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Riksantikvarens bevaringsstrategi - innspill 
Forbundet KYSTEN ønsker å komme med innspill til Riksantikvarens arbeid med 
bevaringsstrategier og svarer følgende på de to spørsmålene som Riksantikvaren ønsker svar 
på. 
 
Hva skal til for at man får til et godt samarbeid om bevaringsarbeid med frivillige, 
næringsaktører og det offentlige? 
Forbundet KYSTEN mener det er viktig å legge Pharo-konvensjonen til grunn for det videre 
arbeidet med bevaringsstrategier. Der legges det opp til en ny måte å se på definisjonen av 
kulturminner på som gjør at lokalsamfunnet og de frivillige må trekkes mer inn i arbeidet 
med kulturmiljøene som skal tas vare på. 
 
Pharo-konvensjonen slår fast at alle mennesker har rett til å ta del i kulturarven de velger 
selv. Dette er en sterk demokratisk føring og det offentliges oppgave er å samarbeide og 
legge til rette for bred deltakelse slik at flere kan ta del i og føle eierskap til kulturarven.  
 
Det offentlige må sørge for at et mangfold av kulturmiljø blir tatt vare på gjennom 
vedlikehold og skjøtsel, formidling og tilgjengeliggjøring, og samarbeide om å gi gode 
rammevilkår for eiere og frivillige. 
 
Det er viktig at de frivillige, næringsaktører og det offentlige, har en felles forståelse for at vi 
har forskjellig ståsted og en anerkjennelse av at alle parter er likeverdige i samarbeidet. 
 
Virkemidler 
De frivillige er menneskene/aktørene som må til for å initiere og gjennomføre 
bevaringsprosjektene. De frivillige besitter kunnskap om objektet, håndverket og om 
restaurering og istandsetting og de frivillige kan gjennom Pharo-konvensjonen velge sine 
kulturminner.  
 
De frivillige trenger økonomiske virkemidler for å kunne utløse engasjement og innsats. Det 
trengs også tilretteleggingstiltak og gode rammer å arbeide innenfor, samt en klar 
ansvarsfordeling mellom de ulike partene i bevaringsstrategiene. Det er det offentliges 
ansvar å legge forholdene til rette, både på sentralt, regionalt og lokalt nivå, slik at 
frivilligheten blir utløst og næringsaktørene kommer på banen. Det er viktig å ta med seg at 
ikke alle organisasjoner har regionale ledd som kan gå i dialog med fylkeskommunene og at 
det offentlig må ta høyde for det. 
 
Utfordringen blir å finne arenaer og samarbeidsmetoder for å få partene til å få et fruktbart 
samarbeid. Det offentlige blir viktig i koordineringsarbeidet. Våre kystlag arbeider under 
mottoet er «Vern gjennom bruk» og er praktisk rettet i sin virksomhet. Det må det offentlige 
ha i bakhodet når de lager tilretteleggingstiltak i bevaringsstrategiene slik at engasjementet 
og mangfoldet blir utløst og vi får en bærekraftig ivaretakelse av vår kulturarv. 
 
 
  



Er det noen områder eller tema innenfor bevaringsarbeid dere mener ikke fanges opp av 
dagens tilgjengelige virkemidler eller satsninger? 
Forbundet KYSTEN arbeider for å verne om vår kystkultur. Det innebærer både materiell og 
immateriell kulturarv. I dag fanges ikke det immaterielle godt nok opp.. Det er av den grunn 
viktig å få i gang det tverrsektorielle samarbeidet som nevnes i kulturmiljømeldingen. De 
fleste av prosjektene organisasjonen er opptatt av, involverer flere offentlige instanser. Det 
gjør at mange prosjekter faller mellom flere stoler og ingen offentlig instans tar ansvar for 
helheten. 

Et godt eksempel på samarbeid er direktoratsamarbeidet som var i perioden 2011 – 2014 
mellom Fiskeridirektoratet, Kystverket, Riksantikvaren og Norsk kulturråd og de laget en 
felles handlingsplan for kystkultur.  Ansvaret for en bevaringsstrategi bør ligge i flere 
departementer/direktorater med RA som koordinerende part.  

Kulturminner kan ha en funksjonell sammenheng slik som et fiskevær. Her står båtene, 
naustene, bryggene, fiskemottaket, fyr og seilmerker, rorbuer, boliger og uthus til fiskerne, 
fiskerbonden og væreieren i en sammenheng som til sammen utgjør en helhet, fiskeværet. 
Hvert kulturminne har nødvendigvis ikke stor verdi i seg selv, men helheten blir et verdifullt 
kulturmiljø verdt å ta vare på.  

Forbundet KYSTEN har fokus på de fleste av disse områdene og ønsker en bevaringsstrategi 
med fokus på maritim kulturarv (Kystkultur). Det er sterke frivillige aktører som Norsk 
Forening for Fartøyvern, Norsk Fyrhistorisk forening, Forbundet KYSTEN og mange andre 
som har kystkultur som sitt hoved virkeområde. Det vil skape både engasjement, stå for 
mangfold og være bærekraftig. 

Noen emner som kan være en bevaringsstrategi i seg selv eller som en del av en større 
bevaringsstrategi for kystkulturen: 

- Båten som system – den utvidete båten
- Naust og sjøhus – istandsetting og ny bruk
- Fartøyer og havner – næringsvirksomhet
- Tradisjonshåndverk som båtbygging, seilmaking, repslagning, bøking osv.
- Museer og båtsamlinger

Sektoransvaret innen staten må styrkes og de ulike departementer og etater må 
bevisstgjøres om deres ansvar. Vi opplever at flere offentlige etater forsøker å kvitte seg 
med sine kulturminner og på den måten slippe å ta ansvar for sine kulturminner. Det gjelder 
både overfor fartøyer, tog, bygninger osv.  

Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

Per Hillesund 
Generalsekretær 
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 Hei og takker for interessant og vel gjenomført Teams-møte. 

Min umiddelbare følelse er at RA har et megastort arbeiede foran seg med mange irrganger og store utfordringer. 
Men svært viktig.  

Foreningen Fredet vil svært gjerne være med på denne «reisen», der det er relevant for våre medlemer. I møtet ble 
det understreket at mangfoldet er svært viktig. Vår forening representerer et meget stort og viktig  mangfold innefor 
de fredede private eiendommer og anlegg. 
Her har vi stor og lang erfaring, der kompetansen er opparbeidet og historien er fortalt og erfart over generasjoner.  

Viktig momenter mht bevaringsstrategien som venter : 

1. Enhetlig saksgang på regionalt nivå. En opplever stadig ulik vektlegging og lovanvendelser ifbm restaurering. Et
ombudssystem burde etableres 2. Videreføring av digitalisering ifbm  søknadsprosessen opp mot tilskudd.
3. Forutsigbarhet vedr tilskudd til fredede bygninger i privat eie. Her må det opprettes en ordning som stimulerer til
kontinuerlig vedlikehold. Foreningen har tidligere lansert «Skogfondsmodellen» som et viktig og rettferdig grep i den
anleding. Videre har stortinget i juni 2020 i sitt stortingsvedtak 702, bedt regjeringen i samband med

 bevaringsstrategiene fremme forslag om hvordan staten kan stimulereprivate eiere av kulturminner og 
kulturmiljøer til jevnt godt vedlikehold gjennom skatte og avgiftsintensiver. I meldingen foreslås det å utrede 
muligheter for momsrefusjon for arbeider som omfattes av tilskudd. 

 Foreningen Fredet hilser en slikt ordning svært gjerne velkommen. Dette er i følge finans dep. allerde under 
utredning og er hos RA for videre utredning. 
4. Kompetanseheving innen bygningsvern. Dette feltet må vektlegges over lang tid så fagfolk i framtiden er i stand til
å utføre de tiltak som kreves. Svært mange eiere av fredede private bygninger har lang og god kompetanse som
sikkert kunne komme andre likesinnede og andre til gode.
5. Det må etableres en nøyaktig og samstemt grensegang mellom den private interesse og den offentlige interesse i
private anlegg som bebos og brukes av eierne.
6. Hvilke konsekvenser får anlegg og bygninger i nærheten av fredede bygninger. Mange opplever at bygninger som
ikke er fredet, eksempelvis på gårdstun, blir båndlagt.
7. Vern gjennom bruk er ofte tilfelle hos medlemmer i vår foreningen, da husene ofte bebos. Denne erfaringen må
synliggjøres og tas med i de nye straegiene.
8. Bygningsfredningsloven av 1920 virkning og omfang, må klargjøres overfor eiere som har eldre fredede
eiendommer. Her har Sivilombudsmannen i 2017, bedt RA om en redegjøring og klargjøring. Anvendelsen av lovverk
og forordninger må være entydig og klare i de nye strategiene. Det er svært viktig å informere om den betydning
vedtaksfredet

 eiendommer har overfor private eiere., rammebetingelse, pålegg etc. 
9. Skal en oppnå aksept og sympati for mange av de tiltak som i framtiden skal vedtas, må historien bak anlegg og
eiendommer komme fra i lyset. En god og informativ informasjon er avgjørende for at de involverte, og et
interessert publikum, ser fordelen og nytten av bevaringstiltak.

Overnevnte punkter er saker som foreningen har vært svært opptatt av i de senere år. Dialogen med RA i noen av 
sakene har vært tett. Vi håper at vi kan fortsatt kan «kobles" på i de tilfeller RA ser at dette er påkrevet og ønskelig. 
Arbeidet som venter, krever stor hensyntagen både hos RA og alle involverte parter som berøres av de nye 
strategiene. 
Foreningen fredet ønsker en åpen og konstruktiv dialg.  Våre medlemmer ivaretar et stort stykke av vår nasjonale 
kulturskatt, og ønsker å bli hørt og rådspurt. 
PS «Kamelsvelging" blir en nødvendig øvelse blant alle  parter nå når strategiene skal stakes ut. Ordtaket om at den 
som ligger på ryggen og spytter, den rammer kun seg selv, kommer også til sin gyldighet....... 

Igjen takk for informativ og spennende start ! 

Vennlig hilsen Hans Roger Selnes 

Foreningen Fredet. 

