
Informasjon til fylkene om overføring av fartøyvernet  
 
1. januar 2020 overtar fylkeskommunene forvaltningsansvaret for fartøy på Riksantikvarens 
verneliste. Dette inkluderer fartøy som er fredet, som er i en fredningsprosess og fartøy som har 
formell status som vernet skip. Tilskuddsordningen for post 74 (tilskudd til fartøy) blir først overført 
til fylkeskommunene fra høsten 2020, med virkning fra søknadsprosessen for 2021.  
 
Med utgangspunkt i oppgaveoverføringen, legger vi her også fram forslag til hvordan vi ser for oss 
kompetanseoverføringen mellom Riksantikvaren og fylkene, på kort og lang sikt.  
  
Riksantikvaren vil gjerne ha tilbakemelding fra regionalforvaltningen på informasjonen som følger, 
samt behovet for opplæring og kompetanseoverføring i det enkelte fylket.  
 
Innspill og spørsmål kan sendes til Mari Søbstad Amundsen på msam@ra.no eller 920 59 571.  
  

1. Delt ansvar i 2020 gjør det lettere å kombinere forvaltning og opplæring  
Fra 1.1.2020 overtar fylkeskommunene forvaltningsansvaret for verna og freda fartøy, og fra og med 
høsten 2021 også tilskuddsordningen til de samme fartøyene. Riksantikvaren ser det som viktig å 
benytte overgangsordningen i 2020 til opplæring og kompetanseoverføring. Vi ser for oss en tredelt 
opplæring/kompetanseoverføring: 
 

1. Gjennomgang av fartøyporteføljen i hvert fylke  
2. Felles drøfting om tilskuddsfordeling i 2020  
3. Opprettelse av et faglig fartøyforum  

 

1.1. Gjennomgang av fartøyporteføljen i hvert fylke  
I løpet av januar og februar 2020 vil Riksantikvarens fartøyteam besøke fylkeskommunene. Formålet 
med besøkene er å gjennomgå porteføljen av fartøy som fylkene får overført forvaltningsansvaret 
for.  
 
Kildematerialet og kjent historikk på de enkelte fartøyene er svært ulikt, og det kan være nyttig for 
fylkeskommunene med en gjennomgang av historikk, både for fartøyet og bevaringsarbeidet, samt 
informasjon om Riksantikvarens kildetilfang og tilskuddshistorikk på de enkelte fartøyene.  
  
Se konkrete forslag til møtesteder og tidspunkt under kapittel 4 Forslag til møtesteder og 
tidspunkt. 
 

1.2. Felles drøfting om tilskuddsfordelingen til de verna og freda fartøyene i 2020  
Selv om fylkeskommunene overtar forvaltningsansvaret for verna og freda fartøy fra 1.1.2020, blir 
ikke tilskuddsforvaltningen for post 74 (tilskudd til fartøy) overført til fylkeskommunene før høsten 
2020, med virkning fra søknadsprosessen for 2021.  
 
Riksantikvaren ønsker å involvere fylkene i tilskuddsfordelingen for 2020. Vi ser dette som en god 
anledning til samsnakk rundt fartøy i de enkelte fylkene, i tillegg til at vi kan få verdifulle innspill fra 
fylkene. Det er viktig at vedtak om tilskudd til fartøyene kommer ut så tidlig på året som mulig, for å 
sikre nødvendig fremdrift i igangværende prosjekter. Som følge av dette er det behov for møter med 
fylkene i januar og tidlig februar.   
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1.3. Oppretting av et faglig fartøyforum  
 

 Bakgrunn   
Fartøyvernet er et nytt fagfelt for de fleste fylkene. Det fins ingen etablerte tilbud innen 
utdanningssektoren som gir kompetanse på fartøyvern, og fagmiljøet på landsbasis er lite.  
 
Fylkeskommunene har tidligere etterspurt opplæring og veiledning i forbindelse med overføring av 
fartøyfeltet. Riksantikvaren foreslår at dette nå imøtekommes gjennom etableringen av et faglig 
forum. Forumet kan bidra til en strukturert, relevant og sak/objekt-relatert opplæring. Forumet vil 
bestå av representanter fra Riksantikvaren og fylkeskommunene, samt en representant fra 
fartøyvernsentrene i tilfeller der det kan være relevant.  
 
Riksantikvaren vil komme tilbake med forslag til organisering og møtefrekvens, og tar gjerne imot 
innspill og synspunkt fra fylkeskommunene på dette.  
 

