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ARKIVERKETS INNSPILL: 

Arkivverket takker for muligheten med å komme med innspill til Riksantikvarens 
arbeid med bevaringsstrategier for kulturmiljøfeltet. 

ARKIVENE KAN BIDRA MED INNHOLD OG NY KUNNSKAP 
Arkivverket mener at arkivinstitusjonene og innholdet i arkivene kan ha mye å tilføre i 
arbeidet med å lage gode bevaringsstrategier for kulturmiljøfeltet. Arkivene gir 
opplysninger som kan si noe om livet mennesker har levd og være en utfyllende kilde 
til kulturminner som områder, steder eller bygninger. Samtidig kan et slik samarbeid 
gi mye tilbake til arkivene da det gir kunnskap om sammenhengen arkivene ble skapt 
i. 

SAMARBEID KULTURMINNEVERN - ARKIVSEKTOREN 
Mye av materialet som knytter seg til kulturminnevernet er privatarkiv. Arkivverket 
koordinerer arbeidet med privatarkiv nasjonalt i Norge og leder et nettverk av 
regionale bevaringsinstitusjoner som koordinerer arbeidet i hvert fylke.  

Vi bør legge mer til rette for kontakt mellom kulturminnevernet i hvert fylke og 
privatarkivarbeidet. Det vil gi muligheter for å samordne satsinger og få mer 
helhet i bevaringsarbeidet. Dette vil kunne legge til rett for et mer systematisk 
samarbeid for både arkiv- og kulturminnesektoren. Arkivene kan på denne 
måten bli en støttespiller i arbeidet som omfattes av Riksatikvarens 
bevaringsstrategi.  

Arkivverket bygger det nye Digitalarkivet som Norges fellesløsning for mottak, 
bevaring og tilgjengeliggjøring av historiske data. Digitalarkivet kan brukes av både 
statlige, kommunale og private aktører som bevarer historiske arkiv/data. Norge blir 
første landet i verden som tilbyr innbyggerne en nasjonal fellesløsning for nasjonens 
historiske data, uavhengig av forvaltningsnivå og eierskap. 

Et konkret eksempel kan være samarbeid om kunnskap om Verdensarven gjennom 
Digitalarkivet. Det finnes arkivmateriale som kan belyse alle de norske oppføringene 
på verdensarvlista. Fra Røros kobberverk finnes det bevart 300 hyllemeter arkiv i 
Arkivverket og i Museene i Trøndelag. Nordlandshandelsarkivene på Bryggen er 
bevart i Bergen byarkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen og i Arkivverket. Flere av 
disse kildene er allerede digitalisert, men bør kunne bli formidlet mer systematisk og 
samordnet.   

Arkivverket har to virkemidler som kan være med å støtte opp under utvikling av 
bevaringsstrategier på kulturminnefeltet: 

- Utviklingsmidler
Arkivverket forvalter utviklingsmidler på privatarkivfeltet, men ressursen er marginale, 

sett opp mot ressurser avsatt til kulturminnevern.  Det er derfor viktig å målrette 



kriteriene for tildeling av midler. Her kan vi se på muligheten for å utvikle et mer 

systematisk samarbeid med kulturminnevernet.  

Fram til nå har et av flere kriterier vært at arkiv som søker midler dokumenterer et 

kulturminne/-miljø.   

- Bevaringsplaner for privatarkiv regionalt og nasjonalt

Det er blitt stimulert til utvikling av bevaringsplaner for privatarkiv for å sikre bevaring 

av et best mulig utvalg av privatarkiv, som kan gjenspeile samfunnet og 

samfunnsutviklingen regionalt og nasjonalt.  

Arkivverket ser at arbeidet med å lage regionale kulturminneplaner kan koples 

sammen med bevaringsplaner for privatarkiv regionalt.  

Fartøyvern er et eksempel på et fagområde med åpenbare gevinster ved å se 
virkemidlene i sammenheng. Bør ikke arkivbevaringen høre med når fartøy blir 
fredet/ blir vernet? For eksempel var det Oslo byarkiv som søkte og fikk tildelt midler 
fra Kulturfondet for å redde arkivet etter Christian Radich, men dette skjedde uten at 
det i forkant var en systematisk samhandling av prosessen mot fredning av fartøyet 
og sikring av arkivet.  

DEMOKRATI OG DELTAKELSE 
Demokrati og demokratisering handler blant annet om medvirkning og muligheter for 
innflytelse. I medvirkningsprosesser som handler om planer og utviklingsprosjekter i 
lokalsamfunnet, kan arkivene vise til eksempler på hvordan områder har vært brukt 
tidligere og hvem som har vært engasjert. Å få ta del i og lære mer om lokalhistorien 
gir identitet og engasjement. 

Eksempel: Gulatingsloven. 
I Gulen kommune har det vært stort engasjement i lokalmiljøet for å nominere 
Gulatingsloven til Norges dokumentarv. Utviklingen av 1000-årssstedet Gulating har 
både fokus på arkivdokumentet, lovteksten og på 
stedet og landskapet “Gulating” Her har både tanken om det fysiske stedet - tinget, 
lovteksten fra 1200-tallet og den framtidige utviklingen av kommunen skapt 
engasjement. Initiativet til å nominere Gulatingsloven til Norges dokumentarv kom fra 
lokalmiljøet som ønsket å innlemme loven på Norges dokumentarv – selv om 
manuskriptet ligger i Det Kgl. Bibliotek i København. Gulatingsloven ble en del av 
Norges dokumentarv i 2020. 

Arkiv har ikke bare noe for slektsforskere, men også de yngste skoleelevene kan få 
et mer konkret forhold til kulturmiljøet ved både å besøke det fysiske stedet og lære 
om bakgrunnen og kanskje se og bruke en arkivkilde. Det er stort potensial for å 
bruke både arkiv og kulturminner og kulturmiljøer mer aktivt i skolen. Digitaliserte 
arkivkilder kan enkelt utnyttes bedre i denne sammenhengen. 

FRIVILLIGHET 
Frivilligheten er en viktig arena og møteplass for å legge til rette for menneskers 
mulighet til å bevare og ta del i egen kultur og kulturarv.  Arkivverket har fått gode 
erfaringer med å få med frivillige til å indeksere folketellingen av 1920. Viljen til å 
delta i denne digitale dugnaden er stor. Å legge til rette digitaliserte arkivkilder fra 



ulike kulturmiljøer som kan belyse forskjellige temaer kan bli et større samarbeidsfelt 
mellom arkivene og kulturminnevernet. 

SAMARBEID OM DIGITALE RESSURSER 
Stortingsmeldingen “Nye mål i kulturpolitikken”, tar til orde for mer samarbeid og 
samordning av digitale løsninger, og tettere samarbeid i regi av 
Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet. 
Arkivverket er opptatt av å samarbeide tett med miljøene om utvikling av 
Digitalarkivet. 
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NOTAT 

Meld. St. 16 (2019–20) Nye mål i miljøpolitikken 
Innspill til Riksantikvaren vedrørende bevaringsstrategier 

Saksnummer: 2021/749 

Notatdato: 24. september 2021

Saksbehandler: Avdelingsleder Marte Oftedal/ Seniorarkitekt Siri Hoem 

Vi viser til Riksantikvarens brev 05.07.2021 med invitasjon til innspillsmøte. Dette ble avholdt 
20.09.2021, der Marte Oftedal og Siri Hoem deltok fra Forsvarsbygg, kulturminneavdelingen. 
Herved oversendes vårt innspill. 

Statlig sektor har de siste årene gjennomført SKE-prosjektet, som nå skal evalueres. Et 
representativt utvalg kulturminner er sikret gjennom fredning eller VK 2. Det er laget 
forvaltningsplaner for å sikre god oppfølging og eiendomsforvaltning. Disse tiltakene har oppfylt 
ønsket om å bevare et representativt utvalg kulturminner «på papiret», men det har ikke 
resultert i tilsvarende virkemidler eller ressurser til konkret istandsetting.  

Etterslepet på vedlikehold av vernet portefølje i Staten er stort. Dette gjelder både i 
forsvarssektoren og andre statlige sektorer (som vi dels kjenner gjennom eksterne 
rådgivningsoppdrag). De fleste virkemidler og satsninger innen kulturminnevernet er rettet mot 
private eiere, da staten forutsettes å ivareta fellesskapets kulturminner over eget budsjett. I 
praksis ser vi likevel ofte at sektorens primæroppgaver prioriteres foran bevaringsarbeidet. 
Dermed makter ikke Staten å innfri sin forpliktelse som eier av umistelig kulturarv, der vi burde 
være et forbilde. Tross mange gode, forbilledlige prosjekter med istandsetting og ny bruk i 
statlig regi, er tilstanden til altfor mange anlegg på et uforsvarlig nivå.  

Forsvarsbygg har gode systemer for overvåkning av egne kulturminner, med systematiske 
tilstandsanalyser hvert 5. år. Vi har dessuten et rådgivningsmiljø med høy kompetanse innen 
teknisk bygningsvern. Tilstandsgrad og behov for vedlikehold/istandsetting meldes inn hvert år 
og settes på vedlikeholdsplanen, men utilstrekkelige budsjetter gjør at mange tiltak må utsettes. 
Samtidig har lokale driftsavdelinger til dels begrensete ressurser. Dermed er det stor risiko for 
at små skader utvikler seg til større skader osv. Forsvarsbygg ser at solide bygninger bl.a. 
innenfor nasjonale festningsverk, kan bli stående tomme grunnet manglende ressurser til 
oppgradering og vedlikehold. Dette er lite bærekraftig. Istandsetting er en forutsetning for ny 
bruk, utleie og en positiv utvikling på festningene, som ønskes av alle parter.  

