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ÅRSBERETNING 2007 
Fra Styret 

v/Amund Sinding-Larsen, president 

 

Årsberetningen innhold er for 2007 delt i to –  

A) beretning som direkte berører ICOMOS Norge, 

B) beretning som vedrører ICOMOS international (og Nordisk). 

Det er lagt inn lenker i årsberetningen til lengre tekst på temaer som kan være av 

interesse. 
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A) ICOMOS Norge 
 

1 Medlemmer 
Ved årsslutt 2007 har ICOMOS Norge i alt 221 medlemmer, hvorav 15 institusjonelle 

medlemmer, 206 individuelle medlemmer, herav 2 æresmedlemmer, Luce Hinch og Håkon 

Christie. I 2007 fikk ICOMOS Norge 28 nye medlemmer, inkludert seks ungdomsmedlemmer 

(30 år og yngre). Ett medlem utmeldt, fire er strøket. Stifter av ICOMOS Norge, og 

æresmedlem av ICOMOS og ICOMOS Norge, Stephan Tschudi-Madsen, er gått bort.  

Stephan Tschudi-Madsen 

Med Stephan Tschudi-Madsens bortgang har kulturminnevernet mistet en stor personlighet. 

Med de nasjonale bidrag godt dokumentert er likevel hans internasjonale innsats mindre kjent. 

Han satte Norge på kartet gjennom tidlige nominasjoner til UNESCOs verdensarvliste, først 

med Bryggen i Bergen og Urnes stavkirke. 

ICOMOS ble stiftet i 1965 og i ’Verdensarvkonvensjonen av 1972’ definert som rådgivende 

faginstans for verdensarvpørsmål. Stephan tok initiativ til ICOMOS Norge i 1977. 
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Som president i ICOMOS Advisory Committee 1981-90 oppnådde han flere viktige ting. Ved 

sin energi, store varme og evner som brobygger ble dette internasjonale fagmiljøet åpnet for 

deltakelse og faglig problematikk langt utover det eurosentriske preg som hittil kjennetegnet 

miljøet. Hans inkluderingsevne, menneskeglede og intellektuelle klarhet skapte omfavnelse 

av individer og kulturer, og ga ICOMOS sin første president utenfra Europa.  

Norsk bistandsstrategi 1982 medførte nye muligheter til å innlemme kulturdimensjonen i 

bistandsarbeidet, Norge ved NORAD her blant de absolutt første med Stephan som 

entusiastisk stifinner og pioner i å integrere bygningsarven i bistandsarbeidet. Han tok 

initiativet til flere prosjekter i Øst-Afrika og Midtøsten. Fagmiljøene i Steinbyen på Zanzibar, 

Lamu, Bagamoyo og Sanaa i Jemen ble tilført nye tenkemåter for arbeid med bygningsarv. 

Stephan satte et klart lys på norsk trearkitektur, oppbygging av internasjonale vitenskapelige 

fagkomiteer, og tok initiativ til ’Det Internasjonale Trekurset’ som fremdeles gjennomføres 

her hvert annet år med stor internasjonal interessse.  

Stephan var sentral for arbeidet med internasjonal kulturarv. Det huskes i ICOMOS. Ved 

ICOMOS Advisory Committee møtet i Sør-Afrika i forrige uke ble han spontant nevnt, og 

påfølgende nyhet om hans plutselige bortgang møtt med tristhet. Med Stephan er et 

usedvanlig våkent og generøst menneske gått bort. Vår takk er stor. 

(Amund Sinding-Larsen) 

 

2 Organisasjonen  
ICOMOS Norge er organisert med styre og råd. Rådet representerer de internasjonale 

fagkomiteene, ISC, som ICOMOS Norge deltar i. 

Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: 

Amund Sinding-Larsen - president 

Gisle Jakhelln (2007-2009) - nestleder 

Kari Vartdal Opsvik (2006-2008) – kasserer 

Lasse Bjørkhaug (2006-2008) 

Randi Bårtvedt (2006-2008) - medlemsansvarlig 

Eirik T Bøe (2007-2009) - sekretær 

Bente Mathisen (2007-2009) 

Marie Louise Anker – vararepresentant 

 

Som nordisk representant (2005-2008) i ICOMOS Executive Committee deltar Axel Mykleby 

i styremøtene. 

