ICOMOS rådsmøte 10. november 2016 kl 17-19
Sted: Fortidsminneforeningens lokaler, Dronningens gt. 11, Oslo
Møteleder: Marianne Knutsen
Referent: Lisen Roll
Tilstede:
CAR Rock Art : Eva Walderhaug
CIAV Vernacular Architecture : Gisle Jakhelln Voting member
David Brand – leder for den norske gruppen
CIVVIH Historic Towns and Villages : Hogne Langset
ICLAFI Legal, Administrative and Financial Issues : Marie Louise Anker
ICORP Risk Preparedness : Axel Mykleby
ISCEAH Earthen Architectural Heritage: Hauke Haupts
ISCS – Stone: Morten Stige
ISC20C 20th Century Heritage : Olaf Steen
CIPA Heritage Documentation : Ola Storsletten
IcoFort Fortification and Military Heritage : Roberta Luciani
ICTC Cultural Tourism: Cecilie SmithChristensen
IPHC Polar Heritage: Susan Barr
Theophilos Theory and philosophy of conservation and restoration : Lisen Roll
ISEC – Economics of Conservation: Petter Koren
Fra styret:
Marianne Knutsen
Arnstein Brekke
Tone Takvam
Sekretær: Hildegunn Rodrick
Forfall:
ISCCL Cultural Landscapes: Annegreth Dietze Schirdewahn
ICUCH – Underwater Cultural Heritage: Ivar Aarrestad
ICHAM - Archaeological Heritage Management: Jostein Gundersen
Innledning
Før start på saklisten reiste Marianne spørsmålet om hvor ofte det bør være rådsmøte. I
statuttene står det minst ett møte i året. Det er behov for rådsmøte før årsmøtet og før
generalforsamlingen. Problemstillinger bør tas opp gjennom faggruppene og legges frem for
rådet. Styret bør også legge saker frem for rådet. Viktig at sakslisten til rådsmøtene er
interessant.
Liste over faggruppenes ledere legges ut på nettsidene med epostadresse.
Orienteringer
Europagruppens møte I Athen.
Marianne orienterte. Referat vil bli lagt ut på Websiden.
ICLAFIs nordisk/baltiske møte i Tallin.
Marianne og Siri Skjold Lexau representerte Norge. Tema for møtet var blant annet 350 års
jubileet for den første svenske kulturminneloven av 1666. Marianne holdt innlegg om hvorfor
denne loven ikke har hatt noen særlig betydning i Norge.

Den årlige generalforsamlingen i Istanbul.
Marianne og Gisle deltok.
Norge fikk inn et vedtak om at arbeidet med RBA (Rights Based Approaches) skal fortsette.
Marie er focal point for dette arbeidet. Cecilie vil også delta. IUCN og ICCROM har kommet
lenger med å innarbeide RBA i sitt arbeid enn ICOMOS.
Det europeiske kulturminneåret 2018 ble diskutert. Utgangspunkt for året er 100-års jubileet
for slutten på første verdenskrig. I Norge vil forvaltningen på alle nivåer vil bli engasjert.
ICOMOS-N bør lage en markering med internasjonalt preg. Følgende forslag ble nevnt:
• Middelalderske trekonstruksjoner i kirker er godt bevart i Norden. Dette kunne være
et felles nordisk tema.
• Democracy and Heritage skal være tema for Generalforsamlingen i 2017. Dette kan
også være et tema i 2018
Det norske initiativet for å få etablert en valgkomite for valgene som finner sted på
Generalforsamlingen (GA) kom et skritt videre. Det skal nå etableres en interimsvalgkomite
på minst 5 personer. Den skal legge frem forslag på GA. Valgkomiteordningen skal vedtas på
GA 2017. Marianne er valgt som focal point for dette.
Spørsmålet om å etablere et universitetsforum innen ICOMOS ble reist på møtet i Istanbul
uten at noen konklusjon ble trukket.
Rapport fra de norske fagkomiteene ved lederne
CAR Rock Art : Eva Walderhaug
Det er tre personer i den norske faggruppen. Den internasjonale komiteen er sovende.