Foreningen fredet



Innspill til nye bevaringsstrategier og satsinger på kulturmiljøfeltet 21.09.2021, forslag fra DNT 

Om DNT: 

DNT er en sammenslutning av 57 turistforeninger og turlag med ulike geografiske arbeidsområder. I 

DNTs formålsparagraf står det at vi skal ta vare på natur- og kulturgrunnlaget som muliggjør friluftsliv 

i Norge. Vi er en organisasjon som jobber for å fremme friluftsliv og naturopplevelser, men vi ser 

også på det å ta vare på kulturarven som en viktig del av vårt arbeid. Det betyr at vi ønsker å forvalte 

vår materielle og immaterielle kulturarv samvittighetsfullt, med respekt for fortiden og omtanke for 

fremtiden.  

DNT eier eller drifter nærmere 600 hytter – alt fra små tømmerkoier til store, fullt betjente hytter 

med 200 sengeplasser. Vi drifter også overnatting på flere fyrstasjoner. Mange av hyttene ligger i 

verdifulle kulturlandskap. 13 av anleggene DNTs foreninger drifter er vedtaksfredet. DNTs 

medlemsforeninger har også ansvar for et turrutenett med ca 20 000 kilometer med merkete stier og 

turveier. Mange av rutene våre følger gamle ferdselsårer, og langs rutene finnes varder, klopper, 

bruer, trapper og andre ferdselsrelaterte kulturminner. I tillegg til den materielle kulturarven vi 

forvalter er vi i DNT også opptatt av å ta vare på og formidle friluftslivets historie og tradisjoner, hvor 

kunnskap om det enkle friluftslivet og sikker og hensynsfull ferdsel i naturen står sentralt. 

Dette er altså utgangspunktet for de innspillene jeg vil fremme på vegne av DNT i dette møtet: 

Hva skal til for at man får til et godt samarbeid om bevaringsarbeid med frivillige, næringsaktører 

og det offentlige? 

Gjennom samarbeidsprosjektet Historiske vandreruter og flere fredningsprosesser har vi i DNT erfart 

et godt samarbeid med kulturmiljøforvaltningen nasjonalt og regionalt. Samtidig ser vi noen 

utfordringer, spesielt hva angår lokalt og regionalt samarbeid. For DNTs del er det kompliserende at 

vår organisasjon ikke er organisert med fylkesledd, men operer med helt andre geografiske 

inndelinger enn forvaltningen. Videre mener vi at det trengs en bedre samordning av forvaltningen 

av materiell og immateriell kulturarv på alle forvaltningsnivå. Det hadde gitt en mer helhetlig 

tilnærming til bevaring av kulturarv, og gjort det enklere å få oversikt over tilskuddsordninger og vite 

vite hvor man skal henvende seg i kulturarvsspørsmål. 

Faste møtepunkter mellom forvaltningen og organisasjonene er viktig. I tillegg vil vi foreslå at 

forvaltningen i større grad kan informere om eller annonsere tiltak som restaureringsprosjekter, 

utgravninger, befaringer og andre aktiviteter «ute i felt», slik at frivillighet og næringsliv kan koble 

seg på - både for å lære, utveksle informasjon og i noen tilfeller kanskje også bistå praktisk. Å 

samarbeide betyr ‘å jobbe sammen’: vi mener at det å legge til rette for at forvaltning, frivillige og 

næringsdrivende kan utføre problemløsning og praktisk arbeid sammen er viktig for kunnskapsdeling 

og nytenkning om utvikling og bevaring av kulturmiljøer.  

Er det noen områder eller tema innenfor bevaringsarbeid dere mener ikke fanges opp av dagens 

tilgjengelige virkemidler eller satsinger?  



Vi i DNT mener at friluftslivets og kystens kulturarv ikke ivaretas godt nok i eksisterende satsinger og 

bevaringsprogram. Vi mener også det er viktig at istandsetting og bevaring av setermiljøer og 

stølsbygninger adresseres spesifikt i kulturmiljøforvaltningens satsinger og tilskuddsordninger, i 

tillegg til de overordnede satsingene på kulturlandskap hvor disse allerede inngår.  Vi i DNT ønsker å 

bidra til bevaring av kulturmiljøer og immateriell kulturarv innenfor alle disse tre områdene.   

Videre mener videre at det er behov for et konkret bevaringsprogram for friluftslivets infrastruktur. 

Klimaendringer og økt ferdsel gir økt slitasje og gjøre det mer ressurskrevende å vedlikeholde alt fra 

stier og bruer til turisthytter. Det er dessuten behov for en grundig kartlegging og registrering av 

kulturminner knyttet til friluftslivets ferdselsårer: som stier, vegfar, bruer, varder, og steintrapper og 

annet, samt de bygningene som har gitt ly og fortsatt gir ly til vandrere: turisthytter, koier og enkle 

gapahuker for å nevne noe. Et bevaringsprogram for friluftslivets infrastruktur vil også kunne bidra til 

å sikre at fagkunnskap innen tørrmuring, lafting, vegbygging og andre håndverksfag blir ivaretatt her i 

Norge og videreført til nye generasjoner. 

Takk for oppmerksomheten, 

Louise Brunborg-Næss 
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Oslo, 22 september 2021 

Riksantikvaren 

 

Innspillsmøte om bevaringsstrategiene 

 

Norges kulturvernforbund takker for muligheten til å bidra med innspill i prosessen rundt 
utarbeidelsen av de nye bevaringsstrategiene.  
 
Kulturvernforbundet er paraplyorganisasjonen for de landsdekkende kulturvernorganisasjonene. Vi 
har i dag 29 medlemsorganisasjoner, som jobber med hele bredden innenfor feltet. Med 
spisskompetanse og stort engasjement bidrar organisasjonene med over seks millioner timer i året 
for å ivareta, dokumentere, formidle og videreføre kulturarven, og vi er således en av de største 
aktørene på feltet. Vår innsats er avgjørende for at vi når både nasjonale mål og internasjonale 
forpliktelser på feltet. I tillegg bidrar våre 2000 lokallag aktive og inkluderende lokalsamfunn, livslang 
læring, trivsel og helse, og i stor grad også til lokal verdiskaping.  

Innledningsvis vil vi påpeke at det er veldig mye bra med Kulturmiljømeldingen. Vi mener det er et 
viktig grep å løfte perspektivet – ved å se verdien av kulturarv i et større samfunnsmessig perspektiv, 
og ved å se vern og utvikling i sammenheng. Vi støtter regjeringens ønske om at kulturmiljøpolitikken 
skal brukes som et verktøy for å nå FNs bærekraftmål. Mange av våre organisasjoner jobber nå med å 
konkretisere hvordan de kan bidra til dette innenfor sine ulike områder   

Riksantikvarens spørsmål:  

1. Hva skal til for at man får til et godt samarbeid om bevaringsarbeid med frivillige, 
næringsaktører og det offentlige?  

Ett av våre hovedbudskap, både til meldingen og generelt, er at det mangler en helhetlig politikk, på 
tvers av de ulike sektorene. Det er behov for å ha et større perspektiv, overordnet de ulike siloene.  

Vi har også påpekt at de nye nasjonale målene er vage og upresise. Derfor er det viktig at 
bevaringsstrategiene blir tydelige og målbare. Det offentlige bør ha en helhetlig og langsiktig strategi 
for hvordan de skal oppnå dette, på nasjonalt så vel som på regionalt nivå.   

Regjeringen etterlyser at flere engasjerer seg og tar ansvar. Det gjelder ikke bare de frivillige 
organisasjonene – det kan også være næringslivsaktører, eiere og andre. Er det slik at Riksantikvaren 
og byantikvarer anses som å være et hår i suppa eller en løsningsorientert partner for de som vil 
jobbe med utvikling? Er det mulig å unngå krav og antikvariske prinsipper for å tilpasse kulturminner 
til moderne bruk?  

http://nytt.kulturvern.no/medlemmer/dis-norge/
http://nytt.kulturvern.no/medlemmer/dis-norge/
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Denne type problemstillinger er vi vant med. Vi tror det er mange som ønsker å bidra – men at de 
ikke vet helt hvordan. Utfordringene må kartlegges og adresseres, og man må finne løsninger og rom 
for samarbeid. Regional forvaltning har et spesielt ansvar for å legge til rette for samordning og kan 
bidra til dette ved å tilrettelegge for møteplasser, aktiviteter og arrangementer på tvers av ulike 
sektorer.  

Vi mener også at det offentlige har et spesielt stort ansvar for å skape større engasjement og ansvar 
på tvers av departement og fagdirektorat. Sektoransvarprinsippet fungerer ikke optimalt, og vi ser at 
en del viktige kulturminner blir stemoderlig behandlet. KLD og Riksantikvaren har et spesielt ansvar 
her, og vi forventer at Kulturmiljømeldingens forslag om å opprette et «departementenes 
samarbeidsforum» blir fulgt opp og konkretisert.  

En langsiktig strategi må også omhandle videreføring av kompetanse innen tradisjonshåndverk, og 
fylkeskommunene må se denne sammenhengen og at de har et ansvar i at det finnes 
utdanningstilbud innenfor dette. I videreføring av dette må det legges til rette for lærlingplasser og til 
mulighet for sysselsetting. Det er viktig å vise at kulturarv er relevant og fremtidsrettet, slik at flere 
tar en slik utdannelse, og velger dette som yrkesvei. 

Vi har også kommentert at vi synes det er bra at det frivillige kulturvernet anerkjennes i så stor grad 
som det gjør i meldingen. Det er viktig at dette målet – om økt engasjement - ikke blir en 
ansvarsfraskrivelse fra myndighetenes side, snarere tvert imot. Offentlig sektor har et ansvar for å 
løfte og styrke lagene og frivilligheten, og tilrettelegge for økt aktivitet og medvirkning. Dette krever 
også bevilgninger og ikke bare fine ord. Vi tenker at det er spesielt viktig å styrke samarbeidet på 
regionalt nivå nå fremover.  

2. Er noen områder eller tema innenfor bevaringsarbeid dere mener ikke fanges opp av dagens
tilgjengelige virkemidler eller satsninger?

Kulturvernforbundet har tidligere påpekt at de nye nasjonale målene er altfor vage, og vanskelig å 

måle. Vi mener det er veldig viktig at bevaringsstrategiene innehar tydelige mål som er både 

ambisiøse og forpliktende for hele forvaltningen, både for departementene, med sine ulike 

ansvarsområder, og for regionalforvaltningen, som nå har fått et større ansvar. Det må være et 

nasjonalt ansvar å sørge for implementering og oppfølging av målene.   