 Formål med forumet  
Formålet med faglig forum for fartøyvern er å etablere landsdelssammensatte /nasjonale faggrupper 
innen fartøyvern der fylkeskommunene kan løfte faglige spørsmål av både generell og konkret art. 
De faglige foraene har til hensikt å strukturere kompetanseoverføringen mellom Riksantikvaren og 
fylkeskommunene, samt minimere risikoen for tap av kulturminneverdier hos objekter der disse 
verdiene ennå ikke er nærmere definert.   
 
Det faglige forumet vil legge vekt på tiltak og oppgraderinger/reparasjoner som gjelder fartøy på 
Riksantikvarens tentative fredningsliste (90 objekter) og fartøy som er varslet fredet eller er fredet 
(21).  I tillegg kan fylkene selvsagt også løfte andre spørsmål som gjelder verna fartøy, 
fartøyvernkompetanse, havneutfordringer, drift av og verdiskaping rundt verna og freda fartøy.  
 
Riksantikvaren vil ta initiativ til møter med fylkeskommunene i løpet av januar og februar for å 
diskutere organisering og gjennomføring av forumet. Se konkrete forslag til møtesteder og 
tidspunkt under avsnitt 5 Forslag til møtesteder og tidspunkt. 
 

 Vi foreslår faste møter i de faglige forumene 
Både for fylkeskommunene og Riksantikvaren er det trolig at det vil være hensiktsmessig at møtene i 
det faglige forumet er fastsatt og periodiske. Begge parter vil ha stort press på gjennomføring som 
følge av organisasjonsendring, oppgaveoverføring m.m. i 2020, og fastsatte møtetidspunkt er viktig 
for å legge best mulig til rette for gjennomføring.  
 
For å øke læringseffekten foreslår vi samlinger på landsdelsnivå. De fleste problemstillingene som tas 
opp vil trolig ha betydelig overføringsverdi.  
 

2. Klargjøring av ansvarsfordelingen mellom FK og RA fra 1.1.2020  
Som følge av den todelte overføringen av forvaltningsansvaret fra Riksantikvaren til 
fylkeskommunene i 2020, er det behov for en klargjøring av hvilke fartøy, saker og prosjekter 
fylkeskommunene skal følge opp i 2020, og hvilke Riksantikvaren skal følge opp. 
 
Overordnet blir ansvarsfordelingen mellom FK og RA som følger i 2020: 

• FK skal følge opp søknader om vernestatus. 

• FK skal følge opp alle fartøyene på vernelista som ikke har mottatt tilskudd i 2020. RA vil 
sende FK en oppdatert liste over disse så snart det foreligger vedtak om tilskudd 



• RA skal følge opp tiltak på fartøy som har mottatt tilskudd. Her vil all korrespondanse gå med 
kopi til respektive fylkeskommune. 

 
Mer konkret vil ansvarsfordelingen være som følger i 2020: 
 

Sakstype  Hvem gjør hva?  Veiledere produsert av RA  

Søknad om tilskudd 

(søknadsbehandling, 

oppfølging av arbeider, 

utbetaling, rapportering)  

I 2020 følger RA opp 

tilskuddsordningen til fartøy, 

post 74.  

- Tilskudds og avslagsbrev  

- Utbetaling av tilskudd 

- Søknader om tilskudd  

Søknad om dispensasjon fra 

vedtaksfredning  

Fylkene behandler søknad om 

dispensasjon, unntaket er 

tiltak som er finansiert med 

tilskudd fra RA. 

- Dispensasjon fra fredning  

Søknad om aksept for endring 

av fartøy med status som 

verna skip  

Fylkene behandler søknad om 

endring. Unntaket er på fartøy 

som er finansiert med tilskudd 

fra RA i 2020. 

- Her vil RA utarbeide 

veileder.  

- Overordna prinsipp og 

praksis i fartøyvernet 

Søknad om utførsel  Fylkene mottar søknad, 

behandler og skriver en 

innstilling. Innstillingen sendes 

til RA, som fatter vedtak. 

- Søknad om dispensasjon 

fra utførselsforbud  

Søknad om status som verna 

skip 

Fylkene mottar søknad, 

behandler og skriver en 

innstilling. Innstillingen sendes 

til RA, som fatter vedtak.  

- Tildeling av status som 

verna skip 

Utarbeide fredningssaker.  Riksantikvaren   

Faglig rådgivning som ikke 

inngår i sakene nevnt over. 