CIAV Vernacular Architecture : David Brand og Gisle Jakhelln
Nasjonalt er det etablert en gruppe, men det har vært vanskelig å få til økt aktivitet.
Det skjer mye i den internasjonale komiteen der Gisle er president og voting member fra
Norge. Komiteen har engasjert seg sterkt i bevaring av Rosia Montana Mining Cultural
Landscape, Romania, som står på tentativ liste for verdensarvnominasjon. Kulturlandskapet
er truet av Canadiske eiere som vil starte moderne gruvedrift i dagbrudd. Årsmøte og
fagkonferanse ble gjennomført i Lübeln, Wendland, Tyskland i september.
CIVVIH Historic Towns and Villages : Hogne Langset
Hogne er den eneste som jobber internasjonalt. Flere deltakere ønskes.
Tema for tiden er press på gamle bymiljøer og bærekraft. Komiteen skal ha møte i Seoul,
Sør-Korea.
Den er også engasjert i Habitat.
ICLAFI Legal, Administrative and Financial Issues : Marie Louise Anker
Marie måtte melde forfall til møtet i Tallin. Kontakt med den internasjonale gruppen skjer stort
sett med epost.
ICORP Risk Preparedness : Axel Mykleby
ICORP arbeider med vern av kulturminner i forbindelse med naturkatastrofer. Axel
representerer også Norge i Blue Shield-komiteen som følger opp Haagkonvensjonen og
arbeider med vern av kulturminner i krig. Det er stor aktivitet internasjonalt.
Norsk Kulturråd har i flere år finansiert stand om ulovlig import og eksport av kulturminner,
men dette er nå avsluttet.
ISCEAH Earthen Architectural Heritage: Hauke Haupts
Hauke er den eneste i denne faggruppen. Internasjonalt er det stor aktivitet. Det skal være
møte om jordhus i Valencia i 2017.

ISCS – Stone: Morten Stige
Måtte forlate møtet før rapportering.
ISC20C 20th Century Heritage : Olaf Steen
Det er fire medlemmer i faggruppen. Tre av disse er medlem av den internasjonale
faggruppen.
Y-blokken har vært et hovedprosjekt. Gruppen har også engasjert seg i saken om
Rødskolen, Melbu. Det skal utarbeides prosedyreregler for arbeidet i gruppen.
Madriddokumentet skal oversettes til norsk.
Gisle ønsket en grundig gjennomgang av saksbehandlingen for Rødskolen og hvorfor det
ikke lyktes med fredning.
CIPA Heritage Documentation : Ola Storsletten
Internasjonalt er det liten aktivitet. Nasjonalt er det samarbeid med Geoplan om
skanningsprosjekt.
IcoFort Fortification and Military Heritage : Roberta Luciani
Det er fire aktive i faggruppen. Stor aktivitet. Icofort Norge skal arrangere Icoforts
internasjonale årsmøte og konferanse i Harstad/Troms 4.-7. september 2017. Tema er 2.
verdenskrigs og den kalde krigens kulturminner. Programmet er klart. Call for Papers skal
sendes ut snart.
ICTC Cultural Tourism: Cecilie SmithChristensen
Turismegruppen er ikke særlig aktiv internasjonalt, men turisme er tema for et prosjekt i
UNESCO finansiert av KLD. Cecilie er engasjert i dette. Det ble anbefalt at hun tar kontakt
med Torbjørn Eggen som ledet denne faggruppen tidligere.
IPHC Polar Heritage: Susan Barr
Det er tre medlemmer i den norske gruppen. Det er stor aktivitet internasjonalt. Historisk
selfangst var tema for et møte i Cambridge. Møtet ble gjennomført med bruk av skype for
dem som ikke kunne være tilstede, og dette fungerte bra.
Neste års møte er lagt til Christchurch, New Zealand. Temaet vil være skip på land og i vann.
Det søkes samarbeid med Under Water Group.
Theophilos Theory and philosophy of conservation and restoration : Lisen Roll
Ingenting å rapportere.
ISEC – Economics of Conservation: Petter Koren
Det er første år vi har et medlem i denne gruppen. Petter har hatt kontakt med den
internasjonale komiteen som virker aktiv. Den arbeider blant annet med økonomi i forhold til
turisme.