Vi ser derfor behovet for å løfte fram utfordringene med bevaring av statens kulturminner, 
Statsbygg tok opp det samme temaet i innspillsmøtet. En større bevissthet og satsning er 
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nødvendig for at Staten skal kunne ivareta fellesskapets kulturminner på en forsvarlig måte. Vi 
viser til Meld. St. 16, s. 70, der det under bevaringsstrategier nevnes «satsinger og tiltak for å 
forbedre tilstand og vedlikeholdsnivå, samt tiltak for å redusere tap og skade».  

På dette grunnlag vil vi foreslå en bevaringsstrategi knyttet til «Forsvarlig og styrket forvaltning 
av statens kulturhistoriske eiendommer». 

Det kan knyttes mange underpunkter til en slik strategi, herunder virkemiddelbruk og 
samarbeid på tvers av sektorer. Nedenfor nevnes noen tema som kan være relevante for å styrke 
den statlige eiendomsforvaltningen, og for øvrig det samlete kulturminnevernet.  

Statlig insentivordning? 

- Bevaring og ombygging er ofte dyrere enn å rive og bygge nytt – på kort sikt. Dette kan
gjelde hele bygninger eller deler av disse (interiører, eldre bygningsdeler og materialer).
Så lenge økonomien styrer (kortsiktige budsjetter), taper ofte bevaring, også i statlig
regi. Kan det tenkes en statlig insentivordning, der statlig eier motiveres til å velge
løsninger som fremmer bevaring, riktig istandsetting og forsvarlig bruk? Dette er på sikt
bedre miljø-/klimapolitikk for fellesskapet (nasjonalt/globalt).

Styrke håndverksfagene 

- Styrke kompetansen om bærekraftig og tradisjonelt håndverk i alle ledd, inkl. miljøriktig
gjenbruk og materialvalg. Utdanne flere, sertifiseringsordning for å sikre kompetente
håndverkere?

- Dagens mangel på kvalifisert arbeidskraft svekker bygningsvernet. Dels må arbeider
utsettes i påvente av kvalifisere håndverkere, dels utføres arbeid feil, og det går mye
ressurser til rådgivning og reklamasjoner.

Enklere gjenbruk av bygningsdeler (økt bærekraft): 

- Etablere nasjonale eller sektorvise databaser av lagrete bygningsdeler.
- Revisjon plan- og bygningsloven/TEK-17 mht. kvalitetskrav når eldre bygningsdeler

flyttes fra et bygg til et annet. (Jf. KMDs forslag til endringer i forskrift om
dokumentasjon av byggevarer, som er på høring.)

Økt forutsigbarhet/sikring VK 2 

- Sikre statens kulturminner i arealplansaker. Forplikte kommunene til å arbeide for
regulering av VK 2 til hensynssone kulturmiljø? Dette vil gi økt forutsigbarhet, mer
effektive prosesser og dermed raskere handling, der målet er istandsetting og (ev ny)
bruk.

Samarbeid med andre aktører 

- Samarbeid med kommuner, private og frivillige aktører kan bidra både til økonomiske
spleiselag og mer bærekraftige løsninger for bygninger som krever ny bruk. Lokal
forankring vil gi økt tilhørighet og styrke vernet av statlig kulturhistorisk eiendom.
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Innspill til Riksantikvarens arbeid med bevaringsstrategier 

ICOMOS Norge vil understreke viktigheten av framtidig satsing på forskning og 
utvikling av tverrfaglige relasjoner. Dette ble trukket fram av flere aktører under 
innspills møte.   
Vi vil understreke viktigheten av at kulturarven i Norge må sees i sammenheng med 
kulturarv internasjonalt – ikke bare når det gjelder det som har status som 
verdensarv. Det er viktig at internasjonale retningslinjer og faglige dokumenter blir 
gjort kjent blant fagfolk i Norge. Internasjonale chartre o.l. bør for eksempel i større 
grad oversettes til norsk slik at de blir mer tilgjengelig for alle, jf. økende fokus på 
rettighetsbasert tilnærming til kulturarvsfeltet.  

De norske verdensarvområdene og stavkirkene er blant Norges viktigste bidrag til det 
internasjonale kulturmiljøfeltet. Fram til nå har det eksistert to ulike 
bevaringsprogrammer for disse områdene. Når det nå skal utvikles 
bevaringsstrategier vil ICOMOS Norge oppfordre til å se disse i sammenheng. En 
direkte link mellom temaene er Urnes stavkirke som verdensarvsted.  

Verdensarven skal sees som fyrtårn for kulturmiljø bevaringen. Vi ser det som en 
interessant mulighet å videreutvikle begrepet «oppsluttende verdier» der man kan gå 
enda bredere ut både geografisk og tematisk for å definere steder, objekter, 
strukturer og immaterielle verdier som del av den etablerte verdensarven. F. eks 
fiskevær og metoder for tørking av fisk i Lofoten i forhold til verdensarvstedet 
Bryggen. Også Hanseatenes internasjonale handelsforbindelser og mattradisjoner 
internasjonalt basert på bruk av tørrfisk kan være interessant å kartlegge i denne 
sammenheng.  

Vi mener også samarbeidet mellom de ulike UNESCO programmene bør styrkes. 
Her er det mange felles interesser og utfordringer og også synergieffekter som ikke 
er utnyttet.  

Vi ønsker Riksantikvaren lykke til i det videre arbeidet med bevaringsstrategier! 

Med vennlig hilsen 

Magnus Borgos 
President 

mailto:styret@icomos.no
http://www.icomos.no/


Til: Riksantikvaren Kopi: [Mottakernavn] 

notat
Fra: KA - 

Arbeidsgiverorganisasjon 
for kirkelige virksomheter 

Dato: 20. september 2021

Re: Innspillskonferanse 20.09.21 

Innspill fra KA 

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer og for andre virksomheter med kirkelig 
forankring. Hovedtyngden av kirkebygg eies av det enkelte sokn, og de kirkelige fellesråd opptrer på 
soknenes/eiers vegne som byggherre og byggforvalter. Soknene eier også mange gravplasser, gravkapell og 
andre bygninger, og fellesrådene har tilsvarende forvaltningsansvar for disse. Utformingen av 
kulturmiljøpolitikken har derfor stor betydning for våre medlemmer. KA har gjennom de siste 15 år også 
innehatt en rolle som nasjonalt fagmiljø for kirkebygg og gravplass som del av sektoransvaret under BFD, og 
mottar statlig støtte til dette over statsbudsjettet. 

1. De kirkelige kulturminner er av stor nasjonal betydning
Ingen stående norske kulturminnetype har større tidsdybde og geografisk utbredelse enn kirkebyggene.
Kirkestedene har en mangfoldig funksjon ved at de samtidig er bærere av stedets lokale kultur og historie,
gudshus i aktiv bruk for medlemmene av Den norske kirke og omliggende kirkegårder er vanligvis også
offentlige gravplasser. De ofte mange hundre år gamle kirkebyggene er også gode eksempler på varig
kvalitetsbygging og bærekraft ved at de gjenbrukes over generasjoner og minsker klimaavtrykkene.
Kirkebyggende inneholder også store mengder verdifullt inventar/kirkekunst.

Kirkebyggene er blant de eldste kulturminnene vi har. Et rikt utvalg av landets kirkesteder er med på å stadfeste 
vår kulturarv. Omkranset av gravplassen fremstår kirkebygget som et fysisk ankerfeste hvor fortid og nåtid 
møtes. Godt synlig på høyder i bygde- og bysamfunnet vitner kirkebyggene om menneskers forhold til det 
hellige. Men kirkebyggene er ikke bare samlere av den religiøse historien, de bærer også fortellingen om 
forfedrenes allmennkulturelle liv. De fysiske kirkebyggene og gravplassene kan forstås som materielle utrykket 
for en kultur som både er religiøs og allmennkulturelt betinget. Kirkestedets rolle har i generasjoner rammet inn 
menneskers liv og stadfestet den religiøse og samfunnsmessige tilhørigheten. Kirkestedet er derfor en 
inngangsport til å få kontakt med fortiden og stedets identitet. Gjennom kunnskap om og tilgang til de kirkelige 
kulturminnene, vil fortiden blir levendegjort for nåtidens mennesker. Dette skaper tilhørighet og gir kulturarven 
mening. Når kulturarven oppleves meningsfull, vekker den også nysgjerrighet og engasjement. Et engasjement 
som trengs for å ivareta en god bevaringsstrategi for kirkebygg og andre kulturminner.  

2. Hovedsynspunkter på kulturmiljøpolitikken (St. Meld. 16 (2019-2020)

KA ga tilslutning til hovedinnretningen på de forslag til mål som ble fremlagt i St Meld 16 (2019-2020) 
konkretisert ved begrepene engasjement, bærekraft og mangfold.  

• Engasjement og deltakelse.  Målsettingen bidrar til å synliggjøre det lokale, kirkedemokratisk forankrede
eierskap til de kirkelige kulturmiljø/minner. Folk flest har derfor medeierskap til disse viktige kulturverdiene
i lokalsamfunnet. KA er derfor særlig positiv til kulturmiljømeldingens tydelige ankerfeste i Farokonven-
sjonen.

• Bærekraft. Målet om en bærekraftig kulturminnepolitikk samsvarer også med vesentlige mål for kirkens
egen kulturminneforvaltning.  Mange av kirkebyggene har vært i kontinuerlig bruk i hundrevis av år, de er
bygget for å vare og for å kunne vedlikeholdes, og også nye kirker er ofte bygget av kvalitetsmaterialer
med varighet som fokus og mer energieffektive løsninger. Vedlikehold av denne type gamle bygg er
samtidig meget kompetanse- og ressurskrevende. Det samme gjelder omlegging av energiløsninger i tråd
med dagens grønne krav.