Rådet har i 2007 hatt følgende sammensetning: 

20
th

 Century Heritage:     Eirik Trygve Bøe (2006-2008) 

Intangible Cultural Heritage:    Ingegerd Holand (2006-2008) 

Wood - IIWC:      Johan Mattson (2007-2009) 

Heritage documentation Photogrammetry:   Ola Storsletten (2006-2008) 

Earthern Architecture:    Hauke Haupts (2006-2008) 

Training ICOMOS:      Torbjørn Eggen (2007-2009) 

Fortifications and Military Heritage:   Roberta Havran (2005-2009) 

Archaeological Heritage Management:   Elin Dalen (2006-2008) 

Historic Gardens - Cultural Landscapes:   Mette Eggen (2006-2008) 

Underwater Cultural Heritage:   Ivar Aarestad (2006-2008) 
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Polar Heritage:      Susan Barr (2006-2008) 

Vernacular Architecture - CIAV:     Gisle Jakhelln (2007-2009) 

Wall painting :      ? 

Rock Art- CAR:      Terje Norsted (2007-2009) 

Risk Preparedness ICORP:     Bente Mathisen (2006-2008) 

Cultural Tourism:      Sondre Svalastog (2006-2008) 

Historic Towns and Villages:    Hogne Langset (2007-2009) 

Stained Glass:      Jens Treider (2007-2009) 

Stone:       Britt-Alice Hjelmeland (2006-2008) 

Legal, Administrative and Financial issues:  Marie Louise Anker (2007-2009) 

Shared Built Heritage:    Amund Sinding-Larsen (2007-2009) 

Valgkomitéen har bestått av: 

Nils Anker, leder 

Mari Oftedal 

Jørn Fundingsrud  

 

3 Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 
Årsmøte  

ble holdt 15. mars hos Riksantikvaren, Dronningens gate 13, Oslo med 18 deltakere. 

Årsberetningen ble vedtatt. Årsregnskapet ble godkjent. 

Fagseminar 1-2007 Minoriteters kulturminner. 

ble holdt 15. mars kl. 12-17 i Riksantikvarens konferansesal med tema: Minoriteters 

kulturminner. Problemstillinger rundt norske minoriteters kulturminner (kvener, sør-samer og 

romanifolket) ble belyst, samt innvandreres kulturminner og kulturspor i navnetradisjoner ble 

belyst. Ingegerd Holand og Elin Dalen var faglig ansvarlig for et vellykket fagarrangement, 

med i alt ca 40 deltakere.  

Fagseminar 2-2007 ”Tapt og truet”,  

ble holdt 24. august på Kommunenes Hus, Oslo, med tema 20. århundres kulturminner.  

Over 60 personer deltok. Eirik Bøe og Linda Veiby var faglig ansvarlig for et vellykket 

fagarrangement. 

Fagseminar/-konferanse 3-2007. Kulturarv og verdiskaping 

I Bergen ble det den 18.og 19. oktober holdt fagkonferanse med tema ”Kulturminner og 

verdiskaping”. Gjennom et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune 

og ICOMOS fikk konferansen nær 180 deltakere. Et variert program var lagt opp med 

spennvidde fra arbeidet som gjøres i Norwich i England presentert av Michael Lovedale, til bl 

a lokale problemstillinger rundt kulturminnene i Sandviken der Byantikvaren ved Siri 

Myrvoll står i spissen for et verdiskapingsprogram. 

Styret  

har hatt møter 18/1, 8/2, 19/4, 14/6, 23/8,19/10 (i Bergen) og 6.12.  

Større saker er her definert bare ved stikkordene under: 

Styret har drøftet handlingsplan for 2007-2010. 

Retningslinjer for valgkomiteen er utarbeidet. 

Retningslinjer for medlemskap i faglige komiteer er utarbeidet. 

Kandidat for ICOMOS Gazzola Prize er lagt frem og behandles videre. 

Forslag om opprettelse av IN-pris er lagt frem. 

Oppdatering av IN hjemmesider er vedtatt og prosjektet satt i gang. 
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Uttalelse til ICOMOS med en rekke kritiske spørsmål til ledelsens arbeid. 

