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Høringsnotat fra Norges Husflidslag til Familie- og kulturkomiteen 
om Statsbudsjettet 2023 
 
Kapittel 320, post 74: Tilskudd til organisasjoner og kompetansesenter mm 
Kapittel 315, Frivillighetsformål, post 73: Tilskudd til studieforbund 

 
Deltakere: Marit Jacobsen, direktør 
 
Fortidens kunnskap løser fremtidens utfordringer 

Gjennom husflid og tradisjonshåndverk lærer du å utnytte naturressurser på best 

mulig måte, få ting til å vare og å reparere istedenfor å kaste.  

Norges Husflidslag har Holdbart som satsingsområde. Gjennom prosjektene Rundt 

bålet og Alt kan fikses får barn, ungdom og unge voksne lære å bruke nål og tråd, 

kniv og øks, og grunnleggende kunnskap om teknikker og naturmaterialer. 

Tradisjonshåndverk hviler på kunnskap opparbeidet gjennom generasjoner, og er del 

av vår felles kulturarv. Dette er verdier for fremtiden.  

Tekstilavfall er en stadig større miljøtrussel. Kunnskap om materialer er også viktig 

for å forstå premissene for debatten om tekstiler, klima og miljø. Først da kan man gå 

inn i diskusjonen om hva EUs strategi for miljømerking virkelig innebærer. Hva betyr 

det for norsk ull, og vil det true norsk bunadsproduksjon og de få tradisjonsrike  

tekstilbedriftene som fortsatt finnes i Norge?  

Kunnskapsformidling er vår kjernevirksomhet. Våre 350 lokallag gjennomfører i 

normalår nærmere 65.000 kurstimer. Norges Husflidslag har både frivillige i lokale lag 

og næringsdrivende tradisjonshåndverkere som medlemmer, samt 35 Husfliden-

butikker. Vi har også fagkonsulenter i alle landets fylker. Med dette står vi i en unik 

posisjon til å kunne nå ut bredt geografisk, til engasjerte frivillige, til næringslivet og 

folk flest. 

 

Med de stramme rammene som var varslet i kulturbudsjettet er vi lettet for en økning 

i kronetilskudd. Med en stor generell prisvekst betyr det i realiteten en liten nedgang. 

Likevel opplever vi at Norges Husflidslag blir sett som en viktig organisasjon for 

ivaretakelse og videreføring av levende immateriell kulturarv over hele landet.  
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For at vi skal lykkes med arbeidet vårt videre trenger vi: 

• At studieforbundene, (vårt er Studieforbundet kultur og tradisjon), får bedre og 

mer fleksible rammevilkår, og at Paraplyen Voksenopplæringsforbundet, Vofo, 

ikke svekkes men får mulighet å spille en enda mer aktiv rolle.  

• En mer synlig støtte og engasjement til immateriell kulturarv  

Vi har en rik bunadstradisjon i Norge, men den er truet om vi ikke får en sterkere 

satsning på tradisjonshåndverket og levende opplæringsmiljøer. 

Noen må kunne sy for at vi skal ha et mangfold av ulike bunader også i framtida! 

 

I januar leverer vi et stort arbeid som underlag til at Staten Norges kan sende søknad 

til UNESCO om å få innskrevet Den allmenne bunadbruken vår på listen over 

representativ immateriell kulturarv.  Når dette er på plass på lista er bare halve 

jobben. Vi støtter Forbundet KYSTENs forslag om midler til en egen støtteordning for 

prosjekter som blir skrevet inn på denne listen. 

 

Bunaden er bærekraftig og tilpasset nettopp til deg.Vi trenger hjelp av Stortinget for å 

ta vare på bunadsmangfoldet slik at folk i alle farger og fasonger kan få oppleve å 

være bunadbruket, og gjennom dette kjenne sterk tilhørighet til sitt lokalmiljø og 

landet vårt.. Slik Stortingspresidenten vår gjør når han tar på seg sin Eikerdrakt! 

For mer informasjon kontakt gjerne: 

Marit Jacobsen, marit@husflid.no  tlf 91580781 
Tone Sjåstad, tone@husflid.no 
 

Se også: 

https://husflid.no/derfor-kjem-bunaden-darleg-ut/ 

https://husflid.no/ 

https://www.bunadbruk.no 
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