• Mangfold. Målet om å ta vare på mangfold av kulturminner, er også en vesentlig målsetting. De eldste
kirkebyggene allerede omfattet av vernebestemmelser, mens nyere kirkebygg, gravplasser og kirkelig
inventar derimot trenger et langt bedre og mer gjennomtenkt verneregime

KAs tilstandsvurderinger viser samtidig klart at målene fra forrige St.meld nr. 16 (2004-2005) ikke er nådd.  
Særlig gjelder dette resultatmålet om at «fredede og fredningsverdige kulturminner og kulturmiljøer skal være 
sikret og ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020». KA hadde forventet at den nyeste meldingen hadde 
inneholdt en langt mer kritisk gjennomgang av årsakene til dette særlig også i lys av Riksrevisjonens 
undersøkelse fra 2011 som påpekte bl.a.: «Riksrevisjonen meiner likevel at kyrkjebygga er så viktige for norsk 
kulturarv at staten må ha eit særleg ansvar for å følgje opp at bygga blir haldne ved like og sikra». 
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KA er derfor glad for at Stortinget på det kirkelige område vedtok noe mer forpliktende målsettinger enn det 
regjeringen hadde lagt opp til. Vedtaket innebærer at en av de nye bevaringsstrategiene skal handle om 
kirker, med en særlig målsetting knyttet til vedlikeholdsnivået på middelalderkirkene av stein som forutsettes 
være oppe på ordinært vedlikeholdsnivå i 2030 (Vedtak 708). 

KA har også merket seg at Stortinget ved behandlingen av St.meld. 16 (2019-2020) har bedt regjeringen om å 
fremme forslag til hvordan staten kan stimulere private eiere av kulturminner til jevnt og godt vedlikehold 
gjennom økonomiske insentiver (Vedtak 707). 

Kommentar til spørsmålene: 

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

tilgjengelige virkemidler eller satsninger?

Savner en helhetlig eierstrategi 

KAs viktigste anliggende i dette arbeidet er å påpeke behovet for en mer aktiv og helhetlig eierstrategi. 
Arbeidet med bevaring av kirkelige kulturminner må skje i tett dialog med den enkelte kirkeeier og innrettes 
mot å stimulere og istandsette disse til selv å kunne ivareta egne eiendommer på forsvarlig måte. Det er 
særlig behov for forsterkede økonomiske virkemidler, men også virkemidler som kan sikre eierne nødvendig 
kulturminne- og bygningsfaglig kompetanse og annen fagstøtte.  

Følgende 4 prinsipper foreslås som grunnmur i en slik strategi:   

A. Kulturminner i soknets eie bør defineres som egen kategori kulturminner
Kirkelige kulturminner er i all hovedsak i det enkelte sokns eie og forvaltningsansvaret tilligger kirkelig
fellesråd som er et fellesorgan for alle soknene i den enkelte kommune. Den skatterett soknene i sin tid
hadde, ble i formannskapsloven av 1837 innarbeidet i kommuneskatten og vedlikeholdsansvaret for
kirkebyggene ble fra da av en del av kommunenes finansielle ansvar. Denne ordningen ble videreført ved den
rettslige fristillingen av den lokale kirke fra kommunen i 1996 og er også videreført etter fristillingen av den
statlige del av kirken i 2017, jf ny trossamfunnslov som trådte i kraft 1.1.2021.

Kulturminnene i soknenes eie lar seg derfor ikke klart kategorisere. De er ikke å forstå som offentlig eiendom, 
men er samtidig offentlig finansiert. De lar seg dermed ikke enkelt plassere inn verken som statlige, 
kommunale eller private. For å unngå uklarheter om disse kulturminnenes karakter, ordninger og regelverk, 
bør kirkelige kulturminner defineres som en særskilt kategori kulturminner i arbeidet med nytt lov- og regelverk 
og det må i forlengelsen av dette gjennomtenkes en særlig innretning av insentivpolitikken overfor disse 
kulturminnene. 

Kulturminnespørsmål bør bli bedre integrert og hensyntatt i plan og bygningsloven også på kirkebygg og 
gravplassområdet mv. Soknets rolle og rettigheter i kommunale planprosesser som høringsinstans mv bør 
gjennomgås ut fra den viktige betydning kirkebyggene har i alle landets kommuner  

I forbindelse med at det også arbeides med ny kulturminnelov, vil KA peke på at bortfallet av kirkeloven 
medførte at en vesentlig del av grunnlaget for Rundskriv T-3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens 
omgivelser som kulturminne og kulturmiljø falt bort. BFD har med hjemmel i ny lov fastsatt 
overgangsbestemmelser som fortsatt sikrer kirkelig medvirkning i kulturminneforvaltningen. Dette må også 
hensyntas i ny kulturmiljølov, også for økt involvering av eier ved verdikartlegging av egne bygg mm. 

B. Kirken trenger tilpassede økonomiske insentiver

De siste årenes fristillingsprosess mellom stat og kirke har overslag på kulturmiljøfeltet. I løpet av kort tid er 
det fremlagt tre større saker for Stortinget som alle berører kirkebygg. I tillegg legger kommunaldepartementet 
viktige rammer for disse kulturminnene gjennom rammeoverføringene til kommunene. Behovet for en 
samordnet statlig virkemiddelpolitikk er derfor stort på vårt område. Når det gjelder statlige tilskuddsordninger 
vil KA påpeke: 
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• Det er behov for rask opptrapping av statlig tilskuddsordning til kulturhistorisk verdifulle kirkene, 
uavhengig av framdriften for realisering av verdiene i OVF.  Det vises her til tilstandsrapporter fra KA som 
dokumenterer forverret tilstand for mange verdifulle kirkebygg.  

• Statlige tilskuddsordninger bør innrettes mot kirkeeier og disse bør være ansvarlig søker og mottaker 
av slike midler. Dette er lagt til grunn når det gjelder fordeling av de statlige tilskudd til kirkebygg som kom 
over statsbudsjettet 2019-2021 og et tilsvarende prinsipp bør videreføres. Både ny trossamfunnslov og 
Stortingsvedtak om OVF fastholder at den statlig innsats ikke skal avlaste kommunenes ordinære 
forpliktelser til å vedlikeholde kirkebygg. Det må derfor utarbeides nærmere vilkår om kommunal 
bevilgning og evt andre samspillsregler mellom kirkelig fellesråd og kommunen forut for tildeling 
forankret i nasjonale føringer som evt kan avtales mellom KA og KS.  

• For å nå målet om bærekraft, vil det kreves målrettede bevaringsstrategier for klimautsatte kirkebygg 
som kan understøtte lokal kirkeeier, jf for eksempel Boks 9.11 «Klimarisiko for kirkene» i St.meld nr 16 
(2019-2020) som viser til prosjekt i regi av KA og RA om kartlegging av klimarisikoutsatte kirker. Arbeidet 
med å utarbeide konkrete handlingsplaner på klimaområdet må videreføres for å sikre at kulturminner 
ikke går tapt ved naturskade. Også omlegging til mer energieffektiv og bærekraftig drift vil kreve store 
investerings-kostnader.   

• RA bør fortsatt ha hovedansvar for nasjonal koordinering av statlige tilskuddsordninger til kirkelige 
kulturminner.  Det pågår utprøving av praktiske måter å gjøre dette på i samarbeid mellom KA, 
Riksantikvaren og kirkelig fellesråd som vil gi grunnlag for mer varige ordninger. RA bør også tillegges 
ansvar for å sørge for koordinere samhandlingen med Kommunaldepartementet. 
 

 
C. Kompetanseløft og kompetansenettverk 

Det kreves betydelig kompetanse å være eier og drifter av kirkebygg og gravplasser.  Den langvarige 

satsning på et nasjonalt fagmiljø forankret i KA som medlemsorganisasjon for de kirkelige fellesråd, har 

bidratt til styrket eierskap til og økt engasjement for kompetansegivende tiltak blant kirkebyggansvarlige i 

fellesrådene. Det trengs en målrettet strategi for økt satsning på kompetansebygging lokalt hos eiere og 

forvaltere av kirkebygg.  

Det er gjennom årene også etablert et nært og godt samarbeid mellom KA, Riksantikvar og NIKU som har 
sikret tilførsel av kompetanse fra andre nasjonale fagmiljø via KA og tilbake til kirkeeiernettverket.  
 
Det er et stort behov for strategier som kan utvide tilgangen på kritisk håndverkskompetanse/ håndverks-
/byggfaglige miljøer innen restaurering og istandsetting av kulturhistorisk verdifulle bygninger. KA har de 
siste to årene etablert en studentordning for en student på byggingeniørstudiet ved Oslo Met for å skape 
interesse for feltet blant kommende ingeniører. Det ligger et potensiale for videre utvikling av et program 
særlig innrettet mot å etablere praksisplasser eller liknende knyttet til større istandsettingsprosjekter og 
oppgaver.  
 
Det vil være avgjørende for gjennomføringen av en ny kulturmiljø/minnepolitikk at denne eierforankrede 
arbeidsformen og samhandlingsmåten kan videreutvikles. 
 

 
D. Forenklede godkjenningsprosedyrer – digitaliserte søknadsprosesser 

Den nasjonale kirkebyggdatabasen (KBDB) er per i dag blitt et verktøy av stor betydning for kulturminne-

forvaltningen. Databasen er bygget opp og drives av KAs fagfolk med økonomisk støtte fra 

departementet. Den inneholder opplysninger om alle landets kirker og fra 2019 også gravplasser 

uavhengig av fredning med opplysninger om inventar, tilstandshistorikk og enkelte verdivurderinger. 