Rådet  

har hatt to møter i 2007, den 8/2 og 23/8 med representanter for henholdsvis 9 og 11 

fagkomiteer. Rådet diskutert ressursbruk og større arbeidsoppgaver, utvekslet informasjon om 

arbeid i faggruppene nasjonalt og internasjonalt, samt ideer til videre arbeid.  

Arbeidsutvalg (AU) 

Leder, sekretær og kasserer har utgjort arbeidsutvalget og hatt arbeidsmøter etter behov, 

tildels pr epost og telefon. 

ICOMOS i Norden’ 

ICOMOS Sverige arrangert 9.11.2007 møte for ’ICOMOS Norden’ på Bymuseet i 

Stockholm. ICOMOS Danmark, Finland, Norge og Sverige var representert. Fra ICOMOS 

Norge deltok Gisle Jakhelln, Susan Barr, Axel Mykleby og Eirik Bøe. Sistnevnte orienterte 

om befaring og møter i New York for vern og restaurering av FN-bygningen, en oppfølging 

av det nordiske møtet i 2006. Møtet ble etterfulgt av et seminar med tittel ” Historic Urban 

Landscapes – a tool for wider understanding. The Nordic experience ” med bidrag fra alle 

nordiske land og USA. 

Kontakt med Riksantikvaren vedrørende tentative liste og vurdering utvidelse Røros. 

Kontakt Unesco-kommisjonen om langtidsplan 

Kontakt Baltiske land og Baltikum gjennom UD’s EØS finansieringsprorgram... 

 

4 Administrasjon 
Sekretær 

Anne-Berit Breisjøberget bidrar på utmerket vis til sekretæraktiviteter, og har meget nyttig 

også deltatt i et av våre seminarprosjekt. 

Etter omflytting hos Riksantikvaren har IN fortsatt velvilligst fått nytt kontor i bygningen. 

Publikasjoner 

Ny hjemmeside er under oppbygging for ICOMOS Norge. Her vil det bli vesentlig enklere 

med nye meldinger og artikler. 

Økonomi 

Årsmøtet 2006 valgte Marianne Knutsen til revisor. Foreningen benytter regnskapsfører Bjørg 

Syren, Tungen 6, 2050 Jessheim. 

 

5 Faglig virksomhet 
Blue Shield Norge (BSN) 

Komiteens medlemmer represenerer ICOM (leder), IFLA, ICA og ICOMOS Norge. 

Komiteen har hatt flere møter i 2007. Se lenken for mer informasjon. 

Verdensarvsteder i Norge 

På møte på Oslo i mai var representanter fra de norske verdensarvstedene samlet. Det var da 

enighet om å danne et eget forum for eierne av verdensarvstedene. Nettverket ble stiftet på 

Røros 4.desember der alle de norske Verdensarvstedene var representert. Lasse Bjørkhaug var 

til stede fra ICOMOS Norge. Det første styret for Norges Verdensarv ble konstituert med 

Reidun Andreassen, Alta , Rita  Johansen,  Vegaøyene og John A Bryde, Røros i styret. 

Europa Nostra 

Eirik Bøe deltok på Europa Nostra seminar og prisutdeling i Stockholm i juni. 

Norsk tentative liste  
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ICOMOS Norge har vært invitert av Riksantikvaren til å drøfte kulturminner som er foreslått 

tatt opp på Norges tentative liste til UNESCOs verdenskulturavliste. Fangstanlegg for villrein 

og industristedene og anleggene Tyssedal, Odda og Rjukan ble presentert og drøftet. 

IN v/Amund Sinding-Larsen og Gisle Jakhelln hadde møte med riksantikvar Nils Marstein 

15. mars hvor verdensarvsteder og spesielt den norske tentative listen ble drøftet. 

FNs hovedkvarter, New York 

Opprustningen av bygningene er under planlegging. ICOMOS Norge har tatt nytt initiativ for 

å sikre at disse arbeidene tar riktig hensyn til de bevaringsverdige elementene. Både The 

Security Council med The Economic and Social Council og 39 etasjers The Secretariat 

Building er under rehabilitering. I oktober hadde ICOMOS Norge ved Eirik Bøe og Linda 

Veiby (20th Century Heritage) møter i New York med prosjektledelsen. IN har dialog på 

saken med Utenriksdepartementet, den norske ambassaden i FN og FN-administrasjonen.  