F.eks. når fartøy får pålegge 

eller krav fra andre offentlige 

organ som 

Sjøfartsdirektoratet, 

Fiskeridirektoratet, 

Mattilsynet, Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap og Klima og 

forurensningsdirektoratet.  

Fylkeskommunen behandler 

saken.  

 

Andre forespørsler, som f.eks. 

akutt problemløsing knyttet til 

f.eks. havarier, havnespørsmål 

og sikringstiltak.  

Fylkeskommunen behandler 
saken. 

 

Faglig rådgivning ved 

istandsetting og vedlikehold 

av fartøy med status fredet og 

vernet skip. 

Fylkeskommunen behandler 

saken.  

- Tilstandsvurdering av 

fartøy  



- Overordna prinsipp og 

praksis i fartøyvernet 

 
 
Se konkrete forslag til møtesteder og tidspunkt under avsnitt 5 Forslag til møtesteder og tidspunkt. 
 

3. Informasjon om fartøyporteføljen – vernestatus og fordeling per fylke 
Status  Forklaring Antall fartøy 

Skip med status 
som vernet skip   

Fartøyet har status som vernet skip. Dette 
er en avtale som eier (status bortfaller ved 
eierskifte) inngår med RA om ivaretakelse 
av fartøyet etter antikvariske 
retningslinjer. Status regulerer både 
plikter og rettigheter.  

Om lag 147 fartøy (antallet = 
237 fartøy minus 90 tentativ 
liste) 

Fredet  Fartøyet er fredet etter kulturminneloven  14 

Midlertidig fredet  Fartøyet er midlertidig fredet etter 
kulturminneloven  

1 

Fredningssak pågår  Fartøyet er varslet fredet i henhold til 
kulturminneloven 

6 

På tentativ liste  Fartøyet har status som vernet skip, er ført 
opp på utkast til tentativ liste, og foreslås 
fredet. 

90 

Verneflåten totalt  258 

 
I henhold til kapittel 3 Informasjonspakker til fylkeskommunene, vil RA utarbeide en oversikt som 
viser hvilke konkrete fartøy i hvert fylke som sorterer inn under de ulike kategoriene i tabellen 
over.  
 

Fylke/region Verneflåten i 
fylkeskommunen   

Antall freda 
fartøy 

Antall fartøy på 
tentativ liste  

Antall verna 
fartøy  

Troms og 
Finnmark  

31 1 4 26 

Nordland  27 2 3 22 

Trøndelag 16 0 4 12 

Møre og Romsdal  18 2 5 11 

Vestland 48 6 17 25 

Rogaland 32 1 9 22 

Agder 13 3 10 3 

Telemark og 
Vestfold 

26 3 6 17 

Viken, inkl Oslo  42 2 17 23 

Innland 4 1 1 2 

 

4. Riksantikvaren kommer til å lage informasjonspakker til fylkeskommunene  
Samtlige fartøy på vernelista ligger i Askeladden, men dessverre er informasjonen som ligger der 
mangelfull. For å sikre at FK får et best mulig grunnlag for oppfølging av fartøyene, vil derfor RA lage 
en infopakke til hver FK, som dere får oversendt så nært opp til oppgaveoverføringen som mulig. 
Informasjonspakken vil inneholde følgende: 
 



- Info om tilskudd. Når fikk det enkelte fartøyet i fylket tilskudd, til hva og hvor mye? 

- Foreligger det restaureringsplan, teknisk-historisk dokumentasjonsrapport eller annen 

dokumentasjon om fartøyet fra f. eks. fartøyvernsentrene?   

- Informasjon om annen historikk som RA sitter på.  

- Informasjon om siste kjente restaurering.  

- Informasjon fra siste befaring RA var på. 

- Informasjon om siste TG rapportert fra RA  

 

5. Forslag til møtesteder og tidspunkt i januar og februar 2020  
 
Riksantikvaren foreslår følgende steder og tidspunkt for møter i januar og februar 2020.  

Fylker Forslag til møtested Tidspunkt  

- Troms og Finnmark  Tromsø  Uke 5 

- Nordland 
- Trøndelag 
- Møre og Romsdal   

Trondheim  Uke 5 

- Vestland  
- Rogaland  
- Agder 

Stavanger   Uke 6 

- Telemark og Vestfold 
- Viken 
- Oslo  
- Innland   

Oslo  Uke 4 

 