Eierne har tilgang og eierrettigheter til egne data i databasen. Den brukes også aktivt både som 

rapporterings- og planleggingsverktøy overfor BFD og RA i arbeidet med utviklingen av nasjonale 

bevaringsprogrammer og tilskuddsordninger. KA arbeider p.t med en fornying av databasen der målet er 

økt tilgjengelighet og bedre brukergrensesnitt samt å legge til rette for utvikling av ulike nye digitale 

løsninger og integrasjoner. 

Det foreligger dermed allerede en digital plattform som for eksempel kan utvikles til også å omfatte et 

system for å håndtere søknader og lagring av dokumentasjon knyttet til det enkelte kirkebygg/den enkelte 

kirkeeier. Dette vil kunne være et nyttig grep for forenkling, samhandling og åpenhet mellom de mange 

aktørene som er involvert i en søkeprosess. Figuren nedenfor viser hvordan en slik løsning kan se ut.  
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Nyere kirkebygg, gravplasser og kirkelig inventar trenger økt fokus  
Behovet for bedre bevaringsregimer for å ivareta det store omfanget av verdifull kirkekunst/inventar, men også 
nyere kirkebygg, gravplasser er tidligere meldt inn fra KA som områder som per i dag faller utenom 
bevaringsarbeidet. KA gjennomfører nå et større kartleggingsarbeid mht inventar og interiør i kirkene. Videre 
også tilgangen kritisk fagkompetanse for å kunne ta vare på dette. Prosjektet gjennomføres etter oppdrag fra 
og i samarbeid med RA og vil avgi rapport våren 2022. Resultatene herfra bør tas med inn i strategiarbeidet. 

2. Hva skal til for at vi lykkes bedre med å se bevaring og utvikling i sammenheng, og disse kan spille på
lag?

Kirkebyggene er kulturminner i aktiv bruk. De fredede og listeførte kirkebygg er bygg som har stått, skal stå og 
brukes i årtider. Kirkebygg er derfor på mange måter utstillingsvinduer for en bærekraftig byggforvaltning og en 
sirkulær økonomi som sparer miljøet for det klimautslippet som sanering og nybygg representerer.    

Uten et levende kulturengasjement i befolkningen, er det vanskelig å få til god bevaring og videre fornyelse av 
kulturarv, kulturminner og kulturmiljø. Et tett samspill mellom eiere 
(menighetsråd/fellesråd), lokalsamfunn, håndverkere, bedrifter og aktuelle fagmiljø både lokalt, regionalt 
og nasjonalt er her nødvendig. Arbeidet må startes lokalt og forankres lokalt.  Metodehjelp som kan få i gang et 
slikt samspill vil kunne være til god hjelp. 

KA vil i den sammenheng peke på gode erfaringer med Kirkesøk – vår digitale søkemotor med 

kartkoordinater, bilde og informasjon om kirkebyggenes lokale og nasjonale historie (www.kirkesok.no) . Den 

benyttes av svært mange som ønsker mer kunnskap om kirkebygg, men også turister og tilreisende som 

veiviser til kirkebyggene som sentral nasjonal kulturarv. I lys av erfaringer fra koronapandemien, har 

omleggingen av pedagogisk formidling og undervisning til digitale plattformer bredt om seg. En videre utvikling 

av kirkesøk som digital formidlingsplattform også for opplevelser knyttet til kirkelige kulturminner vil på vårt 

område kunne være et fremtidig utviklingsområde. 

Det ligger også et stort potensiale knyttet til å øke bevisstgjøringen om de kirkelige kulturminneverdier blant 

de mange tusen menighetsrådsmedlemmer som har ansvaret for å utvikle en levende folkekirke over hele 

landet. I dette ligger også ansvaret for å tilrettelegge for god tilgjengelighet og en mangfoldig bruk av 

kirkerommet og de kirkelige kulturlandskap. KA viser her til sak på høsten Kirkemøte som vil tematisere 

nærmere en kirkelig kulturarvstrategi.   

3. Er det temaer og oppgavefelt som bør knyttes tettere opp mot bevaringsarbeid for at de kan dra

gjensidig nytte av hverandre?

http://www.kirkesok.no/
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En aktiv kompetansestrategi bør knyttes mye tettere opp mot bevaringsstrategiene. Kompetansebehovene er 
store både på eiersiden, i norske håndverksmiljøer og på myndighets/forvaltingssiden. 

Håndverkerfagene trenger å bygge tilstrekkelig kapasitet, de lokale kirkeforvalterne trenger ledelses- og 
fagkompetanse for større investerings- og vedlikeholdsprosjekt, og myndighetsorganer trenger tilstrekkelig 
med fagstillinger med kompetanse til oppfølging og godkjenning. Disse tre leddene bør knyttes tettere 
sammen for å få best mulig synergi.   

Det bør derfor avsettes midler til et eget kompetanseløft knyttet til kulturmiljøfeltet. 

4. Har dere erfaringer med god samordning av virkemidler på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer?

KA mener at den satsning staten har gjort ved å bygge opp et nasjonalt fagmiljø for kirkebygg i KA som 
medlemsorganisasjon for lokale kirkeeiere, har vært et meget godt eksempel på samhandling som både sikrer 
lokal forankring hos eier, utveksling av kompetanse mellom eiere og nær dialog mellom myndighetene og 
kirkeeier. Det har også vært avgjørende at RA har valgt å samarbeide tett med KAs fagmiljø. Med den digitale 
kirkebyggdatabasen som samhandlingsverktøy, ligger det her til rette for videre utvikling som i større grad 
også knytter seg opp mot kommunaldep/KS/kommunene som sitter med det finansielle hovedansvar for 
kirkevedlikeholdet.  

I tillegg vil vi peke på: 

Aktive kommuner som prioriterer arbeid med egne kulturminneplaner (KIK). Selv om kommunene ikke har 
formell myndighet i kulturminnevernet, er de gjennom plan- og bygningsloven den samlet sett største 
forvalteren av kulturhistoriske verdier. Ved å prioritere kirkebyggene og gravplassene uavhengig av 
vernestatus i kulturminneplanene tillegges de en verdi som skal synliggjøres og tas hensyn til ved utbygging 
og planlegging i kommunen. Det er nettopp her de fleste avgjørelser i kulturminnevernet blir tatt og det er her 
man kan oppnå en fremtidsrettet og bred kulturminneforvaltning.  KA har fra før kontakt med KS på nasjonalt 
nivå om kirke-kommunesamarbeidet og ser det som viktig å kunne videreutvikle dette inn mot KIK-feltet. 

ADAPT. Forskningsprosjektet ADAPT Northern heritage. KA skal sammen med Riksantikvaren teste denne 
metodikken sammen med Seljord kirkelige fellesråd og kommune i høst.  

Bygningsvernsentrene representerer et eksempel på førstelinjetilbud som kan bistå eiere med istandsetting 
og vedlikehold. Disse sentrene gir eiere kunnskap og hjelper dem i gang med istandsetting. Et 
suksesskriterium er at sentrene har lav terskel for å bli kontaktet, samt består av nøytrale rådgivere uten 
myndighetsoppgaver. En førstelinjetjeneste vil mange steder kunne fungere som bindeledd mellom 
enkelteiere og ekspertmiljøer, og også bidra til å sikre relevant kunnskapsproduksjon og at forskning og 
utvikling kommer til anvendelse lokalt. Rådgivere på bygningsvernsentrene er generalister som henviser eiere 
videre og også generer oppdrag/anbud til aktuelle firmaer.  

Prosjekter av typen «Vitalisering av veier og gårdsrom i Midtbyen» er eksempler på hvordan ulike aktører 
med interesser for å heve kvalitetene i et byområde kan kobles sammen. Dette konkrete prosjektet ble ledet 
av Byantikvaren i Trondheim, i nært samarbeid med eiere og næringsdrivende. Viktige støttespillere ellers var 
Riksantikvaren, NTNU, Trøndelag Fylkeskommune, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Midtbyen 
Management, Visit Trondheim og Statens vegvesen. Prosjektets metodikk har mye felles med 
bygningsvernsentertanken.  

Oslo 20.09.2021 

Marit Halvorsen Hougsnæs Randi Moskvil Letmolie 
Adm. direktør KA avd. direktør KA 



Innspill til Riksantikvarens bevaringsstrategiarbeid fra Kirkerådet, Den norske 

kirke 

Den norske kirke ønsker velkommen arbeidet med utviklingen av en ny strategi for bevaring, 

som startet med stortingsmelding 16 (2019-2020) «Nye mål i kulturmiljøpolitikken. 

Engasjement, bærekraft og mangfold». Stikkordene går som hånd i hanske med intensjonen i 

«Kirkelig kulturarvstrategi» som behandles i Den norske kirkes høyeste organ, Kirkemøtet, i 

november i år, der mangfoldig engasjement og bærekraft står sentralt.  

Den tette bindingen mellom norsk historie og kulturlandskap - og kirkebygg og kirkesteder i 

Norge endres naturligvis ikke med endringer i forholdet mellom den norske stat og Den 

norske kirke som trossamfunn. Generelt er det derfor viktig å påpeke at de endringene i 

lovverk, organisering og kompetanse innen forvaltningen som dels har skjedd som følge av 

den nye relasjon mellom Den norske kirke og staten, og som dels kommer av endring av 

overordnede politiske prioriteringer, må møtes med justeringer av strategi og tilpasninger i 

en ny kulturmiljølov, som vi oppfatter følger i kjølvannet av stortingsmelding 16 (2019-2020). 

