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UNESCOS KONVENSJON OM VERN AV DEN 
IMMATERIELLE KULTURARVEN (2003)

• Ratifisert av Norge i 2006

• Anerkjenner den immaterielle 
kulturarven på lik linje med den 
materielle (Et svar på -72-
konvensjonen)

• Fokus: Levende tradisjon

• Fra generasjon til generasjon

• En grasrotkonvensjon. Det er 
utøverne og fellesskapene som 
skal ha initiativet



IMMATERIELL KULTURARV ER PRAKSIS 
KNYTTET TIL INDIVIDER OG FELLESSKAP



IMMATERIELL (LEVENDE) KULTURARV

The “intangible cultural heritage” means the practices, 
representations, expressions, knowledge, skills – as well as 
the instruments, objects, artefacts and cultural spaces 
associated therewith – that communities, groups and, in 
some cases, individuals recognize as part of their cultural 
heritage. 

This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is 
constantly recreated by communities and groups in response to their 
environment, their interaction with nature and their history, and provides them 
with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural 
diversity and human creativity. 

For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible 
cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as 
well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and 
individuals, and of sustainable development.



2 LISTER OG ETT REGISTER:

Representative List

• Article 16 : Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity

Urgent safeguarding List

• Article 17 : List of Intangible Cultural Heritage in Need of 
Urgent Safeguarding

Good Rafeguarding practices

• Article 18 : Programmes, projects and activities for the 
safeguarding of the intangible cultural heritage. 



5 DOMENER:

• Muntlige tradisjoner

• Utøvende kunst

• Skikker, ritualer eller festivaler

• Tradisjonell kunnskap om naturen og universet

• Tradisjonelt håndverk

-Hva er seterkultur?



HVA ER NÅ DENNE SETERKULTUREN?

• Ysting

• Kjinning av smør

• Melking / nærhet til dyr

• Lokking

• Generasjonsoverskridende

• Friere på besøk

• Kvinnekultur

• Eventyr og sagn. 
Haugefolket, underjordiske

• Mattradisjoner

• Merkedager som Kari med 
riva, Kvernknarren

• Værvarsler/tolke været?

• Reparasjoner

• Gjeting

• Seljefløyte / musikk

• Kveding (I Oletjedn i 
Olekinn)

• Sanking av vekster

• Folkemedisin



HJEMMELEKSE

• Definere elementet. Hva er egentlig elementet i dag? Hva er seterkultur utover 
det rent tekniske? Husk at menneskers praksis er konvensjonens kjerne.

• Definere «community». Hvem er bærere, utøvere, fellesskap? Hvem berøres?

• Definere den sosiale og kulturelle funksjonen og betydningen elementet har



ICH-2 – FORM

Begrepet community er gjentatt 25 ganger i 
søknadsskjemaet til Representative list.



COMMUNITY

• Fra latin: communis: “dele eller noe man har felles”



PROSESS

• Ferdigstille søknad m/nødvendige vedlegg og video

• Kulturrådet gjennomgår søknaden. Oversendes 
Kulturdepartementet

• Kulturdepartementet gjennomgår og sender søknaden til 
UNESCO innen fristen

• UNESCO-sekretariatet i Paris ser om noe mangler, og 
forbereder for evaluering.

• UNESCOs Evaluation Body (12 medlemmer) evaluerer 
søknaden og gjør en anbefaling: Ja, nei eller referal

• Evaluation Body legger frem forslag til vedtak på UNESCOs
mellomstatlige komitemøte for immateriell kulturarv, og 
komiteen tar en beslutning


