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Norges Husflidslag holder 
kulturarven levende og 
tar vare på kunnskap bygget opp 
gjennom generasjoner.

• Frivillig kulturorganisasjon
• Tilstede i hele landet
• 20.000 medlemmer 
• 19 regionlag
• 356 lokallag
• 30 ansatte
• 160 næringsdrivende håndverkere
• 35 butikker

• Akkreditert i 2014 av UNESCO som 
NGO med ekspertkunnskap innen 
tradisjonshåndverk



Norges største kurstilbyder 
innen husflid og håndverk.

• 22.000 deltagere
• 2.650 kurs
• 63.000 kurstimer

Kursene er vår viktigste 
formidlingsarena for 
videreføring av levende 
tradisjoner = IKA

Foto: Tove Breistein, Alt kan fikses



Holdbart, 2019-2024
Spesielt fokus på FNs bærekraftmål 12: 
Ansvarlig forbruk og produksjon. 

Konvensjonen for vern av den 
immaterielle kulturarven og  FNs 
bærekraftsmål kobles stadig tettere 
sammen.

Foto: Kathrine Gregersen



Et strategisk veivalg:
I 2014 søkte vi UNESCO og fikk status 

som akkreditert NGO 
med ekspertkunnskap 

innen tradisjonshåndverk



Foto: Ola Dybendal

IKA tema på 
samlinger , 
årsmøter, 
konferanser mm 
på lokalt, 
regional og 
nasjonalt nivå i
organisasjonen -
hvert år!



Viktigst: 

Å møte-
og skape 

engasjement 
for IKA

hos våre 
medlemmer!



Foto: Mona Husby

Inviterer 
mindre grupper 
til samtale om 
utfordringer og
tiltak som 
behøves  med 
fokus på 
immateriell 
kulturarv og 
videreføring av 
levende 
tradisjoner 
innen håndverk



Foto: Lillehammer Husflidslag

UNG HUSFLID
Håndverk og skapergleder for barn 
og unge fra 6 -26 år

Gjennom våre lokale tilbud til
barn og unge viderefører vi 
håndverkskunnskap i tradisjonshåndverk = 
lokal immateriell kulturarv

• Feriecamp
• Ukedag-/ weekend kurs
• Nettsider “lag selv”
• Adventskalender



Aktiviteter rettet mot lærere/elever:

• Sendt ut informasjonsmateriell til videregående skoler
• Vi har utviklet gratis online materiell for lærere
• Deltatt på utdanningsmesser 
• Dette er promotering av IKA i tradisjonshåndverket

Foto: Anne Marte Før



RØDLISTA
• En nasjonal aktivitet i lokal-/regionlagene
• Webinar/online kurs i

registering/dokumentasjon
• Tema på  fysiske samlinger
• Eget område på nettsiden
• Alle konsulentene kjenner godt aktiviteten og 

kan veillede lokalt
• Artikler i magasinet Norsk husflid og på  

Facebook 



MED RØDLISTA VIL VI
• Gi liv og vern til gamle teknikker
• Løfte fram lokalt mangfold og 

særpreg
• Formidle kunnskap om husflids-

og håndverksteknikker
• Videreføre kunnskap og 

ferdigheter
• Ivareta den immaterielle

kulturarven på vårt felt



RØDLISTA

• Lokallagene definerer
sin rødlistekunnskap

• Leter opp kunnskaps
personer

• Holder kurs
• Dokumenter skriftlig

/film/foto



Søknad om innskrivning
på  UNESCOs Representative  liste
over menneskehetens
immaterielle kulturarv – sendt
januar 2023



Hva er det vi nominerer?

• Vår allmenne, 100-årige bunadbruk: Folk flest  bruker bunad, 
uavhengig av alder, geografi, kjønn og sosial status

• Bunadbruk i  Norge, tradisjonshåndverk og sosial praksis



What`s in it for us…
• Akkrediteringen har gitt oss 

økt synlighet og økt status

• Større stolthet og trygget i 
egen organisasjon

• Gitt oss en tydeligere rolle 
som en politisk 
samfunnsaktør

Foto: Husflidhåndverker Mona Løkting, Nilsson Cinematics



Hva har vårt IKA arbeid gitt oss så langt…

• Utvidet nettverk nasjonalt og 

internasjonalt

• Mye tettere kontakt med våre

myndigheter

• Tilgang til nye arenaer

• Ny erfaring og ny kunnnskap

• Noe  nye kostnader…

• Mer arbeid!



Hva har vårt IKA arbeid gitt oss så langt…

• Invitasjon til å delta på  nasjonale og  

internasjonale møter

• Invitasjon til å være med I flere online 

grupper knyttet til IKA

• Invitasjon til å skrive artikler om vårt

IKA arbeid = synliggjøring av egen

organisasjon



Takk for 

oppmerksomheten!
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