Våre direkte svar på RAs spørsmål: 

1. Er det områder eller tema innenfor bevaringsarbeid dere mener ikke fanges opp av

dagens tilgjengelige virkemidler eller satsninger?

Kirkestedenes helhet fanges ikke godt nok opp av dagens virkemidler og satsninger. 

I den historiske kjernen i de fleste norske steder inngår kirkestedet, med kirkebygg, 

omkringliggende gravplass, kirkebakke og prestegård. Et kulturminnevern som handler om 

kontinuitet, stedsforming og identitet, må derfor også integrere den kirkelige kulturarven. 

I dag er ansvarsforholdene og saksbehandlingen knyttet til kirkestedene dessverre mer 

fragmentert enn noen gang. Det er behov for virkemidler som samler, ser og sikrer 

helhetene i disse stedene. Dette handler om prosesser og helhetstenkning innen 

kulturminnevernet i tillegg til juridiske virkemidler. I disse prosessene må også kirkens 

regionale myndighet, biskopen inn, og en sikring av kirkestedets omgivelser må ha sitt 

fundament i plan- og bygningsloven.  

Differensiert vern innen et nasjonalt kulturmiljølovverk.  

Det er i dag bare kulturminneloven som gir et langsiktig, allment forståelig og sikkert 

grunnlag for vern. Oppsiktsvekkende få kirkelige kulturminner ligger under denne loven i 

dag. Det er derfor viktig at de verneverdige kirkebyggene legges under en kommende 

kulturmiljølov, for å markere deres nasjonale verdi, samtidig som denne loven må kunne 

differensiere mellom ulike grader av restriksjoner. Dette handler i praksis om riktig balanse 

mellom verne- og brukerinteresser, og tverrfaglige, gode og involverende prosesser. 

Den samiske kirkelige kulturarven må med 



Den norske kirkes arbeid med strategi for kirkelig kulturarv har avdekket behov for å 

definere hvilke kirker som er samiske. Nå har ingen kirkebygg en slik definisjon, og bygg som 

etter kulturminneloven pga. alder og samisk tilhørighet skulle vært automatisk fredet, er i 

praksis ikke det. 

 

Gjenreisningskirker i Finnmark 

I forlengelsen av dette vil vi også påpeke behovet for en gjennomgang av 

gjenreisningskirkene bygget etter brenningen av Finnmark i forhold til formelt vern. 

 

2. Hva skal til for at vi lykkes bedre med å se bevaring og utvikling i sammenheng, og at 

disse kan spille på lag? 

 

Mange lokalsamfunn opplever endring i demografi og bosetting, som fører til en 

sentralisering eller nedbygging av de offentlige funksjoner og tjenester i nærområdet. 

Internasjonale erfaringer viser at kirkestedet og kirkebygget i slike tilfeller igjen får en 

viktigere offentlig funksjon som det offentlige rom eller «lim» i lokalsamfunnet, uavhengig av 

eller i tillegg til de spesifikke kirkelige. For å komme utviklingen i forkjøpet, er det viktig å se 

over sektorgrensene, arbeide sammen og tenke helhetlig, både fra den offentlige og den 

kirkelige side. 

 

I slike tilfeller er det viktig å få til mer samarbeid mellom interessenter, der man ser helheter 

med utgangspunkt i felles interesser knyttet til stedet, den lokale historie, kirkestedet og 

næringsinteresser. Kirkestedets historiske dobbeltfunksjon som offentlig møtested og som 

stedet der trossamfunnet møtes, vil ved en åpen og fleksibel tenkning fra alle parter kunne 

være grunnlaget for vern og utvikling. Av og til vil dette bety reduksjon av noen verneverdier 

for at kulturminnet skal kunne leve videre med en mer utvidet bruk. 

 

3. Er det temaer og oppgavefelt som bør knyttes tettere opp mot bevaringsarbeid for at 

de kan dra gjensidig nytte av hverandre? 

 

De kulturminneverdiene som ligger i kirkene og kirkestedene, tilhører alle. Det er derfor 

viktig å sikre alles tilgang til disse, og den kontinuerlige og mangfoldige historien de 

representerer. Mulighet til å få del i disse verdiene betyr at byggene må være brukbare for 

menighetene som eier dem, noe som sikrer byggene i fremtiden. En nytekning innen bruk av 

kirkesteder og kirkebygg krever derfor en revurdering av prosessene ved avveining mellom 

bruk og vern. 

 

Målet må være at kirkestedene og de kirkelige kulturminne beholder sin offentlige og 

stedsbyggende funksjon i en tid og et samfunn som har andre krav og behov enn tidligere. 

Temaet krever utfordrende og modige prosesser. En kulturarv som ikke engasjerer, eller har 

mistet sin funksjon, vil ikke overleve over tid. 

 

4. Har dere erfaringer med god samordning av virkemidler på tvers av sektorer og 

forvaltningsnivåer? 



Bruk av forhåndskonferanser, der tiltakshaver møter saksbehandlere fra 

kulturminnemyndighetene, er et godt, åpent og effektiviserende grep. Men alle kirkelige 

kulturarvsaker skal også behandles etter kirkelig lovverk. Det er derfor viktig at regional 

kirkelig myndighet, dvs. biskopen, alltid involveres i konferansene. I en del tilfeller vil det 

også være andre myndigheter som skal inn. Forenkling gjennom dialog er veldig positivt, 

men de relevante instanser må ha reell mulighet til å sette seg inn i sakene og å utøve sin 

myndighet innen sine ansvarsområder. 

 

Kirken håper at det offentlige og frivillige kulturminnevernet ser invitasjonen som ligger i den 

den kirkelige kulturarvstrategien, og at vi sammen kan arbeide for å utvikle og bevare den 

kirkelige kulturarven, og særlig de «brede» historiske kirkestedene.  
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Innspill til Riksantikvarens bevaringsstrategiarbeid fra Kirkerådet, 
Den norske kirke 

Vi viser til vår presentasjon i innspillsmøte den 20.september. Her følger en skriftlig 
utdypning av Kirkerådets innspill. 

Den norske kirke ønsker velkommen arbeidet med utviklingen av en ny strategi for bevaring, 
som startet med stortingsmelding 16 (2019-2020) «Nye mål i kulturmiljøpolitikken. 
Engasjement, bærekraft og mangfold». Stikkordene går som hånd i hanske med intensjonen 
i «Kirkelig kulturarvstrategi» som behandles i Den norske kirkes høyeste organ, Kirkemøtet, i 
november i år, der mangfoldig engasjement og bærekraft står sentralt.  
Den tette bindingen mellom norsk historie og kulturlandskap - og kirkebygg og kirkesteder i 
Norge endres naturligvis ikke med endringer i forholdet mellom den norske stat og Den 
norske kirke som trossamfunn. Generelt er det derfor viktig å påpeke at de endringene i 
lovverk, organisering og kompetanse innen forvaltningen som dels har skjedd som følge av 
den nye relasjon mellom Den norske kirke og staten, og som dels kommer av endring av 
overordnede politiske prioriteringer, må møtes med justeringer av strategi og tilpasninger i 
en ny kulturmiljølov, som vi oppfatter følger i kjølvannet av stortingsmelding 16 (2019-
2020).  
Våre direkte svar på RAs spørsmål: 

1. Er det områder eller tema innenfor bevaringsarbeid dere mener ikke fanges opp av

dagens tilgjengelige virkemidler eller satsninger?

Kirkestedenes helhet fanges ikke godt nok opp av dagens virkemidler og 
satsninger.  
I den historiske kjernen i de fleste norske steder inngår kirkestedet, med kirkebygg, 

omkringliggende gravplass, kirkebakke og prestegård. Et kulturminnevern som handler om 

kontinuitet, stedsforming og identitet, må derfor også integrere den kirkelige kulturarven. 

I dag er ansvarsforholdene og saksbehandlingen knyttet til kirkestedene dessverre mer 

fragmentert enn noen gang. Det er behov for virkemidler som samler, ser og sikrer 

helhetene i disse stedene. Dette handler om prosesser og helhetstenkning innen 
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kulturminnevernet i tillegg til juridiske virkemidler. I disse prosessene må også kirkens 

regionale myndighet, biskopen inn, og en sikring av kirkestedets omgivelser må ha sitt 

fundament i plan- og bygningsloven.  

Differensiert vern innen et nasjonalt kulturmiljølovverk.  

Det er i dag bare kulturminneloven som gir et langsiktig, allment forståelig og sikkert 

grunnlag for vern. Oppsiktsvekkende få kirkelige kulturminner ligger under denne loven i 

dag. Det er derfor viktig at de verneverdige kirkebyggene legges under en kommende 

kulturmiljølov, for å markere deres nasjonale verdi, samtidig som denne loven må kunne 

differensiere mellom ulike grader av restriksjoner. Dette handler i praksis om riktig balanse 

mellom verne- og brukerinteresser, og tverrfaglige, gode og involverende prosesser. 

Den samiske kirkelige kulturarven må med 

Den norske kirkes arbeid med strategi for kirkelig kulturarv har avdekket behov for å 

definere hvilke kirker som er samiske. Nå har ingen kirkebygg en slik definisjon, og bygg som 

etter kulturminneloven pga. alder og samisk tilhørighet skulle vært automatisk fredet, er i 

praksis ikke det. 

Gjenreisningskirker i Finnmark 

I forlengelsen av dette vil vi også påpeke behovet for en gjennomgang av 

gjenreisningskirkene bygget etter brenningen av Finnmark i forhold til formelt vern. 