I tillegg viser vi til at det at skal utarbeides bevaringsstrategier for utvalgte områder, og håper at 
dette også inkluderer områder som ikke blir ivaretatt i dag. Det er for eksempel deler av 
kulturarvfeltet som faller mellom stoler i dag, som ikke blir ivaretatt på linje med de andre. Dette 
gjelder blant annet de bevegelige kulturminnene, som jernbane, motorhistoriske kjøretøy, rutebiler 
og fly, Vi er gjerne med å kartlegge dette, og vi håper at våre organisasjoner involveres i dette 
arbeidet.  

Vi ser frem til å jobbe med mål og strategier i våre egne rekker og til å bidra i dette arbeidet fra vår 
side.  

Med vennlig hilsen 

Toril Skjetne 
Generalsekretær 
Norges kulturvernforbund 



Innspills Møte med RA 21 september 2021 

 

Norges Metallsøkerforening (NMF) er en landsdekkende organisasjon som ble stiftet i 1991. I 

foreningen deler medlemmer erfaringer og kunnskap om metallsøking og de funn 

medlemmene gjør. Vi er også et bindeledd mellom brukere av metallsøkere og myndigheter.   

 

 

Norges Metallsøkerforening har som logo et metallsøkerhode som går over bakken. Siden 

2010 har interessen for metallsøking økt jevnt. NMF har pr. dato 7 lokalklubber og ca 850 

medlemmer over hele landet.  

Med gode metallsøkere finner en mindre gjenstander ned til 20-25 cm som er vanlig 

pløyedybde. 

§ 1.Kulturminnelovens  formål. 

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av 

vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som 

varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 

virksomhet. 

NMF: Dette bør da også gjelde løsfunn i pløyelaget, som det normalt er bare vi som finner og 

tar opp for bevaring for ettertiden. På normal graving tar Arkeologer vekk dette matjordlag og 

ser på strukturer under. Men på jorder ligger 80-90 % av historiske objekter i dette pløyelag.  

§ 3.Forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner. 

Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, 

ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 

automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. 

NMF: Dette bør da gjelde faste fornminner som i Danmark. Her må det en endring til. Se §1. 

Er marken over et automatisk fredet kulturminne eller i et område som nevnt i § 6, tidligere 

nyttet til beite eller innmark, kan den fortsatt nyttes til disse formål hvis ikke vedkommende 

myndighet bestemmer noe annet. Uten tillatelse av vedkommende myndighet må det ikke 

foretas pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere. 

NMF: Gjenstander som måtte være her kan freses i stykker av bonden, mens vi ikke kan ta de 

opp og redde de for fremtiden. Forunderlig. Her må det en endring til. Se §1. Dette bør da i så 

fall først gjelde når det er mange løsfunn eller at det er sikkert at det er bosetting under 



pløyelaget. Ikke enkeltfunn. Fylkeskommuner gjør jo ingen ting her. Det har de ikke penger 

eller tid til. 

Om det blir satt restriksjoner på et område på grunn av enkeltfunn/løsfunn har det antagelig 

ingen hensikt. I de fleste/mange tilfeller, for eksempel ved funn av en gammel mynt, så er det 

ingen som regner med at det finnes mange flere mynter på samme sted. Likevel blir 

funnstedet markert som et vernet området. Det bør jobbes for å lage regler som skiller på 

områder der det antas at det finnes mer i bakken som bør vernes, og områder der det ikke 

forventes at kulturminner skades om det søkes/graves mer.  

 

RA: RETNINGSLINJER    Privat bruk av metallsøker 

Sikringssone.  Med til et automatisk fredet kulturminne hører en sikringssone på fem meter 

fra kulturminnets synlige eller kjente ytterkant. Dette er nærmere omtalt i kulturminneloven § 

6. Sikringssonen går rundt hele kulturminnet, både i flate, høyde og dybde. Dette betyr at også 

jord og løsmasser som ligger over et automatisk fredet kulturminne er en del av sikringssonen. 

Forbudet mot inngrep i automatisk fredete kulturminner gjelder også forsikringssonen til 

kulturminnene. 

Uavklart status i Askeladden. Mange kulturminner er registrert med status uavklart i 

Askeladden. Dette gjelder blant annet en del funn av løse kulturminner og overpløyde 

gravfelt. Der kulturminner er registrert med vernestatus uavklart i Askeladden betyr at videre 

undersøkelser er nødvendige for en endelig avklaring av vernestatus. Det er 

kulturminneforvaltningen som har ansvaret for å avklare dette. For å unngå skader på 

kulturminnene skal du verken bruke metallsøker eller grave etter funn i slike områder. 

Melding om funn ved sosiale søk skal meldes inn på samme måte som for andre funn, snarest 

mulig. Regler for avstand fra nærmeste funn skal også overholdes. Arbeidet med 

metallsøkerfunn og finnerlønn er tidkrevende for alle ledd av kulturminneforvaltningen. Det 

er derfor viktig at alle ledd gjør det de skal for å unngå unødvendig belastning i neste ledd. 

Når NMF har foreningsturer samler vi inn alle funn, beskriver de, sjekker at alle 

opplysninger er der. Også koordinater og leverer de inn samlet. Dette kvalitets sikrer at info 

blir rett. Til det beste for alle parter ikke minst myndigheter som får dette etterpå. Dette er mot 

dagens regelverk. Her må RA rydde opp.  

NMF: RA’s regler er altså laget slik at når vi gjør et funn fra før 1537 på et jorde må en 25m 

fra dette funn hvis du vil ha finnerlønn for et annet funn. Dette gjør at en fort kan bli fristet til 

å markere et funn som er nærmere enn 25m ved å flytte det bort og resultatet blir feil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Her er et eksempel fra Skøyen i Vestby. Hvor våre funn har blitt markert inn etter en 

foreningstur.  

 

NMF: På dette jordet ble det gravet og lagt ned drenering til 1m uten at det ble undersøkt i 

forkant. Og her kan grunneier frese – kjøre en stein peller over hele jordet og knuse alle 

historiske objekter i pløyelaget uten at det får følger. Mens vi må stå å se på at historien som 

er der blir borte pga RA’s regler. Dette blir helt feil. Og da er RA’s regler for private 

metallsøking mot sin hensikt.   Her må RA rydde opp.  

RA: Melding om funn 

Når det gjelder melding om funn står det følgende i retningslinjene: Dersom du har funnet noe 

som kan være et løst kulturminne skal du snarest mulig melde fra om funnet til 

fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske gjenstander) i det fylket funnet er gjort. Med 

tilgang til telefon eller e-post forventes det at du melder fra om funnet første virkedag etter at 

funnet er gjort. 

RA har sendt ut informasjon til de som behandler funn at dersom det ikke er gitt melding 

første virkedag etter et funn, vil finnerlønn og betaling til grunneier ikke utbetales. Dette 

mener RA ikke er i henhold til tekst i lov og forskrift.  

NMF: Uansett mener NMF at dette er altfor kort frist.  

NMF: Her skal altså en som driver med metallsøking vite om vedkommendes funn er fra 

1537 eller 1541 etter å vært å søkt på en søndag for å få finnerlønn hvis dette funn ikke er 

rapportert til FA første virke dag. Dette kan ikke en arkeolog vite en gang.  

NMF antar at hensikten med finnerlønn er to-delt.  

- Det ene er at finner og grunneier får en påskjønnelse for sin innsats for at 

historiske/verdifulle grenstander blir funnet og tatt vare på. 

- Det andre er at viktige gjenstander som kan fortelle og dokumentere vår historie blir 

innlevert til FA slik at de blir tatt vare på for ettertiden.  

. 



Slik reglene om finnerlønn blir praktisert kan bestemmelser om finnerlønn derfor virke 

mot sin hensikt, og det fungerer i hvert fall ikke til å øke andel på innlevering av funn. 

Pluss at en misfornøyd grunneier som ikke får sin rettmessige påskjønnelse fordi finner 

ikke har klart å oppfylle RAs krav. 

RA sier: Melding om funn ved sosiale søk skal meldes inn på samme måte som for andre 

funn, snarest mulig. (kommentar: Altså skal hver enkelt som er med på sosiale søk levere sitt 

funn selv) Regler for avstand fra nærmeste funn skal også overholdes. Arbeidet med 

metallsøkerfunn og finnerlønn er tidkrevende for alle ledd av kulturminneforvaltningen. Det 

er derfor viktig at alle ledd gjør det de skal for å unngå unødvendig belastning i neste ledd. 

Når NMF har foreningsturer samler vi inn alle funn, beskriver de, sjekker at alle 

opplysninger er der. Også koordinater og leverer de inn samlet. Dette kvalitets sikrer at info 

blir rett. Til det beste for alle parter ikke minst myndigheter som får dette etterpå. Dette er mot 

dagens regelverk.  

Savner også en mulighet til å kunne spore innlevert funn til FA. 

Det mottas ikke en kvittering ved innlevering på flere steder ei heller et museums nr. det gjør 

det vanskelig å vite når funnet er mottatt på museet – når det er behandlet og når det er tatt 

bilde av og lagt ut på UNIMUS. 

Det er flere medlemmer som mangler tilbakemelding på funn innlevert så langt tilbake som 

2014.  Synes 7 år er langt tid da det forventes at vi skal innlevere et funn senest første 

virkedag. 

RA’s Meldinger om utfordringer ved vurdering av finnerlønn 

Riksantikvaren har mottatt flere meldinger om mangler eller utfordringer i fylkeskommunenes 

oversendelse av dokumentasjon knyttet til innlevering av løse kulturminner til museene. Dette 

gjelder særlig den kontrollen som fylkeskommunene skal gjøre når de mottar melding om 

funn, så som korrekt grunneier, avstand til nærmeste kjente kulturminne, og ikke minst 

funndato og dato for melding om funn. Mangelfulle, eller i verste fall feil, opplysninger om 

f.eks. funndato og dato for melding om funn, kan føre til uriktig bortfall av finnerlønn for 

finner og grunneier, eller at finner og grunneier urettmessig får utbetalt finnerlønn. 

NMF: se kommentarer over. 

 

 

Reglene for funn, innlevering og finnerlønn er ikke bra. Her er både metallsøkerne, 

fylkesarkeologene og funnutvalget enig. Dette må RA se på, på nytt med andre øyne og 

nye personer.  

