oppføring.

Under nasjonal lovgivning og administrativ forvaltning, jf. artikkel I 0(b)

I vurdering av kriteriet kan folgende leåges til grunn:

Omfattes av bestemmelsene i kulturminneloven
Oppfort eller tilfredsstiller kriteriene for oppforinå i den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden

Ikke i militær bruk, jf. artikkel 10Ci

I vurdering av kriteriet kan følgende legges til grunn:

Omfatter ikke en kulturhistorisk del, av et i utgangspunktet militært anlegg, med
samlinger etc.

Statsparten kan erklære at det militære målet ikke vil bli brukt i krigshandlinuer:ikke
av stridende personell

Kongens offisielle eiendommer er ikke militære mål

I vurderingen av kriteriene for nominering og oppforina på listen over forsterket beskyttelse
kan det være hensiktmessig å vurdere objektet på følgende måte:

I Omfattes det av kulturminnelovens bestemmelser?
2 Er det et militært mål?

Oppfyller det øn eller flere av kriteriene "av viktighet for menneskeheten-?
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Vedlegg 2: Konvensjonens merker for de forskjellige beskyttelsesgrader

For å identifisere ou gjenkjenne kulturminner under generell og spesiell beskyttelse, er det

med konvensjonen innført et merkingssystem av kulturminner. Det er anbefalf at merkingen
utføres i fredstid

Konvensjonen:

Artikkel 6 i konvensjonen sier at kulturarv kan få tildelt et
spesielt emblem for identifikasjon. Kapittel 5 i konvensjonen
omhandler tbrmen på emblemet for beskyttelse av kulturarv og
hvilke tilfeller dette skal anvendes.

Ifølee konvensjonens artikkel 16. I. skal konvensjonens
emblem ha formen som et skjold som peker nedover. Et
kongeblått kvadrat som står med den cne spissen ned danner

spissen på skjoldet og et konueblått trianeel med spissen ned ovenfor kvadratet. slik at det
dannes et tomrom i form av et trianeel på hver side. Dette emblemet kan brukes alene eller
repeteres tre eaneer

To skjold oser og ett under.

Ett emblem kan jfr. konvensjonens artikkel 17.2. kun brukes som en
identifikasjon på kulturminner under eencrell beskyttelse eller som
identi fikasjon på personell ou ID-kort for personell som arbeider med
beskyttelse av kulturarv.

o Emblem repetert tre eanger kan jfr. konvensjonens artikkel 17.1. kun brukes på
faste kulturminner under spesiell beskyttelse, transport av kulturminner som
blir berørt av prolokollens bestemmelser for transport under spesiell
beskyttelse og transport i nodstilfelle.

Nærmere utførelse av skiltet finnes i forskrift til konvensjonen artikkel 20 oe 21.

" Illadik. Jan 2004: Marking of cultural property with the dist inctive emblem of the 1954 Ilape Convention for
the Proteetion of Cultural Property in the Event of Armed Conflict International Review of the Red Crosy
Vol.86. No 854. 2004. S 379- 387.
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