2. Hva skal til for at vi lykkes bedre med å se bevaring og utvikling i sammenheng, og at

disse kan spille på lag?

Mange lokalsamfunn opplever endring i demografi og bosetting, som fører til en 

sentralisering eller nedbygging av de offentlige funksjoner og tjenester i nærområdet. 

Internasjonale erfaringer viser at kirkestedet og kirkebygget i slike tilfeller igjen får en 

viktigere offentlig funksjon som det offentlige rom eller «lim» i lokalsamfunnet, uavhengig 

av eller i tillegg til de spesifikke kirkelige. For å komme utviklingen i forkjøpet, er det viktig å 

se over sektorgrensene, arbeide sammen og tenke helhetlig, både fra den offentlige og den 

kirkelige side. 

I slike tilfeller er det viktig å få til mer samarbeid mellom interessenter, der man ser helheter 

med utgangspunkt i felles interesser knyttet til stedet, den lokale historie, kirkestedet og 

næringsinteresser. Kirkestedets historiske dobbeltfunksjon som offentlig møtested og som 

stedet der trossamfunnet møtes, vil ved en åpen og fleksibel tenkning fra alle parter kunne 

være grunnlaget for vern og utvikling. Av og til vil dette bety reduksjon av noen 

verneverdier for at kulturminnet skal kunne leve videre med en mer utvidet bruk. 

3. Er det temaer og oppgavefelt som bør knyttes tettere opp mot bevaringsarbeid for at

de kan dra gjensidig nytte av hverandre?

De kulturminneverdiene som ligger i kirkene og kirkestedene, tilhører alle. Det er derfor 

viktig å sikre alles tilgang til disse, og den kontinuerlige og mangfoldige historien de 

representerer. Mulighet til å få del i disse verdiene betyr at byggene må være brukbare for 
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menighetene som eier dem, noe som sikrer byggene i fremtiden. En nytekning innen bruk 

av kirkesteder og kirkebygg krever derfor en revurdering av prosessene ved avveining 

mellom bruk og vern. 

 

Målet må være at kirkestedene og de kirkelige kulturminne beholder sin offentlige og 

stedsbyggende funksjon i en tid og et samfunn som har andre krav og behov enn tidligere. 

Temaet krever utfordrende og modige prosesser. En kulturarv som ikke engasjerer, eller har 

mistet sin funksjon, vil ikke overleve over tid. 

 

4. Har dere erfaringer med god samordning av virkemidler på tvers av sektorer og 

forvaltningsnivåer? 

Bruk av forhåndskonferanser, der tiltakshaver møter saksbehandlere fra 
kulturminnemyndighetene, er et godt, åpent og effektiviserende grep. Men alle 
kirkelige kulturarvsaker skal også behandles etter kirkelig lovverk. Det er derfor viktig 
at regional kirkelig myndighet, dvs. biskopen, alltid involveres i konferansene. I en 
del tilfeller vil det også være andre myndigheter som skal inn. Forenkling gjennom 
dialog er veldig positivt, men de relevante instanser må ha reell mulighet til å sette 
seg inn i sakene og å utøve sin myndighet innen sine ansvarsområder. 
 
Kirken håper at det offentlige og frivillige kulturminnevernet ser invitasjonen som 
ligger i den den kirkelige kulturarvstrategien, og at vi sammen kan arbeide for å 
utvikle og bevare den kirkelige kulturarven, og særlig de «brede» historiske 
kirkestedene.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Martin Reichenbach  
    
  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Notat 

01 Norsk kulturråd  Postboks 4808 Nydalen 

Arts Council Norway 0422 Oslo, Norway 

Punkter fra Kulturrådet til Riksantikvarens 

innspillsmøte for bevaringsstrategier 

• Kulturrådets rolle:
➢ Forvaltning/administrasjon i forhold til Norsk Kulturfond
➢ Direktoratsfunksjon for Kulturdepartementet vedrørende kunnskapsutvikling og faglige

vurderinger (rådgiver) ovenfor departementet (og Sametinget), bl.a. i forhold til museer
som mottar driftstilskudd og investeringstilskudd over Kulturdepartementets budsjett.
Utviklingsaktør ovenfor museumssektoren (inklusive sikring av museenes samlinger
gjennom tildeling av sikringsmidler)

• Museenes samlinger:
➢ 40 mill foto
➢ Over 3 mill kulturhistoriske gjenstander
➢ 4-5000 kulturhistoriske bygninger, som vi vet en del om fra kartlegging i 2019:

✓ Bygningene er i hovedsak oppført i tre, og i overveldende grad knyttet til landbruk og
boligformål, samt med hovedvekt på oppføring i tidsrommet 1800 til 1960

✓ Norges historiske etniske og kulturelle mangfold knyttet til den samiske befolkningen
og nasjonale minoriteter gjenspeiles i beskjeden grad museenes bygningssamlinger.
Den jødiske minoritetsgruppen er fraværende

✓ Offentlig forvaltning er i mange tilfeller dårlig representert
✓ Restaureringsbehov for mer enn 50%
✓ Like i overkant av 47 % av bygningene er bevart på opprinnelig sted, mens resterende

er flyttet til museene
✓ Tre fjerdedeler av bygningene brukes i formidling (utgjør ofte «tidsbobler» da både

bygninger, interiører, løsøre og kunnskap om bruken/ivaretakelsen av bygningene er
ivaretatt av museene)

➢ Kunsthistoriske, arkeologiske, naturhistoriske samlinger, arkiver, kulturlandskap,
hageanlegg, intervjumateriale m.m.

• Meld. St. 23 (2020-2021) Musea i samfunnet – Tillit, ting, tid har et klart fokus på mangfold,
parallelt med Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement,
bærekraft og mangfold sin målsetning om at et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som
grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk

Til: : 

Fra: Inge Sørgård 

Referanse: 21/12103-2 

Dato: 21.09.2021 

Kopi 

: 



02 Norsk kulturråd  Postboks 4808 Nydalen 

Arts Council Norway 0422 Oslo, Norway 

➢ Meld. St. 23 s.7: «Denne regjeringa ynskjer eit rikt og mangfaldig kulturliv med plass til
mange stemmer, historier og perspektiv. Difor har regjeringa sett i gang eit krafttak for
mangfald i deltaking, publikum og representativitet»

➢ Meld. St. 23 s.71: «Målet er at arbeidet som musea i det nasjonale museumsnettverket
samla sett gjer gjennom samlingsarbeidet, er dekkjande og balansert med tanke på
mangfald og representativitet både lokalt, regionalt og nasjonalt»

Stortingsmeldingene legger dermed grunnlag for tett samarbeid/koordinering mellom 
kulturminnevern og museumssektor i forhold til å bevare et mangfold av kulturminner/ 
kulturmiljøer 

• Eksempler på vellykket samarbeid/samordning av virkemidler på tvers av sektorgrenser i dag:
➢ Utdanning: Bachelor-utdanning i tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU
➢ Bygningsvernrådgivertjeneste: Bygningsvernsentre, «Opplandsmodellen» og andre

modeller som f.eks. Akershus bygningsvernsenter i regi av Museene i Akershus. Nidaros
Domkirkes Restaureringsarbeider som kompetansesenter for verneverdige bygninger i
stein

➢ Bevaring/formidling: Tekniske og industrielle kulturminner, fartøyvernsentre, NVEs
museumsordning, tilskuddsordninger til museumsjernbaner (fra 2021: tilskudd til
kulturminner i jernbanesektoren) m.fl.

• Suksessfaktorer vedrørende bevaringsstrategiene vil bl.a. kunne være:
➢ Koordinert tilnærming på tvers av sektorene til utvikling og implementering av

bevaringsstrategiene
➢ Tettere samarbeid på tvers av sektorene når det gjeler kartlegging/statistikk

✓ f.eks. når det gjelder oversikt digital infrastruktur, der vi i dag har
registreringssystemene Askeladden/Primus som bare dels overlapper hverandre
med tanke på betegnelser/nomenklatur

➢ En helhetlig tilnærming der faste og løse kulturminner, immaterielle kulturminner,
handlingsbåren kunnskap, kulturhistoriske fotosamlinger, arkiver, intervjumateriale
m.m. sees i sammenheng
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Fjellbekk, Viktoria Hamran

Fra: Kari Stuberg <Kari.Stuberg@landbruksdirektoratet.no>
Sendt: mandag 13. september 2021 19:21
Til: bevaringsstrategiarbeid
Kopi: Fjellbekk, Viktoria Hamran; Aud-Ingrid Krefting
Emne: SV: Riksantikvaren utarbeider nye bevaringsstrategier - invitasjon til 

innspillsmøte 20.09.21

Hei 
Vi takker for invitasjonen fra Riksantikvaren til å komme med innspill i bevaringsstrategiarbeidet.  
Landbruksdirektoratet har en rekke berøringspunkter med kulturmiljøforvaltningen i arbeidet med å forvalte og 
ivareta kulturminner og kulturmiljø. I arbeidet med nye bevaringsstrategier er trolig de mest relevante 
berøringspunktene:  

 Kulturminner og kulturmiljøer i jordbruket, reindrifta og i skogbruket
 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
 Jordbrukets verdensarvsatsing
 Seterdrift
 Klimatilpasning
 Areal- og ressursforvaltning
 Dialog med regional og kommunal forvaltning
 Økonomiske og juridiske virkemidler

Vi har dessverre ikke anledning til å delta på selve innspillsmøtet 20. september, men ser frem til å få bidra ved 
senere korsveier. 
Med hilsen / Dearvuođaiguin 
Kari Stuberg 
Seniorrådgiver 

Landbruksdirektoratet / Eanandoallodirektoráhtta / Norwegian Agriculture Agency 
Avdeling ressurs- og areal
Seksjon arealforvaltning
Telefon: +47 78 60 60 66 
Kari.stuberg@landbruksdirektoratet.no
www.landbruksdirektoratet.no



 

Norges Verdensarv skal ivareta og fremme de norske verdensarvstedenes  

fellesinteresser og bidra til bevaring og utvikling i samsvar med UNESCOs 

Verdensarvkonvensjon og beste praksis. 
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Oslo, 24.9.2021 
 
 
 
Innspill fra Norges Verdensarv til Riksantikvarens arbeid med nye bevaringsstrategier  
 
Takk for muligheten til å gi innspill til arbeidet med nye bevaringsstrategier både i 
innspillmøtet 21.9 og skriftlig i etterkant av møtet. Norges Verdensarv (NVA) er en 
medlemsorganisasjon, interesseorganisasjon og utviklingspartnere og vi har 19 
kommuner, 7 fylkeskommuner og et tyvetalls andre institusjoner som våre medlemmer. Vi 
har fått mange innspill fra våre medlemmer, og vi er glade for å målbære disse og våre 
egne synspunkt, på vegne av medlemmene.  
 