 



 

Vi metallsøkere er de som tar vare på mest ny norsk historie. Her bør myndighetene legge 

enda bedre til rette for en enda sterkere involvering av frivillige organiserte metallsøkere. 

Denne frivilligheten blir et supplement til forvaltningen som et vinn-vinn prosjekt for alle 

parter.  

Norges Metallsøkerforening ønsker å jobbe aktivt med å bevare kulturarven og miljø ved å: 

a) Minske tapet av kulturminner (det er normalt bare vi som gjør det i pløyelaget hvor 

90-95% av historiske gjenstander ligger)  

 

b) Være et aktivt supplement til statlig og andre offentlige organer. 

 

c) Fjerne søppel fra jorder og det er ikke lite som er der. Vi blir jo kalt de store 

søplesamlerne.  

 

De fleste av våre medlemmer har en utpreget interesse for lokalhistorie og er således en viktig 

ressurs i dette arbeidet med registering og bevaring av vår felles kulturarv. Mer info fåes her: 

https://nmf.nu/  
 
Norges Metallsøkerforening,  
Formann  
Erik Rønning Johansen tlf. 91138297  

Hovumveien 8  
1540 Vestby   
Org. Nr. 884 020 212 Mail: 
erik-joh@online.no   

 

 

 

                               

                                  

                                     

                                     

                                   

                                    

                                        

                           

                        

                       

                       

                                

                            

                               

                               

                           

                                

                              

                                   

                                

                              

                                    

                                     

                                      

                                

                                 

                               

                        

https://nmf.nu/


 

 

 

Til Riksantikvaren 

 

 

 

Deres ref.: 21/04090-6  Vår ref.: 21/40     Dato: 24.09.2021 

 

 

Innspill til Riksantikvarens bevaringsstrategiarbeid 
 

Norges museumsforbund takker for muligheten til å gi et første innspill til Riksantikvarens 

nye bevaringsstrategi. Det er et viktig arbeid også for museene, som står for bevaring av 

mange antikvariske bygg og andre kulturminner. Mange av disse er også vernet eller 
fredet. En ny bevaringsstrategi fra Riksantikvaren (RA) må derfor inkludere de antikvariske 

bygninger, kulturlandskap, andre relevante kulturminner samt verdensarv som er i 
museenes eie eller forvaltning, med de muligheter det gir for å søke om finansiering av 
istandsetting. Dette ble nevnt i Kulturmiljømeldingen som et av de punktene man skulle se 

på i det videre arbeidet, og Museumsforbundet vil herved minne om det. 
 
Museene arbeider stadig mer helhetlig med vern gjennom bruk og engasjerer seg stadig 

mer i utvikling av lokalsamfunn sammen med næringsliv, fylke og kommuner. At museene 
ikke kan søke Riksantikvaren om midler for å sette museene i stand til å utløse mer effekt 
av disse verdiene virker lite formålstjenlig i et langsiktig bevaringsperspektiv. 

Museumsforbundet mener at RA i det kommende arbeidet må se mer helhetlig på bevaring 
over grensene mellom det private, det frivillige kulturminnevernet og det profesjonelle 
museumslandskapet. I dag faller museene ofte mellom to stoler og to departementer i 

dette bevaringsarbeidet. Departementsgrensene hinder i dag at fagområdet får en optimal 
forvaltning, fordi man ikke klarer å få en helhetlig politikk. Dette er noe både 
Kulturmiljømeldingen fra 2020 og Museumsmeldingen fra 2021 adresserer tydelig, og har 

ambisjoner om å forbedre. Det håper Museumsforbundet vil gjenspeiles i den nye 
bevaringsplanen. De profesjonelle museene må i større grad enn i dag anses som 
likeverdige samarbeidspartnere på linje med Fortidsminneforeningen og frivillige aktører. 
 

 

• Hva skal til for at man får til et godt samarbeid om bevaringsarbeid med frivillige, 

næringsaktører og det offentlige?   

 



 

 

 

Det er mye å vinne på at det offentlige, de ulike departementene og de øvrige 
forvaltningsnivåene, etablerer bedre samarbeid seg imellom. I tillegg til sikring av 
ressurser til istandsetting og forvaltning av bevaringsarbeidet gjennom faste tilskudd, er 

prosjektrelaterte midler til istandsetting, drift og vedlikehold viktig. Kulturmiljømeldingen 
har som mål at man skal etablere et departementenes samarbeidsorgan, og Museums-

forbundet ser frem til at dette skjer og setter lit til at dette bidrar til styrket dialog og 

bevaringsarbeid. 
  
Både frivillige som Fortidsminneforeningen og museene samt andre profesjonelle aktører 

arbeider for å øke bevisstheten om verdien av kulturminnene og de muligheter private (og 
offentlige) eiere har. Dette bør være en tydelig del av et strategisk bevaringsarbeid, og 

gjerne få mer støtte og rom i planer. 

 

Det ligger et potensial i økt samarbeid mellom museer og frivillig sektor, men mange 

museer opplever at det er ressurskrevende å få i stand og vedlikeholde slikt samarbeid. 
Det kan både ha noe med profesjonalisering av museene å gjøre, med hensyn til alt fra 

HMS og økonomistyring til faglige kvalifikasjoner og krav til rapportering. Dersom slikt 

samarbeid skal få økt omfang, må det få status som en viktig del av virksomheten til 
museene. I tillegg må det settes av ressurser til dette, og det må trolig tilføres ressurser fra 
det offentlige.  

 
Det er flott å jobbe med aktive og interesserte frivillige, men det kan på ingen måte 

erstatte systematisk og godt dokumentert bevaringsarbeid av vernede eller fredete bygg 

og fartøy gjennomført av profesjonelle. Her trengs det både veiledning av fagfolk i 
tradisjonshandverk og spesialisert kunnskap om fartøyvedlikehold, og dokumentasjon av 

de inngrep og reparasjoner som gjøres. Det går ofte mye tid av de fast ansatte til å 

organisere frivillig innsats, og det brukes betydelig andeler av egne ressurser for å 
iverksette dette. Skal dette økes må man ha ressurser til denne delen. For å jobbe best 

mulig med frivillige vil det derfor være viktig at det offentlige dekker lønn til 

fagfolk/tradisjonshandverkere som veileder de frivillige under bevaringsarbeid. Slik sikres 
også videreføring og dokumentasjon av den immaterielle kunnskapen som frivillige og 

museumsansatte innehar. 

 

Det ligger et enormt potensial i museenes bygningssamlinger som i dag er svært lite kjent 
og anerkjent. De kan være utgangspunkt for kunnskapsutvikling, bygningsvernlaboratorier 

der en kan studere langtidsvirkninger av klimaendringer og ulike andre tilnærminger, 



 

 

 

materialer og strategier innen bygningsvern, møteplass og presentasjonsobjekt. Ikke 
minst er museene godt egnet til samarbeidsprosjekt med andre aktører.  
 

Kompetansen til museumsansatte er viktig i bevaringsarbeidet, men de har også potensial 
til å bidra til langsiktig endring av praksis og utvikling av ny kunnskap i samfunnet, for 

eksempel i måten vi bygger og vedlikeholder hus på. Dette er ikke minst viktig i en tid der 

bærekraft og sirkulær økonomi er tydelig uttalte mål for Regjeringen som del av 
implementeringen av FNs bærekraftmål.  
 

Et område museer i enkelte fylker spiller en viktig rolle i er gjennom bygningsvernsentrene 
og den veiledning og kunnskapsutvikling som foregår gjennom disse. 

Bygningsvernrådgiverordningen i Oppland ble til i et spleiselag mellom kommunene, 

fylket og museene. Hovedformålet er å drive kulturminnerådgivning for private huseiere i 

regionene. På denne måten blir rådgiverne viktige bindeledd mellom huseierne, museenes 

kompetansemiljøer, håndverksbedriftene og organisasjonslivet, som 
Fortidsminneforeningen og historielaga. Gjennom kurs, både egen-initierte kurs samt 

samarbeid med NTNU og Fagskole, og rådgiving bygger rådgiverne kompetanse hos 

huseierne, som blir gode bestillere av handverkstjenester og håndverkere. I tillegg gjør 
rådgiverne museene enda bedre i sitt eget arbeid med bygningsvern.  
 

Utgangspunktet for ordningen er samordning av alle gode krefter: museum, ulike 
utdanningsmiljø, håndverksbedrifter, skoler, kommuner, fylkeskommune og stat i tillegg 

til frivillighet. Det er gode erfaringer i Oppland og Hordaland med slike gjennom mange år, 

og det finnes flere velfungerende bygningsvernsentre og andre er under etablering. Det 
bør opprettes minst ett bygningsvernsenter per region. Helst i samarbeid med museer, 

som da kan bli rådgivere for private eiere av fredete/vernede bygg, kommuner m.m. som 

også kan være utdanningsinstitusjon for unge håndverkere og gi kursing til private 
håndverksfirma. Der er det alt gode erfaringer med kursing og kompetanseoppbygging å 

bygge videre på i spredning av ordningen landet over. 

 
Museene, og kulturminnevernet for øvrig, vil også fremover trenge å supplere 

håndverkskapasiteten med private aktører, i tillegg til egne ansatte og frivillige. Samarbeid 

med næringsaktører kan handle om økonomi/sponsing. Der er det viktig å presisere at det 

vil være svært ulike forutsetninger, både når det gjelder hvilke tema en jobber med, og om 
en holder til i sentrale strøk/by eller distrikt/bygd. Dette kunne med fordel vært kartlagt, 

for å få et klart bilde av forutsetningene, og hvilke muligheter som finnes eller kan skapes. 
Et sentralt og konkret område for samarbeid med næringsaktører er utveksling av 



 

 

 

kompetanse. Mange museer har gode erfaringer med å knytte til seg rammeleverandører 
innen ulike fag, og utvikle spesialkompetanse hos disse gjennom samarbeid. Dette er ofte 
et godt alternativ til å bemanne museet med faglærte ansatte innen en stor meny av fag.  

 
Det hadde vært en fin løsning om bedrifter kunne se på videreutdanning med museene 

som læringsarena som relevant for dem. Kulturrådets rapport om statusen for 

bygningsvernet i museene viser at det trengs 500 årsverk for å få alt vedlikehold unnagjort. 
Her ligger det betydelige muligheter med framtidige oppdrag for snekkere, smeder, 
båtbyggere osv., som RA også bør ta høyde for i det videre planleggingsarbeidet. RA må i 

det kommende planarbeidet tydeliggjøre sine planer for å bidra til ivaretakelsen av den 
immaterielle kunnskapen og hvordan man tenker å sikre dette gjennom egen virksomhet 

og samarbeid med andre relevante aktører. 