- Se lenken for mer informasjon. 

Kulturarv og menneskerettigheter 

I samarbeide med Den norske UNESCO-kommisjonen, Den norske Helsingforskomité og 

Universitetet i Oslo har det vært et godt samarbeid om planlegging av seminar om UNESCOs 

Verdensarvkonvensjon 1972 (konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv) og 

menneskerettigheter. Opprinnelig planlagt til senhøstes 2007, men seminardato måtte 

forskyves til 6.februar 2008. 

 

6 Rapport fra fagkomiteene (ICOMOS ISC) 

6.1 Vernacular Architecture 

Fagkomitéen for byggeskikk:   Gisle Jakhelln 

CIAV har i løpet av året etablert en norsk gruppe på 15 medlemmer. Gisle Jakhelln er leder av 

gruppen. Det har vært avholdt ett møte, 24.oktober, i Oslo. Det tas sikte på å arbeide som et 

utvidet faglig forum. CIAV International hadde sitt årsmøte 2.-8. desember i Banaue, Ifugao 

Province, Philippinees. Der var ikke representasjon fra Norge. Gisle Jakhelln er voting 

member. 

6.2 Rock Art:      Terje Norsted  

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. 

6.3 Wood:       Johan Mattson | 

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. 

6.4 Heritage Documentation/Photogrammetry: Ola Storsletten  

Fagkomitéen for fotogrammetri (og dokumentasjon). 

Virksomheten har vært relativt beskjeden i 2007. Arbeidet med den klassiske 

fotogrammetrien blitt utvidet til å omfatte ulike former for dokumentasjon, nå også med 

skanning. Kunnskapsformidling om dette er gjort bl.a. ved forelesning ved Kunstakademiets 

arkitekt skole i København i april og i september på AHO i Oslo. Ola Storsletten deltar i et 

internt NIKU-prosjekt om skanning. I prosjektet vil det etter planen inngå en skanning av 

deler av Høyjord stavkirke. Hensikten er å sammenligne manuell oppmåling og skanning for 

på den måten å utvikle en bedre dokumentasjon av både stavkirker og andre typer 

kulturminner. 
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6.5 Earthen Architectural Heritage:  Hauke Haupts 

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. 

6.6 Training:      Torbjørn Eggen  

Komiteen har arrangert seminar på Røros 2.- 4. november sammen med fagkomiteen for 

kulturturisme. 

6.7 Fortifications and Military Heritage:  Roberta Havran 

Fagkomiteen for fortifikasjoner  
Komiteen har i 2007 fått 9 nye medlemmer. Til sammen består komiteen av 12 medlemmer i 

utgangen av 2007. Roberta har vært pådriver i Norge hittil, og vært Voting Member i den 

internasjonale komiteen siden 2005. Årsmøte i den internasjonale komiteen ble arrangert den 

23-27/10 i Krakow, Polen: Roberta deltok. På møtet ble diskutert utfordringene ved 

istandsetting, rehabilitering og ny bruk av militære anlegg.  

6.8 Archaeological Heritage Management:  Elin Dalen  

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe.  

Medlemskapet i ICHAM er lagt om i henhold til det nye regelverket i ICOMOS for 

fagkomiteene. Elin forsøkte å melde seg inn i 2007, uten noen tilbakemelding på dette.  

6.9 International Committee of Historic Gardens – Cultural Landscapes ICOMOS-

IFLA:       Mette Eggen  

Nytt navn på komiteen i 2007. Ordet hage er ute av navnet, men ikke av arbeidsområdet.  

Den norske faggruppen har et arbeidsutvalg: Knut Langeland, Tore Edvard Bergaust og Mette 

Eggen. Mette er Voting Member i den internasjonale komiteen, fra 2000. Den norske 

komiteen har ved utgangen av 2007 23 medlemmer. Fagkomiteen har hatt to møter våren 

2007. Planlagt internasjonal konferanse i september i Rosendal måtte utsettes. 

Internasjonalt årsmøte ble så holdt 27.-28. november i San José, Costa Rica, der Mette deltok. 