Verdensarv har vært et eget bevaringsprogram frem til nå. Målene her ligger fortsatt fast: 
De norske verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innen 
natur- og kulturminneforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og formell 
beskyttelse. Vi i Norges Verdensarv er derfor gjerne i dialog med Riksantikvaren om 
bevaringsstrategiene, og om muligheten for at verdensarv kan bli en av de to første 
bevaringsstrategiene som skal prøves ut i årene som kommer.  
 
Det gjenstår fortsatt arbeid med å oppfylle bevaringsprogrammene. Alle mål er ikke nådd, 
og det er viktig at satsingen intensiveres slik at målene nås. Det er viktig å ikke miste dette 
av syne ved en omlegging til nye bevaringsstrategier.  
 
Det er også verdt å nevne at flere av verdensarvstedene i dag også hører inn under andre 
bevaringsprogram, som f eks Urnes stavkirke som også hører inn under program for 
stavkirker. Samtidig er det viktig å merke seg at Struves Meridianbue er en del av en 
transnasjonal verdensarv som har falt utenfor tidligere bevaringsprogram for 
kulturminner. Det er derfor viktig å ha dette i mente i fortsettelsen, at vi i arbeidet med 
nye bevaringsstrategier trenger å favne om kulturminner som strekker seg utover våre 
nasjonale grenser.  
 
Det er et nasjonalt ansvar å ta vare på vår felles verdensarv og det er behov for økt 
samarbeid på tvers av sektorer for å nå målene vi har satt oss. Vi er derfor positive til 
arbeidet med de nye bevaringsstrategiene. Vi mener at det er svært viktig å styrke evnen 
til å samhandle på tvers av sektorer på statlig, regionalt og lokalt nivå.  
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Vi støtter målene i Kulturmiljømeldingen og vi mener at det er store synergier å hente på å 
jobbe mer tverr-sektorielt. Det er i dag tolv departementer som har medansvar for å 
forvalte verdensarven, og vi erfarer at det er et stort behov for å samordne arbeidet på 
tvers av departementer og også ha en sterkere koordinering på tvers av sektorer og 
nivåer.  
 
I det utsendte dokumentet står det mye godt om koplingen mellom bevaring og utvikling. 
Vi vil samtidig rope et lite varsko her. Det må ikke bli sånn at verdensarven «reduseres» til 
et virkemiddel for å nå andre mål. «The World is watching» sa klima- og miljøministeren i 
sin hilsen til Verdensarvforum 7.9 i år. Vi må vise verden at vi tar verdensarvverdiene på 
alvor, og at vi prioriterer ivaretakelse (bevaring) av disse på selvstendig grunnlag.  
 
I invitasjonen til innspillsmøte spørres det om det er områder eller tema innenfor 
bevaringsarbeid som ev ikke fanges opp av dagens tilgjengelige virkemidler eller satsinger? 
Vi vil særlig fremheve følgende:  
 
1 Behov for bevaring basert på forskning og kunnskap  
2 Behov for en bevaringsstrategi ifht klimaendringer  
3 Behov for mer tverr-sektorielt samarbeid og bedre bruk av virkemidler  
 
1 Behov for bevaring basert på forskning og kunnskap  
 
Ved utviklingen av nye bevaringsstrategier er det viktig å legge vekt på en forsknings- og 
kunnskapsbasert forvaltning og bevaring av verdensarven. Vi ønsker en bedre kartlegging, 
overvåking og forskning på verdensarv-verdiene på stedene. Vi trenger forskning som tar 
utgangspunkt i de faktiske utfordringene som verdensarvstedene har. 
 
Det er derfor etter vårt syn behov for økt satsing på forskning- og kunnskapsutvikling. Vi 
trenger sterke og relevante forskningsprogrammer med solid finansiering, og vi trenger å 
styrke koblingen mellom verdensarvforvaltningen og kunnskaps- og 
forskningsinstitusjonene. 
 
Ved å satse på solid forskning kan verdensarvstedene bidra inn i en større forsknings- og 
kunnskapsbasert utvikling mot et mer bærekraftig samfunn, også utenfor 
verdensarvstedene. Verdensarvstedene kan bli fremtidslaboratorium på gitte satsinger og 
piloter og slik fungere som arenaer for nyvinning og nye forskningsprogram stor relevans 
og samfunns-nytte. Vi vil derfor også oppfordre til at det i arbeidet med nye 
bevaringsstrategier også legges til rette for økt og mer utstrakt kunnskapsdeling på nye 
digitale plattformer, både mellom verdensarvstedene, og fra verdensarvstedene til andre 
som forvalter vår felles kultur – og naturarv.  
 
2. Behov for en bevaringsstrategi ifht klimaendringer   
 
Alle verdensarvstedene rapporterer om at de opplever klimaendringene som en betydelig 
trussel. For å motvirke de nedbrytende kreftene fra klimaendringene og opprettholde eller 
bedre dagens standard må innsatsen økes.  
 
Her kan det også være relevant å samordne arbeidet med den nasjonale handlingsplanen 
for å nå FNs bærekraftsmål og indikatorene som er utviklet av FN for disse. Her gjøres det 
et interessant nybrottsarbeid blant annet i Møre og Romsdal fylkeskommune og Norges 
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Verdensarv ønsker å se på muligheten for et samarbeid om indikatorer også for å måle 
utviklingen på verdenarvstedene mer spesielt.  
 
Kostnadene til sikring av verdensarven vil bli større med årene. Ressursbehovet er økende, 
og tilskuddene må økes. Vi trenger derfor en mer solid og forutsigbar finansiering. 
Statsbudsjettet kap. 1429, post 79, er det viktigste virkemiddelet til dette langvarige 
arbeidet, og her er det behov for økte rammer.  
 
Et konkret eksempel på hvordan klimaendringer virker ser vi på Bryggen i Bergen hvor det 
er et stort behov for istandsetting og bevaring. Nedbrytingen av bygningsmassen går 
stadig raskere på grunn av klimaendringene, med økende temperatur, mer ekstremnedbør 
og angrep av mikroorganismer. For å opprettholde dagens tilstand, må innsatsen økes. For 
å restaurere bygningene til en brukbar standard, må innsatsen økes ytterligere. 
Vedlikeholdet må trappes opp for å motvirke de nedbrytende kreftene fra 
klimaendringene. Samtidig har verdensarvstedet Bryggen mye å bidra med når det gjelder 
klimavennlig byggeri. Bebyggelsen har røtter nesten 1000 år tilbake i tid, og den er etter 
brann og andre skader gjenoppbygget mange ganger, justert og tilpasset nye behov og nye 
tider, uten at dens unike verdier er forsvunnet.  
 
Bevaringen av Bryggen er et eksempel på sirkulær økonomi i praksis, jf. RAs 
klimastrategier. Forutsatt godt samarbeid og målrettede virkemidler kan verdensarvstedet 
Bryggen og andre verdensarvsteder bli fremragende fyrtårn for fremtidsrettet og 
klimavennlig bygningsbevaring. En slik satsing må knyttes opp mot statlige og regionale 
virkemidler for hhv klimatilpassing og reduksjon av klimagassutslipp. 
 
3 Behov for mer tverr-sektorielt samarbeid og bedre bruk av virkemidler  
 
Nå som vi sammen skal bidra til å løse store oppgaver knyttet til klimaendringer og FNs 
bærekraftsmål blir det viktig å spørre hvordan det tverrsektorielle samarbeidet kan 
styrkes. For å lykkes med de nye bevaringsstrategiene er det avgjørende viktig å styrke 
evnen til å samhandle på tvers av sektorer på statlig nivå og skape nye synergier og oppnå 
større og bedre resultater.  
 
Vi tror også at samvirket mellom ulike deler av statlig sektor kan forbedres når det gjelder 
bevaring av verdensarven. For eksempel blir det viktig å skape større forståelse for og 
oppslutning omkring:  

• Konsekvensutredninger/konsekvensutredninger i verdensarven.  

• Buffersoner og oppsluttende verdier 

• Sammenhengen mellom kulturmiljø og naturmangfold. 

I utviklingen av en ny Kulturmiljølov blir det viktig å se denne i sammenheng med 
Naturmangfoldsloven, Plan- og bygningsloven og de forpliktelser vi har gjennom 
internasjonale konvensjoner.  
 