Prinsipielt er det mulig å få til et godt samarbeid med frivillige og næringsliv hvis de klarer 

å se nytten av å bidra, og se hva de får igjen for det. I dag er samarbeid med frivillige som 
regel krevende og svært komplekst, og det er ikke gode svar på hva som fungerer eller ikke 
eller hva som skal til for at det fungerer. Avklaring av roller og ansvar samt oppbygging av 

gjensidig forståelse og respekt vil etter vårt syn være et sted å starte. 

I tillegg vil bevisstgjøringsarbeid være viktig. Bevisstgjøring handler både om at folk 
bevarer egne verdifulle bygninger, og om rekruttering der interesserte eiere blir frivillige. 
Samtidig vil bevisstgjøringsarbeid også øke kunnskap utover de som allerede er sterk 

involvert i feltet, og dermed skape ringvirkninger. 

 
Det som er viktig, og som RA må ta med seg videre i arbeidet, er at i alt samarbeid med 

aktører som yter midler til museer, enten det er privat sponsing eller offentlige 

tilskudd, bør prinsippet om armlengdes avstand ligge til grunn, i tråd med ICOMs 
museumsetiske retningslinjer.  

 

• Er det noen områder eller tema innenfor bevaringsarbeid dere mener ikke fanges opp av 
dagens tilgjengelige virkemidler eller satsninger?   
  

Det er en del tema som ikke er inkludert i det eksisterende bevaringsprogrammet. Innenfor 
de tekniske og industrielle kulturminnene mangler for eksempel mølle (matvareforedling) 

og oljeindustriens kulturminner. En gjennomgang av hele kulturminnefeltet vil nok 

avdekke flere hull, og RA bør samarbeide også med museene om kartlegging av disse. 
Dersom nye kulturminner eller anlegg skal få prioritet i bevaringsstrategiene, må man øke 
tilskuddene til ordningene eller etablere nye ordninger. Ellers vil de som alt er definert inn 



 

 

 

få svekket mulighetene til å bli ivaretatt for fremtiden. Museumsforbundet mener dette må 
adresseres i det kommende bevaringsarbeidet, men mener i likhet med Norsk Industriarv 
at det må være fokus på dette allerede nå for å finne gode løsninger for å ivareta viktig 

kulturarv som i dag er i bevaringsprogrammene slik at de kan ivaretas fremover. 
Museumsforbundet har i tidligere innspill og høringer gitt uttrykk for at flere av disse med 

fordel kunne ha egne poster på statsbudsjettet, og mener dette er noe som må vurderes.  

 
Utkastet til de nye forskriftene knyttet til flere av ordningene som også omfatter museenes 
forvaltningsoppgaver viser at dette er noe man må ha bevissthet om, da den måten de var 

utformet på ville kunne medført store endringer i praksis som kunne rammet flere viktige 
kulturminner hardt. Her har Klima- og miljødepartementet heldigvis tatt konsekvensen av 

at de ikke hadde sett dette. Det er også en svakhet i dagens regime at rullende historisk 

togmateriell ikke kan fredes, med mindre de er del av et lukket fredet anlegg. En annen 

svakhet er knyttet til båter som står på land ikke kan få tilskudd, noe som berører flere 

viktige fartøy. 
 

I alle deler av kulturminneforvaltningen er vern gjennom bruk et motto, men båstenkning 

hindrer bred praktisering av denne ideen. Det har lenge vært en utfordring at bevaring og 
utvikling ikke har vært sett i god nok sammenheng fra myndighetenes side. Erfaringen er 
at Riksantikvaren har vist lite interesse for utviklings- og formidlingsperspektivene, og har 

derfor gitt midler til restaurering og istandsetting av prosjekt der det ikke er sikret midler 
for finansiering av selve driften av de bevarte anleggene som helhet. En konsekvens av 

dette blir for eksempel at den produksjon man har i anlegg som på Sjølingstad, og som er 

avgjørende for å bevare kunnskapen om hvordan maskinene ble drevet og vedlikeholdt, 
ikke blir prioritert innenfor FDV-midlene som bevilges til restaurering/istandsetting. Med 

en etablert praksis, der avgrensningen er de fysiske byggenes tilstand, mister man den 

immaterielle kunnskapen knyttet til produksjonen og ivaretakelse av produksjonsutstyret. 
Denne ordningen skal fremover forvaltes av fylkeskommunene, men denne 

problemstillingen vil også kunne gjelde for fylkeskommunene. Departementet har et 

overordnet ansvar for forskriftens utforming og må sammen med RA følge med på hvordan 
endringene vil påvirke videre utvikling av feltet.  

 

I dag kan museer erfare at det blir gjort fredning uten at det følger med midler til å 

opprettholde og drifte kulturminnet. Det gjelder f.eks. kulturlandskapet på Trondenes, der 
midler til vedlikehold og skjøtsel bør komme fra enten fylke eller statsforvalter, men er fra 

«hand til munn» og usikkert fra år til år. Et annet eksempel er S/S Anna Rogde, som er den 
eldste og eneste vernede skuta fra Nord-Norge. Hun har vært vernet lenge, men det har 



 

 

 

vært vanskelig å få penger til drift og det er ikke noen selvfølge at det kommer midler for 
årlig vedlikehold. Når RA verner eller freder bør det også være en forpliktelse i forhold til 
drift. I fartøyvern er det tydelig sagt at «vern skal finne sted gjennom bruk», og da er det 

opp til de fleste fartøyene selv å finne ut hvordan det skal gjøres. Dette lar seg ikke løse 
utelukkende med frivillige. Enda mindre hvis skipet er registrert som personfartøy og 

dermed trenger sertifisert profesjonelt mannskap.  

 
Kunnskapsutvikling 

Kunnskapsbygging er nødvendig på flere områder. Samfunnet begynner å bli mer bevisst 

på at bevaring er eller kan være miljøvennlig og bærekraftig. Samtidig mangler vi studier, 
reelle fakta og forskningsprosjekter som kan støtte, eller avkrefte, denne hypotesen. Det er 

for mye synsing og for lite kunnskap. En satsing som støtter videre kunnskapsutvikling er 

nødvendig for at samfunnet fullt ut kan dra nytte av potensialet i bevaring. Dette krever 

langtidsstudier, som godt kan gjennomføres i samarbeid mellom ulike profesjonelle og 
frivillige aktører.  

 

Museene opplever at det er mange myter som lever godt i praktisk bevaringsarbeid. For 
mange interesserte er det nesten umulig å skille mellom fakta, myter og synsinger. Dette 

har flere negative konsekvenser i spennet mellom at folk er redde for å ta kontakt med 
Riksantikvaren til at de velger feil type maling. Vitenskapelige studier, gjerne i samarbeid 
mellom museene og frivillige, vil kunne øke kunnskap og bidra til å løfte kulturminnevern 

generelt over tid.  

 
Både museene, Fortidsminneforeningen og andre aktører tilbyr kurs der det er stor 

variasjon i tema og kunnskapskrav. Kurs er et sentralt verktøy i bevaringsarbeid som i 

denne sammenheng ofte handler like mye om handlingsbåren/immateriell kunnskap som 
om å ha en grunnleggende forståelse av bevaringsarbeid og antikvarisk tenking. Det finnes 

en del støtteordninger for kurs, men dette kan med fordel utvides ytterligere.  

 

Museene kan etter Museumsforbundets oppfatning være viktige nøkler for bedre 

samhandling mellom frivillige, næringslivet og det offentlige i arbeidet med 
kulturminnevern. For å få til dette er det helt nødvendig å fjerne skotta mellom 

politikkområdene. Som vi nevnte innledningsvis, er det noe Museumsforbundet og 

museumssektoren har kritisert gjennom flere år. Fremover må en mer hensiktsmessig 
utforming av dette feltet utmeisles, der bygningsvernsentre landet over kan være et 
aktuelt tiltak. 

 



 

 

 

Avsluttende kommentarer 

Museumsforbundets innspill svarer ut de spørsmål som ble reist i invitasjonen til møtet. I 
møtet la Riksantikvaren blant annet vekt på medvirkning. Det er noe museene har arbeidet 

mye med og har erfaringer som kan komme til nytte i det videre arbeidet for å bevare 
viktig kulturarv. Vi håper RA drar nytte av denne kompetansen i det videre arbeidet. 

 

På bakgrunn av Kulturmiljømeldingens signaler om samarbeid over 
departementsgrensene, og museenes rolle som forvaltere av verdensarv, kulturlandskap 
og ulike kulturminner, hvorav mange er vernede og fredete, mener Museumsforbundet at 

Kulturdepartementet burde inngå i prosjektorganiseringen på lik linje med Landbruks- og 
matdepartementet..   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Cecilie Øien   Liv Ramskjær 

styreleder   generalsekretær 

 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift. 
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Bevaringsstrategi - Riksantikvarens innspillsmøte 21.09.21 
 
Norsk Forening for Fartøyvern takker for invitasjonen til å komme med innspill til 
Riksantikvarens bevaringsstrategi. Vi håper innspillene våre er nyttige og blir tatt med i 
videre arbeid. 
 
Hva skal til for at man får til et godt samarbeid om bevaringsarbeid med frivillige, 
næringsaktører og det offentlige? 
 
Frivillige krefter kan føre til store ressurser og gi uante muligheter for fartøyvernet. Dersom 
forholdene blir lagt til rette kan det vekke en begeistring og drivkraft som overgår all 
forventning. Men i motsatt fall, dersom de frivillige føler at de blir motarbeidet av det 
offentlige, kan gnisten slukke i bevaringsarbeidet og fartøy gå tapt. Det må oppleves som 
lønnsomt å drive med frivillig arbeid.  
 
For å sikre et godt samarbeid blant alle aktører i fartøyvernet og få best mulig effekt, er det 
viktig at det offentlige tar rollen som tilrettelegger. Økonomiske virkemidler fra det 
offentlige kan utløse stor arbeidskapasitet fra det frivillige fartøyvernet og gaver fra private 
og næringslivet. Det samme gjelder offentlig anerkjennelse. Har fartøyvernprosjektet og de 
frivillige fått heder og omtale, vil dette være som kvalitetsstempel for andre som igjen vil 
bidra med mer midler inn i prosjektet. Alle vil være på vinnerlaget, så det er lettere å få med 
næringsaktører til de som lykkes.  
 