Den viktigste arbeidsoppgaven som ble utpekt for møtet, var å forbedre gjeldende ”Guidelines 

for World Heritage Technical Evaluation Missions” for kulturlandskap.  

6.10 Underwater Cultural Heritage:  Ivar Aarestad 

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. 

6.11 20
th

 Century Heritage:    Eirik T. Bøe  

Fagkomiteen har arrangert fagseminaret “Tapt og truet” 24. august på Kommunenes Hus, 

Oslo, med tema 20. århundres kulturminner, se pkt. 3 over. Komiteen har arbeidet med FN-

bygningen i New York, se pkt. 5 over. 

6.12 Polar Heritage IPHC:    Susan Barr  

Det er ikke egen norsk fagkomité.  

Susan Barr er president i den internasjonale fagkomiteen. Komitéens store satsing i 2007 var 

en konferanse i Barrow, Alaska i september med temaet "Bevaring av historiske 

vitenskapelige baser i polarområdene". Susan Barr deltok i workshop i London i januar i 

forbindelse med Noah's Ark-klima og kulturminner prosjekt. Hun holdt innlegg på ICOMOS 

Scientific Council symposium i Cape Town i oktober. Symposiets tema var Klimaendring og 

kulturminner. Susan deltok på Advisory Committee-møtet i Pretoria rett etter symposiet. 
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Susan var også til stede på ICOMOS-Norden-møtet i Stockholm 9. november og i 

månedsskiftet november-desember representerte hun ICOMOS på World Heritage Centres 

ekspertmøte om Verdensarv i Arktis, som ble avholdt i Narvik. Se lenken for mer 

informasjon. 

6.13 Wall painting:      Jon Brænne   

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. 

6.14 Stone:       Britt-Alise Hjelmeland  

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. 

6.15 Risk Preparedness:     Bente Mathisen  

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. 

6.16 Cultural Tourism:     Sondre Svalastog  

Faggruppen for kultur og turisme  

Komiteen har i løpet av 2007 reorganisert seg og fordoblet medlemstallet. Sammen med 

Training Committee arrangerte faggruppen et seminar på Røros 2- 4. november.  

Sondre Svalastog deltok på ICOMOS International Cultural Tourism Workshop and Annual 

Meeting i Canterbury UK, 8-12. juni. Hovedtemaet for workshopen var Capturing Sustaining 

& Presenting the Spirit of Place. Den ene av konferansedagene var et samarrangement med 

ICOMOS UK.  

6.17 Historic Towns and Villages:   Hogne Langset 

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. 

6.18 Stained Glass:      Jens Treider  

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. Det er ikke oppnådd kontakt med den 

internasjonale komiteen. 

6.19 Intangible Cultural Heritage - ICICH: Ingegjerd Holand 

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. Det er ikke oppnådd kontakt med den 

internasjonale komiteen.  

- Se lenken for mer informasjon. 

6.20 Shared Built Heritage:   Amund Sinding-Larsen 

2007 ISC årsmøte ble forskjøvet til januar 2008. Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. 

6.21 Legal, Administrative and Financial Issues: Marie L. Anker 

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. Det er ikke oppnådd kontakt med den 

internasjonale komiteen. 
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ÅRSBERETNING 2007 
Fra Styret 

v/Amund Sinding-Larsen, president 

 

 

B) ICOMOS International 
Innhold: 

FNs hovedkvarter, New York 

Blue Shield Norge (BSN) 

ICOMOS i Norden 

ICOMOS Executive Committee (EC) og Advisory Committee (AC) 

Nominasjoner til UNESCOs World Heritage List (WHL):  

FNs hovedkvarter, New York 

Opprustningen av bygningene er under planlegging. ICOMOS Norge har tatt nytt initiativ for 

å sikre at disse arbeidene tar riktig hensyn til de bevaringsverdige elementene. Både ICOMOS 

Danmark og ICOMOS Sverige er i dialog med sine nasjonale myndigheter etter initiativ fra 

IN. Det vises til A) pkt. 5 over.  

Blue Shield Norge (BSN) 

Komiteens medlemmer representerer ICOM (leder), IFLA, ICA og ICOMOS Norge med 

Axel Mykleby (Lasse Bjørkhaug som vara).  

