
Utlysning av tilskudd for søknadsåret 2022  

 

Tilskudd til verdensarv   

 

Formål med tilskuddsordningen  

Tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle Norges forpliktelser etter Unescos verdensarvkonvensjon 

av 1972 og medvirke til at verdensarvområdene utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innen 

natur- og kulturmiljøforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og formell beskyttelse. 

 

Hvem kan motta tilskudd fra posten?  

Fylkeskommuner, kommuner, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke tilskudd 

etter ordningen. 

 

Hva kan det gis tilskudd til?  

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.  

 

Tilskudd kan gis til prosjekter og tiltak som er knyttet til områdene i Norge som er innskrevet på 

Unescos verdensarvliste, med tilhørende buffersoner. I særlige tilfeller kan det gis tilskudd til 

prosjekter og tiltak i områder som er oppført på Norges tentative liste. 

 

Ved tildelingen skal det legges vekt på  

a. mål og prioriteringer i forvaltningsplan for verdensarvområdet med tilhørende 

handlingsplan  

b. kapasitet, kompetanse og annen finansering til å gjennomføre tiltaket 

c. tiltak og prosjekter som bidrar til å bevare de fremstående universelle verdiene som er 

definert i innskrivingsdokumentet gjennom istandsetting og bærekraftig bruk 

d. tiltak og prosjekter som bidrar til å styrke forvaltningen av verdensarven 

e. tiltak og prosjekter som bidrar til å stimulere lokalt engasjement og eierskap 

f. tiltak og prosjekter som bidrar til å formidle verdensarvverdiene og kunnskap om 

verdensarv generelt 

g. tiltak og prosjekter som bidrar til å fremme kompetanse om håndverksteknikker, 

istandsetting, skjøtsel, tradisjonell bruk med videre 

h. tiltak og prosjekter som bidrar til bærekraftig reiseliv og næringsvirksomhet som styrker 

verdensarvverdiene 

i. tiltak og prosjekter som bidrar til forskning og ny kunnskap om verdensarven 

j. tiltak og prosjekter som bidrar til risikohåndtering, slik som brannsikring og beredskap for 

å sikre verdensarven mot uønskede klima-, natur- og miljøpåvirkninger.  

 

I særlige tilfeller kan Riksantikvaren og regionalforvaltningen foreta egne satsninger med forankring i 

nasjonale strategier for verdensarven.  

 



Slik søker du om tilskudd  

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen eller Sametinget for samisk kulturarv. Unntak er 

for verdensarvområdet Urnes, for søknader om tiltak som gjelder flere verdensarvområder eller 

søknader som gjelder områder som er oppført på tentativ liste, der søknad skal sendes til 

Riksantikvaren.  

 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1. november  

 

Mer informasjon om tilskuddsordningen 

Forskrift om tilskudd til verdensarv: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-08-13-2514 
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