De frivillige kreftene må være flinke til å invitere næringsaktører med på arrangementer og 
turer med fartøyene når de er satt i stand. La aktørene få oppleve sjømannskap og de 
flytende kulturminnene på nært hold og høre historien om fartøyet. Politikere, 
næringsaktører og det offentlige vil alle vite at de er med på å gjøre en forskjell.  
 
Synliggjøring av fartøyene og fartøyvernet kan brukes politisk og samfunnsmessig av alle 
aktører og binde dem sammen. Det vil også være med på å nå nye grupper med kunnskap 
om kulturminnevern. 
 
Det offentlige bør sette seg tydelige og målbare mål for bevaringsarbeidet. En tydelig 
strategi og planer for vernearbeidet er nødvendig for ikke å fordyre eller forlenge 
prosjektene. I verste fall kan aktørene gå lei og forsvinne og fartøyene gå tapt. Planer og 
målsettinger gir bevaringsarbeidet en felles retning og trygghet til alle aktørene som er 
involvert. 
 
 
Er det noen områder eller tema innenfor bevaringsarbeid dere mener ikke fanges opp av 
dagens tilgjengelige virkemidler eller satsninger? 
 
Interdepartemental samordning 
Fartøyvern inngår i mange sektorer som setter rammer for feltet. Sjøfartsdirektoratet der 
sertifisering av fartøyene kan gå på bekostning av vern, er et godt eksempel på dette. 
Fartøyvern er en del av museumssektoren, tradisjonshåndverk og utdanning, reiseliv, 
havneutvikling og kystsoneutvikling. Riksantikvaren og fylkeskommunene bevilger midler, 



verner og freder de fysiske objektene, mens Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet 
og Kulturrådet bevilger til det immatrielle fartøyvernet. Vi savner en helhetlig tenking hos 
det offentlige og samordning av feltet da det viser seg i dag at forvaltningen ikke klarer å 
involvere seg sterkt i alle fagfelt der fartøyvern inngår. 

Sektoransvar 
I fartøyvernet ser vi eksempler på at offentlig sektor prøver å kvitte seg med sine 
kulturminner for å slippe det økonomiske ansvaret. For eksempel vil Forsvaret donere 8 av 
Marinens veteranskip til en stiftelse og søke om at de får vernestatus fra Riksantikvaren. På 
den måten slipper Forsvaret ansvar og økonomiske forpliktelser for sine kulturminner. I 
stedet legges ansvaret over til de frivillige og Riksantikvarens post 74 på statsbudsjettet der 
det allerede er altfor lite midler. Et annet eksempel er Kystverket som i disse dager avvender 
losskøyta «Stavern» og ønsker at noen frivillige skal overta. 

Store fartøyvernprosjekt 
Større fartøyvernprosjekt som går over flere år har alltid vært en utfordring, men særlig nå 
når fartøyvernet er overført fylkeskommunene. Store prosjekt vil stadig komme. Det ligger i 
fartøyvernets natur da fartøyene er svært værutsatt, og dermed disponible for rust og råte. 
Vi ser at det mangler en strategi for hvordan ta vare på større fartøyvernprosjekt og store 
fartøyvernprosjekt med nasjonal verdi uten at det skal gå ut over de mindre prosjektene. 
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Innspill og vurderinger fra Norsk 

Industriarv om bevaringstrategiarbeidet for 

tekniske og industrielle kulturminner 

Notat fra Riksantikvarens innspillsmøte 21. september 2021 

 

Bakgrunn 

Det vises til Riksantikvarens brev av 5.7. 2021 der det heter: 

«Riksantikvaren ønsker innspill fra dere på møtet rundt følgende spørsmål: 

-Hva skal til for at man får til et godt samarbeid om bevaringsarbeid med frivillige, 

næringsaktører og det offentlige? 

-Er det noen områder eller tema innenfor bevaringsarbeid dere mener ikke følges 

opp av dagens tilgjengelige virkemidler eller satsinger?» 

Dette er i Riksantikvarens brev gitt en utdypet informasjon om bevaringsstrategiarbeidet. 

Denne informasjon har Norsk Industriarv lagt til grunn for sine forslag og vurderinger. 

Det vises videre til Riksantikvarens presentasjon på innspillsmøtet 21. september 2021 

om det videre bevaringsstrategiarbeid.  

 

 

 

 

http://www.norskindustriarv.no/


2 
 

Norsk Industriarvs forslag og vurderinger om bevaringsstrategier for 

tekniske og industrielle kulturminner og om overgangen fra 

bevaringsplaner til bevaringsstrategier. 

 

Norsk Industriarv har i sitt arbeidsprogram vedtatt på årsmøte 14. juni 2021 

oppsummert sine forslag og vurderinger om bevaringsstrategier for tekniske og industrielle 

kulturminner. En viktig del av våre forslag og vurderinger er å få en god overgang fra 

bevaringsplaner til bevaringsstrategier. Videre har det vært viktig å basere forslagene på 

de evalueringen av de tekniske og industrielle kulturminner som ble gjennomført i 2019.  

Våre forslag og vurderinger er utdypet i vårt arbeidsprogram.  

 

Norsk industriarv støtter de generelle prinsipper som er utformet ved Stortingets 

behandling av kulturmiljømeldingen i 2020. Vi mener imidlertid at dette best følges opp 

ved en overgang fra de tidligere bevaringsplaner til bevaringsstrategier på de samme 

områder. Dette vil uansett være den riktige strategi knyttet til arbeidet for tekniske og 

industrielle kulturminner. Vi mener videre at det ikke er forsvarlig å bruke tida helt fram 

til 2023-25 før rammene for bevaringsstrategiarbeidet blir trukket opp. Vi minner her om 

at det langsiktige planarbeidet for de nåværende bevaringsplaner opphørte i 2020 og 

bare er midlertidig videreført seinere. 

  

Nedenfor har Norsk Industriarv foretatt en punktvis oppsummering av sine forslag og 

vurderinger om bevaringsstrategiarbeidet for tekniske og industrielle kulturminner: 

 

1. De tekniske og industrielle kulturminner følges opp som et nasjonalt program, 

med egen bevilgning og en videreføring av dagens bevaringsprogram. Tilskuddet 

over kapittel 1429 post 72 økes vesentlig fra nivået på 58.045 mill kr. i 2021. 

 

2. Den nasjonale verneplan for å bevare tekniske og industrielle kulturminner 

videreføres i en nasjonal bevaringsstrategi. Arbeidet med en nasjonal 

bevaringsstrategi startes umiddelbart med medvirkning fra aktuelle 

interessegrupper. Det foretas en helhetlig vurdering av behov, prioriteringer, 

kostnader og bevilgningsbehov i bevaringsstrategien. 

 

3. Ved administrasjonen av tilskuddsordningen over kapittel 1429 post 72 legges det 

klare føringer til fylkeskommunene om prioritering av de 15 tekniske og 

industrielle kulturminner. Videre skal den samme prioritering gis til 
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istandsettingstiltak innenfor det bevaringsprogrammet og en framtidig 

bevaringsstrategi med hovedvekt på de fem anlegg som ikke er istandsatt.   

 

4. En bevaringsstrategi som viderefører bevaringsprogrammet for tekniske og 

industrielle kulturminner bør omfatte både virksomheten som er finansiert over 

Klima- og miljødepartementets budsjett og museums- og forskningsvirksomheten 

finansiert over Kulturdepartementets og fylkeskommunenes budsjett. Norsk 

Industriarv mener det bør etableres et bedre, bredere og forpliktende samarbeid 

mellom de to departementer. Og i lys av dette sørge for en helhetlig politikk 

mellom departementene med mål om å verdsette museene som en like viktig part 

for å bevare kulturminner som aktørene på det frivillige feltet. 

 

Vi viser her til de forslag og vurderinger som Norges Museumsforbund la fram på 

innspillsmøtet 21.9. Vi vil understreke at det er et klart behov for at museums- og 

forskningsvirksomhet knyttet til tekniske og industrielle kulturminner supplerer og 

utfyller bevaringsarbeidet i dagens verneplaner. 

 

5. Sosiale og kulturelle forhold i og omkring bedriftene bør tas sterkere med i 

arbeidet i framtidige bevaringsstrategier. Denne utvidelse viderefører viktige 

premisser for etableringen av bevaringsprogrammet på 1980- og 1990-tallet. 

Prioriteringen innenfor denne brede ramme av sosiale og kulturelle forhold 

foreslås fulgt opp på et eget seminar som involverer mulige interesserte instanser 

som Kulturrådet, fylkeskommunale antikvarer, kulturutvalget i LO og interesserte 

fagfolk ved arkiver, høgskoler og universiteter. 

 

6. Norsk Industriarvs forslag til innholdet i en ny bevaringsstrategi og til de offentlige 

tilskuddsordninger bør følges opp av de krav som foreningen stiller til seg selv og 

våre medlemmer for utviklingen av de 15 anleggene framover. Trygge og 

forutsigbare offentlige tilskuddsordninger er etter vår vurdering en forutsetning 

for å få et godt samarbeid om bevaringsarbeidet med frivillige næringsaktører og 

det offentlige. 

 

Norsk Industriarv mener videre at en trygg og forutsigbar offentlig 

tilskuddsordning for de tekniske og industrielle kulturminner også kan sees i 

sammenheng med at anleggene jobber mot å øke sine egeninntekter i årene som 

kommer. Dette vil være en rammeforutsetning på linje med det som i dag stilles 

overfor andre kulturinstitusjoner som for eksempel museene.  
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Norsk Industriarv vil framheve at de tekniske og industrielle kulturminner har 

vært avhengig av samarbeid med frivillig sektor, næringsliv og arbeidsliv. Dette vil 

etter vår vurdering bli enda viktigere framover. En økt desentralisering til 

fylkeskommunene vil, riktig håndtert, kunne styrke samarbeidet med regionale 

aktører. Det forutsetter imidlertid at det utvikles en ny samarbeidskultur med 

næringsliv, arbeidsliv og frivillig sektor i fylkeskommunene. I tillegg er det 

avgjørende å videreutvikle samarbeidet på nasjonalt plan med arbeidslivets og 

næringslivets organisasjoner og frivillighet for å få en tilstrekkelig slagkraft.  