Komiteen har hatt 3 møter (januar, mars og oktober). De viktigste sakene har vært 1) 

soldathefte, 2) høringsuttalelse til straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot 

menneskeheten og krigsforbrytelser og 3) risikoforhold ved Vestbanetomten med Oslo 

kommune i forbindelse med planlegging av det nye Deichmanske bibliotek. BSN følger opp.  

Leif Pareli, ICOM, har på to møter i Nederland arbeidet med å forberede opprettelsen av 

Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS). BSN kjøper domenet 

blueshield.no.  

- Se lenke for mer informasjon. 

ICOMOS i Norden 

ICOMOS Sverige arrangerte 9.11.2007 møte for ’ICOMOS Norden’ på Bymuseet i 

Stockholm. ICOMOS Danmark, Finland, Norge og Sverige var representert. Fra ICOMOS 

Norge deltok Gisle Jakhelln, Susan Barr, Axel Mykleby og Eirik Bøe.  

Saker som ble tatt opp: 1) FN-bygningen, en oppfølging av det nordiske møtet i 2006,   

2) EUs nye rammeprogrammer med mulighet for kulturminneprosjekter og muligheten for 

samarbeid, 3) Blue Shield-komiteene i Norden. Møtet ble etterfulgt av et seminar med tittel 

”Historic Urban Landscapes – a tool for wider understanding. The Nordic experience”. 

- Se lenke for mer informasjon. 

ICOMOS Executive Committee (EC) og Advisory Committee (AC) 

Axel Mykleby er nordisk ICOMOS representant i EC. Han har deltatt på møtene i januar 

(Paris) og oktober (Pretoria). Axel Mykleby var den ene av to referenter under møtene. 

Viktige saker som ble tatt opp i januar var 1) ny database for medlemmer, 2) ICOMOS 

økonomi og 3) ICOMOS-fondet i Macao, Kina. I oktober: ’Rules of procedure’. 
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International Scientific Committee (ISC) hadde seminar 7. oktober i Pretoria og årsmøte 

dagen etter. Axel Mykleby og Susan Barr deltok i møtene, Gisle Jakhelln siste dag. Susan 

Barr holdt innlegg under seminaret.  

Gisle Jakhelln representerte Norge på AC-møtet 9.-10. oktober i Pretoria, Syd-Afrika. Til 

stede var også Axel Mykleby og Susan Barr. Av saker som ble behandlet nevnes 1) Brev fra 

ICOMOS Norge med en rekke kritiske spørsmål til ICOMOS arbeid. AC vedtok å nedsette en 

arbeidsgruppe under ledelse av ICOMOS Norge som skulle følge opp de punktene som ikke 

ble besvart under møtet. 2) ISCs og nasjonalkomiteenes arbeid med verdensarvoppgaver vil 

øke i omfang og det er fare for synkende kvalitet. Reelle budsjetter må vises og arbeidet som 

utføres må betales. 3) EC må bidra til at nasjonalkomiteene og ISC gis bedrete muligheter for 

samarbeid. 4) AC anbefalte sterkt å vedta ICOMOS charteret for interpretasjon og 

presentasjon av kulturminner. 

- Se lenke for mer informasjon. 

Nominasjoner til UNESCOs World Heritage List (WHL) 

Som medlem av Executive Committee (EC) deltok Axel Mykleby i ICOMOS World Heritage 

Panel i Paris. 20.- 21. januar. 33 nye nominasjoner til WHL ble behandlet. Viktige saker var 

1) arbeidsreglene for verdensarvpanelet, 2) nasjonalkomiteenes rolle i verdensarvmandatet og 

3) evalueringen av organisasjonens arbeid. 

World Heritage Panel hadde også møte 30. november - 2. desember. 25 nye nominasjoner og 

3 utvidelser ble behandlet. Utvidelse av ICOMOS reglene for medlemmer som deltar i 

arbeidet med nominasjoner til UNESCOs verdensarvliste, ble vedtatt. 

- Se lenke for mer informasjon. 

 

............................................ 

 

 

 

 

For styret, 

ICOMOS Norge 

Oslo 28.februar 2008 

Amund Sinding-Larsen 


