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Fra Økokrims trendrapport 2007:

”Både nasjonal og internasjonal handel med kunst og 
kulturminner er et marked for kriminalitet. Miljøene knyttet 
til slik virksomhet er ofte lukkede og krever 
spesialkompetanse på et fagområde politiet generelt ikke 
har kunnskap om. Hvitvasking, skatteundragelse og heleri 
er ofte knyttet til den illegale handelen. 
Kunst- og kulturminneobjekter omfattes av kriminalitet 
både ut fra sin affeksjonsverdi og som verdiobjekt i 
tradisjonell kriminell virksomhet som for eksempel 
betalingsmiddel ved narkotikahandel, utpressing og 
hvitvasking.”
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Politiets organisering

PST

Politistasjoner Lensmannskontor

27 politidistrikt
geografisk

inndelt og organisert

7 særorgan
Kripos,Økokrim, UP, PHS,
PDMT, PU, Grensekomm

Politidirektoratet

Justisdepartementet
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Norge er både kjøper, leverandør og 
transitt

Vi kjøper/plyndrer
� Oldtidsfunn
� Mynter
� Afrikansk/asiatisk 

etnografisk kunst
� Gammel 

europeisk/baltisk 
kirkekunst

Vi selger/leverer:
� Oldtidsfunn 

� Norrønt 

� Rosemalt

Tyveri, heleri, forfalskning, hvitvasking, korrupsjon, etc 
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Kunst- og kulturminnekriminalitet

Nasjonalt

�I Norge

�Norsk       
lovgivning



Økokrim

Nordisk 
undersøkelse

Fordi:

Norden betraktes 
som ett område med 
likt kulturelt opphav

Rapport redegjør for:

� produksjon
� marked
� mekanismer
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“The european countries became 
both buyers for cultural goods from 
the third world and victims for the 
lost of their own heritage. 
Europe also became a transit zone for  
trafficking of cultural goods because 
of free zones in several cities and the 
connection to tax havens. “

Report 2006:2
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� Hvem
er aktørene i denne handelen ?

� Hva
stjeles og handles det med, på hvilken måte ?

� Hvor
kommer gjenstandene fra og hvor havner de ?
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Trusselanalyse: Hvem

� Hvem er aktørene, 
hvilke motiv har de for å 
være aktør?
� Bestillingstyveri
� Kunnskapsbasert
� Markedsbasert
� Risikobasert
� Mulighetsbasert
� Generalist
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Trusselanalyse: Hva

� Hva/hvem blir 
rammet/er utsatt?

� Hva blir stjålet/hvilken type 
objekter handles/hvitvaskes 
med osv

� Hvilke institusjoner rammes
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Trusselanalyse: Hvor

� Hvor fraktes/havner (de 
illegale) objektene
� Til slutt havner de i et hvitt 
marked. Hvitt marked er en 
forutsetning for det svarte 
markedet

� til markedet som etterspør
� tildels organisert transport
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Lover, instrukser og 
konvensjoner gir 
pålegg, muligheter og 
begrensninger

� Lovverket
� Konvensjoner(UNESCO 

1970, UNIDROIT m.fl.) 
påvirker politiets arbeid

� bygge ned etatsgrenser og 
� bygge opp kompetanse
� Vi må ikke la våre regler 

være til gunst for de 
kriminelle og ugunst for 
bekjempelsen
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Politiets metoder

� Forebygging

� Etterretning

� Etterforskning

forutsetter 
kunnskap 
om... 

� Miljø

� Metoder

� Marked
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Norske 
støpjernsovner

•marked i Europa

•forsvinner fra 
norske bygder
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Norske 
støpjernsovner

•marked i Europa

•forsvinner fra 
norske bygder



Økokrim

� Batterie Dietl i 
Steigen

� Museum i Berlin

� Nsis registrert

�Militærhistoriske 
foreninger 
engasjert

Kettenkrad
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Kunst og kulturminnekriminalitet

Internasjonalt
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Interpol

�Works of art

�Expert groups

�tema Irak

�tema Afghanistan

�tema Europa –øst

�Konferanser

�I-24/7
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Anbefalinger fra Interpol

� 1.Tilpasse nasjonal lovgiving 
etter lokal trusselsituasjon

� 2.Holde UNESCO oppdatert 
med nasjonal 
kulturminnelovgivning

� 3.Ratifisere UNESCO 1970 
konv.

� 4.Etablere tverretatlig 
samarbeid

� 5.Bedre sikkerheten i 
relevante institusjoner

� 6. Støtte opp om etablering 
av inventarregistrering.Bruke 
Object-ID som standard

� 7.Rutinemessig sjekke tilbud og 
tilbydere på Internett

� 8. Formidle relevant 
etterretninsinformasjon til 
aktuelle personer/nettverk

� 9. Bruke INTERPOL e-ASF
� 10.Vurdere etablering av 

tverrfaglige/tverretatlige 
ettterforskningsteam

� 11. Oppfordre Posten/andre 
med tilsvarende oppgaver til å 
være oppmerksom på mulige 
ulovlige kulturminner
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�omsetning av 
krigsbytte.. (”spoils
of war”)

�finansiering av 
”livets opphold”

�finansiering av 
politiske 
grupperinger...

Tatt på Heathrow, London-2006

Må vite bakgrunn for 
å kunne bekjempe 
effektivt
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Tatt på 
Heathrow, 
London-
2006

Må kjenne til 
metodene, miljøene 
og markedet

�Markedet endrer seg 
mht hva som er ”hot” 

�Fraktruter og 
innførselssteder

�Hvem er aktørene
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Må ha etablerte 
samarbeidsrutiner på 
tvers av landegrenser 
og fagmiljøer

Viktig å ha etablerte 
kontaktnett og rutiner 
i forkant av sak

Tatt på 
Heathrow, 

London-2006
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Sakseksempel:

� Stjålet fra kirke i 
nærheten av Bucuresti, 
Romania, sammen med 
andre ikoner og 
særegent inventar

� Publisert via Interpols 
meldingssystem
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Sakseksempel:

�Lerretsmalerier fra Kina

�Tatt i tollkontroll i Oslo

� Ikke registrert stjålet

� Tilbakeført til ”eier?”
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Sakseksempel:

� Stjålet fra bolighus i 
Tyskland 2004

� Bistandsanmodning 
fra tysk politi via 
Interpol

�Gjenfunnet av norsk 
politi på vestlandet

Lauritz Haaland
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1.Erkjenn at det 
er et problem

2.Problemet må 
identifiseres for at 
det skal bli 
prioritert

3.Følg pengene
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Tips om kunst- og kulturminnekrim til

kunsttips.okokrim@politiet.nokunsttips.okokrim@politiet.no

eller eller 

tlf 23 29 10 80tlf 23 29 10 80