Dette er en oppgaver som Norsk Industriarv vil fylle. Det er gevinster for 

samfunnet og alle parter i å utvikle et formelt og uformelt samarbeid – en 

partnerskapsmodell - mellom det offentlige, arbeidsliv, næringsliv og frivillighet.  

I lys av dette må det legges til at i samarbeidet mellom det profesjonelle og 

frivillige feltet, der det forventes at de profesjonelle institusjoner skal bistå med 

ressurser og kompetanse av de de frivillige anleggene, må utarbeides en ordning 

for økonomisk tilskudd til profesjonelle institusjoner. Det er viktig og ikke legge 

opp til en forventing om at de profesjonelle institusjoner skal bistå uten 

kompensasjon.  

Bevaringsstrategiarbeidet innenfor rammen av tekniske og industrielle 

kulturminner er videre et fagfelt der det er behov for faglig samarbeid og kontakt 

mellom anleggene innenfor rammen av et nasjonalt program. Dette er en oppgave 

som er blitt styrket de seinere år under ledelse av Riksantikvaren og som det er 

viktig å videreføre. Dette arbeidet må også utvikles i samspill med tilsvarende 

arbeid i andre land.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Per Harald Grue       Ann Kristin Ramstrøm 

Styreleder Norsk Industriarv     Nestleder Norsk 

Industriarv 

 

 

 



Norsk Jernbaneklubb NJK, stiftet 1969, er en landsomfattende frivillig organisasjon med ca 2200 medlemmer som 
ivaretar jernbanens kulturhistorie ved bevaring og levendegjøring av tog og bane for framtidige generasjoner. 

NJK  har driftsgrupper, lokalavdelinger, eget forlag, tidsskrift og forskningsavdeling. 
NJK samarbeider på mange plan med Norsk Jernbanemuseum. 

NJK er medlem av Norges  Kulturvernforbund, Frivillighet Norge og  
European Federation of Museum & Tourist Railways. 
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Innspill og vurderinger til Riksantikvaren fra NJK om bevaringsarbeidet 
 
Norsk Jernbaneklubb (NJK) viser til Riksantikvarens brev av 5.7.2021 med invitasjon til 
innspill til bevaringsarbeidet på kulturminnefeltet i lys av St.Melding 16. Vi be fristet til å 
avvente signaler fra den nye regjeringen, og tar med oss fra denne blant annet at man 
vil  

 Legge til rette for at museumsbaner og historisk togmateriell i større grad ivaretas.  
 Sørgje for at frivillige landsdekkande kulturvernorganisasjonar får grunnstøtte frå staten 
 Evaluere museumsreforma, særleg med tanke på kåra for frivilligheita og moglegheitene 

for å mobilisere lokale ressurspersonar  
 Leggje fram ein opptrappingsplan for Kulturminnefondet og greie ut skatte- og 

avgiftsinsentiv i kulturminnevernet  

Derfor en litt forsinket tilbakemelding. Noen av innspillene i dette notatet kunne like 
gjerne gå til de tre sentrale kulturminne-departementene som bør samordne strategier 
og virkemidler videre, setter dem på kopi.   
 
NJK mener det er behov for en gjennomgang av bevaringsarbeidet innenfor «bevegelige 
kulturminner på skinner» i Norge. For å hente opp ett eksempel: Vårt jubileumstog i 
forbindelse med Dovrebanejubileet står nå ute under presenninger i vær og vind med 
risiko for ytterligere forfall og våre to store dampere går en usikker fremtid i møte i 
mangel av forutsigbarhet. Med unntak for kongevogna har toget ingen verne- eller 
forvaltningsplan og videre ivaretakelse er lagt helt og holdent på frivillige i regi av NJK. 
Vi kunne supplert med andre eksempler. Vår største samlingsplass for bevegelige 
kulturminner på Kløftefoss ved Krøderbanen er på vei til å bli en nasjonal 
kulturminnekirkegård og er det i noen grad allerede.  
 
Viktigste bevaringsstrategi for de nærmeste årene må være: 
 
STANS FORFALLET! 
 

http://www.njk.no/
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Norsk Jernbaneklubb 
Hovedstyret

 
Her må det til strakstiltak. Får vi til det, kan vi i mer ro og mak drøfte bevaringsarbeidet i 
mer detalj. Da er vårt utgangspunkt, at det som skal vrakes er stort sett vraket allerede 
og at neste generasjoner kan overta stafettpinnen med objekter som bare er konservert, 
men ikke restaurert. Dette synspunktet vil bety at vi må revidere bevaringsstrategier som 
implisitt ligger i dagens landsverneplaner for «rullende materiell».  
 
Historiske tog kan konserveres til lavere kostnad enn f.eks fartøyer og andre bevegelige 
kulturminner. Materiell kan klare seg uten vesentlig forfall i svært mange år med enkle, 
haller over to spor med god ventilasjon. Støpt gulv er ikke nødvendig forutsatt tørr, godt 
drenert grunn. En satsing på slike haller senest innen nærmeste 2 år er en nødvendig 
forutsetning for å stoppe eksisterende forfall og tap av økonomiske verdier.  
 
 

 Hva skal til for at man får et godt samarbeid mellom frivillige, 
næringsaktører og det offentlige? 

 
Frivilligheten er og har vært avgjørende for bevaringsarbeidet innenfor bevegelige 
kulturminner på skinner og vil være det også fremover av to grunner: 
1. Økonomi: Frivillig innsats har tilført store ressurser til bevarings-arbeidet som er 

manuelt og personellintensivt og derfor ikke mulig å erstattes av profesjonelle (selv 
om behovet for noe profesjonell innsats må vurderes fremover, ref. innspillet fra en 
av NJKs driftsgrupper Museet Gamle Vossebanen(GVB).  

2. Kompetanse: Innenfor vårt felt er den tyngste kompetansen ofte å finne blant de 
frivillige, som tar med seg sin profesjonelle kompetanse inn i kulturminnearbeidet. 
Frivilligheten er derfor ikke bare et supplement til det mer organiserte museale 
arbeidet, men ofte den mest avgjørende viktige faktor. Denne erkjennelsen er til 
stede i samarbeidet mellom NJK og Norsk Jernbanemuseum (NJM) og de 
konsoliderte museene. Et skarpt skille mellom profesjonalitet og frivillighet, som er en 
vanlig betraktningsmåte innen museal virksomhet, passer derfor ikke på dette feltet.  

 
Rekrutteringssituasjonen for frivilligheten er bekymringsfull og noe man ikke kan ta for 
gitt. Derfor er tilrettelegging for frivilligheten avgjørende for bevaringsarbeidet fremover, 
og her må alle parter bidra. Å gi en uttømmende beskrivelse av utfordringer og tiltak på 
dette tema faller utenfor rammen av dette notatet, men situasjonen har mange 
fellestrekk med det som er trukket frem av Erik Småland i hans doktorgradsarbeide om 
fartøyvernet.  
 
Tilrettelegging fra aktørene i jernbanesektoren må gås igjennom. Ett eksempel: NJK 
bruker nesten hele sitt årsbudsjett til å leie lokaler og spor av Bane NOR og Banenor 
Eiendom for å få gjort arbeidet vårt. Dette dreier seg i hovedsak om utleieobjekter uten 
bruksverdi for Bane NOR og med liten markedsverdi. Men så lenge vi ivaretar statens 
tidligere kulturminner er det uforståelig for våre frivillige at vi skal betale leie for dette 
arbeidet, der mange vil mene at de i stedet burde fått betalt for det. Vi har gjort politikere 
oppmerksom på dette forholdet og fått støtte for vår vurdering. Det dreier seg om årlige 
kostnader for oss på ca 1 MNOK som ellers kunne vært brukt til bevaringsformål.   
 
For bevegelige kulturminner som veterantog på det nasjonale jernbanenettet må 
sportilgang og kjøretillatelser formaliseres bedre og gjøres mer forutsigbart. Dette er 
også viktig for kommersielle aktører som f.eks Historiske Togreiser AS som i samarbeid  
 
med NJK og vår driftsavdeling Norsk Museumstog (NMT) tilbyr opplevelsesreiser med 
historiske vogner. Det er vanskelig å tenke seg gjennomføringen av årets jubileumstur til 
Trondheim uten 10 års erfaring med opplevelsesreiser med god mat og historiske  
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vogner i regi ab NJK / NMT og Historiske Togreiser AS. Konseptet passer godt med 
«vern ved bruk» tenkningen når det gjelder kulturminner. Aktiviteten skaper ressurser til 
vedlikehold av lokomotiver og vogner. Opplevelsesreiser med historiske tog og må være 
en del av bevaringsstrategien i fremtiden. Bevaring ved bærekraftig bruk.   
 
En tydeligere vektlegging av kulturopplevelser bør få konsekvenser for avveining mellom 
det  museale hensynet som er lagt til grunn i sektorens verneplaner og brukshensynet. 
Vi ønsker at enkelte vogner må kunne ombygges for skreddersydde opplevelsesreiser 
der man bruker tidsriktig estetikk, men ikke nødvendigvis tilbakefører objektet til en 
historisk korrekt versjon. Dette ønsker vi gjerne Riksantikvarens synspunkter på.  
 
 

 Er det noen områder eller tema innenfor bevaringsarbeid dere mener ikke 
fanges opp av dagens tilgjengelige virkemidler eller satsinger? 

 
NJK er tilfreds med at det er økt oppmerksomhet om bevegelige kulturminner. Men 
situasjonen for kategoriene fartøy, jernbane, biler, busser og fly er likevel ganske ulik. 
Fartøyvernet står i en særstilling. Busser, biler og fly er ivaretatt med støtteordninger og 
private midler, men har noen utfordringer med magasinering og tilgang til infrastruktur 
slik vi forstår det. Vi ønsker at Kulturminneloven med forskrifter må endres til å ta inn 
bevegelige kulturminner i §14 og har formidlet dette til KLD og SD ved tidligere 
anledninger.    
 
Alternativt kan man ta inn et ledd §14b om bevegelige kulturminner på skinner. Det er 
lett å påvise klare paralleller mellom situasjonen for veteranfartøy og veterantog. Vi vil 
peke på at bevegelige kulturminner på skinner 

 i hovedsak er statlige eller kommunale kulturminner 
 er produsert i Norge 
 har i motsetning til biler, fly og til dels busser liten eller ingen tilgang på private 

bidrag og er i dag eiet av eiere med svært begrenset økonomi 
 krever spesialkompetanse og verkstedfasiliteter tilsvarende fartøy 

 
Bevegelige kulturminner på skinner er dels ivaretatt innenfor bevarings og 
støtteordninger, dels ikke i det hele tatt. På det kanskje viktigste området, levende 
historiske tog på det nasjonale jernbanenettet, er kulturminnene utelukkende finansiert 
og ivaretatt av frivilliges innsats. Dersom de tas inn i lovgivningen er de tilgjengelige for 
støtte og bevaring på linje med andre kulturminner.  
 
Begrunnelse for forslaget er 
overbevisende etter vår oppfatning. 
Njk, Norsk Jernbanearv (NJA) og 
NJM har flere objekter som må 
kunne fredes / vernes for ettertiden. 
Et eksempel er NJKs 1.klassevogn 
nr. 108 fra 1892 som gikk i rute 
mellom Stockholm og Christiania 
trolig til 1905 med Oscar II og 
norske og svenske statsledere som 
passasjerer. Dette var før de 
egentlige sovevogner var utviklet og 108 er en forløper for disse. Man kunne gjøre seg 
mer bekvem under en lengre reise. Vognen ble reddet som vrak av NJK etter mange års 
bruk som losjivogn og den er nå nær sin ferdigstillelse som et vakkert og unikt stykke 
norsk jernbanehistorie. Vognen må opplagt fredes!  

Arendalsuka 2021
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Andre eksempler er Norges to siste store levende norskproduserte damplokomotiver 
som var i aksjon under Dovrebanejubileet. De mister sine verksted- og lokstallfasiliteter 
om noen år og det finnes ikke planer om ivaretakelse annet enn det NJK kan klare.  
 
Riksantikvaren bør sammen med Norsk Jernbanemuseum, Musems- og 
sporveisbanene og det frivillige jenbanehistoriske miljøet i NJK/NJA/NMT vurdere 
kriterier for fredning og vern. Slike kriterier er ikke uten videre de samme som ligger til 
grunn for vernekategoriene i landsverneplan for rullende materiell, men denne planen er 
en viktig kilde.  
 
 
Bevaringsstrategier – restaurering, vedlikehold og konservering  
 
Bevaringsarbeidet NJK har utført i 50 år er i alvorlig krise og vi mener at manglende  
ivaretakelse av historiske tog er en faglig og kulturpolitisk uforståelig situasjon i Norge. 
Vi viser her til innspill fra en av NJKs driftsavdelinger, Museet Gamle Vossebanen GVB. 
Flere av de jernbanehistoriske aktørene har et økende vedlikeholdsetterslep og forfall på 
rullende materiell. Forfallet er dramatisk og frivillig innsats kan ikke dekke opp for dette 
alene. 
 
Noen årsaker: 
 
1. Redusert tilgang på kompetente frivillige. Dette igjen har flere årsaker som det fører 

for langt å utdype her, men situasjonen innenfor fartøyvernet og togvernet har mange 
fellestrekk, ref. arbeidene til Erik Småland hos Riksantikvaren. Situasjonen kan 
medføre behov for større innslag av profesjonelle i vedlikehold og restaurering av 
rullende materiell og dermed økte kostnader, ref. innspillet fra GVB.  

 
2. Manglende fasiliteter for vedlikehold. Historiske tog må vedlikeholdes under tak. 

Forfallet øker vedlikeholdsbehovet slik at en del av vedlikeholdsarbeidet blir Sisyfos 
arbeide. Når vogner som er rehabilitert forfaller er det en umulig situasjon for 
frivilligheten. Hvem ønsker å se resultater av eget arbeid bli ødelagt ved manglende 
ivaretakelse. Dette problemet henger nøye sammen med rekrutteringssituasjonen.  

 
Det er overmodent behov for fasiliteter for verkstedtjenester for lokomotiver og vogner 
der spesialisert kompetanse kan bevares bærekraftig og opplæring og formidling kan 
være en del av oppgaven. Behovene er helt tilsvarende for jernbanemateriell som for 
fartøyvernet. NJK har for en del år siden lansert en plan for et nasjonalt 
«fartøyvernsenter» for jernbanemateriell, men ikke fått gehør. Notodden har vært utredet 
som et aktuelt sted og det finnes flere alternativer. Vi ønsker oss å få utredet et 
«fartøyvernprosjekt» for historisk jernbane på sentrale Østlandet i samarbeid med 
Riksantikvaren, jernbaneaktørene og departementene. 
 
Det haster. Muligheter for vedlikehold og verksted på eksisterende fasiliteter på 
Filipstad, Grorud og Hønefoss er om få år ikke tilgjengelige. Da faller NJKs arbeid fra 
hverandre hvis det ikke er funnet alternativer. Våre 2 stordampere mister da for 
eksempel sitt nåværende verksted for vedlikehold og oppbevaring.  
Hva skjer med dem da?  
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Når man utfører verksteds- og vedlikeholdsarbeid bevarer man ikke bare det 
vedlikeholdte objektet, men man vedlikeholder, utvikler og formidler også kompetansen. 
En bærekraftig situasjon forutsetter denne kompetansen. Verkted og vedlikehold må 
gjøres i Norge. Kompetansen og håndverket er like viktig som objektene i seg selv. Da 
må man også ha historiske objekter som er konservert for fremtidig restaurering og 
vedlikehold, kanskje av entusiaster i generasjoner etter oss. Dette får konsekvenser for 
vår bevaringspolitikk. Verksteder, konservering og formidling er kanskje det viktigste for 
bevaringsarbeidet. Er dette i orden kommer frivilligheten av seg selv etter hvert og gir 
livskvalitet og mening til frivilligheten med teknisk interesse.    

Ikke bare museumsbaner, men også veterantog på det nasjonale nettet 

Museumsbanene møter på en fin måte prinsippet om å ta vare på hele miljøer. De har 
også tilgang til offentlig finansiering i motsetning til togmateriell «uten egen skinnegang». 
Men utfordringene er på noen områder de samme, og da særlig situasjonen for 
vedlikehold av materiellet med økte kostnader og økende etterslep. På mange måter 
burde man gi historiske tog på nettet de samme finansielle støttemuligheter som 
museumsbanene. Men dette er museumsbanene av forståelige grunner ikke uten videre 
enig i, med mindre den samlede tildelingen økes tilsvarende.     

Likevel mener vi at historiske tog på det nasjonale nettet er i en divisjon for seg og kan 
ikke uten videre sammenliknes med Museumsjernbanene. Dovrebanejubileet med ti-
tusener av publikum langs banen taler for seg. Like fullt er fremtiden for slike tog mer 
usikker enn på lenge av mange årsaker. Kjøreveien digitaliseres med ERTMS, blir 
slakere og med færre kurver, større hastigheter, mer tuneller og derfor etter hvert mindre 
interessant som kjørevei for historiske tog. Trafikken blir tettere og raskere og all ledig 
sporkapasitet må gå til vedlikehold og ikke til saktegående veterantog. Slik er allerede 
situasjonen på Bergensbanen. Hvis vi ser en generasjon frem i tid er veterantog kanskje 
helt fjernet fra det nasjonale nettet. Våre museumsbaner kan ikke kompensere for dette. 
Vi risikerer å ikke ha igjen en eneste togstrekning i Norge av noen lengde med 
togframføring på gamle måten og med en bane og miljøene rundt. Med mindre vi klarer 
å redde og restaurere den fredete Numedalsbanen og få trafikk med elektriske analoge 
tog på den fredete Tinnos – Rjukanbanen.   

Dette bringer en ny dimensjon inn i kulturminnearbeidet. Har ikke fremtidens nordmenn 
rett til å kunne oppleve historiske tog på det nasjonale nettet? NJK mener det bør lages 
en plan / scenario for å sikre historiske opplevelsesreiser på det nasjonale nettet. Her 
handler det også om vilje og plikt til å ta vare på kulturhistorien i jernbanesektoren selv.  

Situasjonen for den elektriske jernbanedriften er kanskje den mest krevende. NJK har 
på 80-tallet restaurert flere vakre elektriske lok til sin fordums glans og brukt dem på det 
nasjonale nettet. De står i dag lagret på Hønefoss, Filipstad og HAMAR, men de vil 
gjerne ut å kjøre så lenge kjøreledningen finnes. I forbindelse med Verdensarven og  
Rjukan-Notodden Industriarv ble det for en tid tilbake foreslått et jernbanesenter for 
elektrisk jernbane på Notodden, hvor svært mye ligger til rette. I fremtiden vil togene 
være batteridrevet uten kjøretråd og eksterne signaler slik at historisk elektrisk trekkraft 
ikke kan brukes. I elektrisitetslandet Norge er det krevende å forsvare hvis dette ikke tas 
vare på. Den elektriske jernbanehistorien bør prioriteres og Notodden – Rjukan 
Industriarv er et naturlig sted å samle dette. NJK har fått tak i et klassisk elektrisk 
lokaltogssett i ganske god stand og som nå er lokalisert på Notodden og skal settes i 
kjørbar stand. Dette er siste anledning til å få bevart en levende representant for lokal- 
og hurtigtog som har dominert Norge i 50 år.  
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Det jernbanehistoriske Norge 

En praktisk oppdeling av dette litt uoversiktlige feltet kan se slik ut: 
1) Faste kulturminner og gjenstander
2) Museumsbanene
3) Sporveismuseene
4) Historiske tog på det nasjonale jernbanenettet

Disse er i dag organisert og finansiert ulikt, og det er til dels ulike meninger om hvordan 
kulturminnearbeidet bør organiseres og sikres. Vi snakker ikke med én stemme. Også 
internt i NJK er det ulike oppfatninger.  

NJK foreslår derfor en landskonferanse om jernbanens kulturminner der alle berørte 
interesser deltar, a la fartøyvernets konferanse på Isegran i 1984. Med godt funderte 
utredninger og bred deltakelse bør det være mulig å få til en enighet om de vesentligste 
rammene for dette kulturminneområdet. Ikke en alle-slåss-for-sitt konferanse, men en 
samlende konferanse om vårt felles interessefelt. NJK bidrar mer enn gjerne. 
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