Det er flere oppgavefelt som med fordel knyttes tettere opp mot bevaringsarbeid og hvor 
vi kan dra gjensidig nytte av hverandre. På statlig nivå – mener vi at det potensielt finnes 
mye «lavthengende frukt» og her kan vi bygge på erfaringer fra samarbeidet mellom to 
departementer og to direktorater i programmet for Jordbruk i verdensarven.  
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For eksempel ser vi for oss økt samarbeid mellom følgende parter knyttet til bevaring av 
verdensarv, her i stikkordsform:  
 
Verdensarv – Museum/Verdensarvsenter/Kulturdepartementet/Kulturrådet – 
kultur/museum/ immateriell kulturarv, bevaring, formidling, forvaltning og forskning.  
 
Verdensarv – Forskningsrådet/Universitetene/SINTEF/andre/ Kunnskapdepartementet – 
forskning, verdiskaping, best practice.   
 
Verdensarv – Reiselivsnæringen/Innovasjon Norge/Næringsdepartementet - et grønt 
reiseliv, kulturturisme, lokal verdiskaping og fellesgodefinansiering.  
 
Verdensarv – Fiskeridepartementet/KLD/Sjøfartsdirektoratet - forvaltning av 
hav/kyst/fjord/nullutslippsvisjon for fjordene. 
 
For at bevaring og utvikling skal spille mer på lag tror vi det er nyttig å  
lage piloter og peke på gode eksempler på lokalt og regionalt nivå.  
 
Riksantikvaren får ifølge Kulturmiljømeldingen et viktig oppdrag i å sikte et godt 
sektorsamarbeid. Vi tror at Riksantikvaren vil trenge drahjelp fra flere andre store aktører i 
dette arbeidet. Å etablere et forum for kulturmiljø etter modell fra det 
interdepartementale forumet for verdensarv slik det signaliseres i Kulturmiljømeldingen er 
positivt. Samtidig er det viktig å spørre seg hvordan disse organene kan brukes mer aktivt, 
og sikre at disse forumene har en tydelig og sterk «eier» som driver arbeidet samtidig som 
arbeidet i forumet sfår en sterk forankring hos alle deltakerne.  
 
Strategier trenger forutsigbare finansiering og solide investeringer 
 
Avslutningsvis vil vi understreke at Fyrtårns- og bevaringsstrategier er viktige, men det er 
også avgjørende viktig å styrke kapasiteten og budsjettene til å bevare verdensarven. Vi 
står per 2021 på stedet hvil når det gjelder støtte til Verdensarvsentrene, og det mangler 
per investeringsmidler til å lage de allerede planlagte verdensarvsentrene. Nye troverdige 
bevaringsstrategier må inneholde en forutsigbar finansiering og vilje til solide 
investeringer. Dette vil også motivere og inspirere den store bredden av aktører som skal 
ta del i arbeidet med til å gjennomføre bevaringsstrategiene når disse blir iverksatt. 
 
Med vennlig hilsen fra 
 
 
Liv Astrid Sverdrup  
Daglig leder  
 
Vedlegg: Innspill fra Struves Meridianbue til Norges Verdensarv om Riksantikvarens 
bevaringsstrategier  
 



Helena Nynäs og Unn Eide
Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie

Innspill fra vassdrags- og energisektoren
INNSPILLSMØTE BEVARINGSSTRATEGIER

Alle foto: NVERiksantikvaren, 20.09.21

NVE eier ingen anlegg, og følger opp ansvaret for kulturminner i vassdrags‐ og
energisektoren som myndighetsutøver og som kunnskapsprodusent. Våre viktigste
juridiske virkemidler ligger i konsesjonslovene. I forsknings‐ og utviklingsprosjekter
har vi samlet bred fagkunnskap og innhentet landsdekkende oversikter. Dette er 
pågående kompetanseutviklende arbeid som legger grunnlag for vår egen og andres
forvaltning. Vi følger opp OEDs bevilgninger til kraftverket
Tysso I og til Telemarkskanalen. 
Vi har også mulighet til å bidra med midler til miljøtiltak i vassdrag som omfatter kultu
rminner og kulturmiljø. Vi samarbeider med Kraftmuseet I Tyssedal og Anno Norsk
Skogmuseum på Elverum om dokumentasjon og formidling av sektorens historie. 

Vi har rundt 230 listeførte kulturminner som vi ivaretar i vår saksbehandling: NVEs 
utvalgte kulturminner – NVE, og har i fjor startet opp en revidering av dette utvalget 
sammen med Riksantikvaren og fylkeskommunene: Revideringsprosjekt (arcgis.com)

1

https://www.nve.no/om-nve/nves-utvalgte-kulturminner/
https://storymaps.arcgis.com/collections/d0d9f790f810410389e05d980d31f1e2


Se helheter og sammenhenger i 
systemer og anlegg, også på tvers 
av sektorer og nivåer

Bidra til å ivareta mangfold

Kulturminner/miljøer som går på 
tvers av regioner

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

Vassdrags‐ og energianlegg er ofte store og komplekse, sammenhengende systemer. 
For eksempel er kraftproduksjon og ‐overføring begge like viktige for 
strømforsyningen. Likevel har det tradisjonelt vært sterk fokus på kraftstasjoner mht
vern, mens sammenhengen med overføringsanlegg ofte ikke er vurdert eller har 
kommet til som en ettertanke. Eksempler er Glomfjord og Hakavik i landsverneplanen 
for Statkraft. Samt at det mangler en tilsvarende landsverneplan for Statnett. 

Et annet eksempel er sikringer/miljøtiltak som har vært nødvendige som følge av 
regulering av vann. Regulering av vann har også lagt grunnlag for kulturmiljøer basert 
på for eksempel vannforsyning til forskjellige formål (gruvedrift, skipsverft, jordbruk), 
kanaldrift, fløtning, eller drift av møller og sager. 

Økt fokus på helheter og sammenhenger på tvers av sektorer tror vi vil bidra til å ta 
vare på et større mangfold av kulturmiljøer. 
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Tillate endring/utvikling for å møte krav til 
sikkerhet og drift

Del av normalt livsløp til TIK 

Kombinasjon av virkemidler/vurdering av 
elementer i en helhet eller et anlegg for å 
tilpasse behov for vern, utvikling og drift

Tema ved revidering av listeførte kulturminner

Hva skal til for at vi lykkes bedre med å se bevaring og utvikling i 
sammenheng, og at disse kan spille på lag?

Foto: Marthe Glad Munch-Møller/CC-BY-SA 3.0, Kykkelsrud kraftstasjon – lokalhistoriewiki.no

Alle anleggene i vår sektor, produksjons‐, overførings‐ og sikringsanlegg, samt 
dammer, har behov for tiltak i form av opprustning, utvidelser eller sikring for å møte 
krav til fortsatt drift. Tiltakene kan i en viss grad tilpasses for å ivareta verdier ved 
anleggene og kulturmiljøet, og her er det viktig med tidlige innspill i prosessen og et 
godt samarbeid med den regionale kulturmiljøforvaltningen. 

I forbindelse med revideringsprosjektet ser vi på mulighetene for å kombinere 
virkemidler på tvers av sektorer og nivåer (listeføring/fredning/regulering) for å 
ivareta verdiene på best mulig måte. 
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Tilgjengeliggjøring og formidling
Verdiskapingsprosjekt Rogaland og Vestland: 
Kraftturisme. Opplevingar i det vestnorske 
kraftlandskap

Forskning, midler og tiltak i langt 
tidsperspektiv

Sikringstiltak i Nidelva, Trondheim vil stå 
sterkere når ulike kompetanser knyttes
tettere sammen. Byhistorie fra 
middelalder til i dag, NIKU, NVE

Er det temaer og oppgavefelt som bør knyttes tettere opp mot 
bevaringsarbeid for at de kan dra gjensidig nytte av hverandre?

Rogaland og Vestland fylkeskommuner har foreslått anlegg på reiserutene i 
Kraftturismeprosjektet til listeføring i NVEs revideringsprosjekt, bla Flørli, Lysebotn, 
Suldal, Røldal, Tysso II, Høyanger, Årdal. Strengere sikkerhet er imidlertid en 
utfordring for tilgang til og besøk på anleggene. 

Fagmiljøer som utvikler kunnskapsgrunnlag i ulike bevaringskontekster bør 
samarbeide mer. Forsknings‐ og utviklingsinnsats som bygger på tverrfaglighet og 
som bryter opp konvensjonell alderskategorisering (eks. arkeologiske og minner fra 
nyere tid) vil gi større innsikt i vassdrags‐ og energilandskapenes mangfold og lange 
historiske linjer. Eksempelvis geologer, arkeologer, vassdragsingeniører, hydrologer, 
historikere, geografer m.m. på steder som Nidelva i sin bymessige kontekst.
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Rehabilitering av sikringsanlegg 
på Røros (1995-2000)

Restaurering av Tysso I     
(2000-2005)

Rehabilitering av 
Fiskvikrokkdalsdammen
(2017-2019)

Har dere erfaringer med god samordning av virkemidler 
på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer? 

Restaurering av forbygninger og dam i verdensarvområdet på Røros. Arbeidet ble 
finansiert 50/50 av Riksantikvaren og NVE. NVE sto for planlegging og utførelse av 
arbeidet. 

Kraftmuseet påpeker at det var det gode samarbeidet mellom de tre departementene 
(Olje‐ og energidepartementet, Miljødepartementet og Kulturdepartementet), med 
oppretting av et midlertidig samarbeidsforum, som var avgjørende for at prosjektet 
lykkes. 

NVE bidro med midler til miljøtiltak i vassdrag, sammen med midler fra fylket, 
kommunen, Kulturminnefondet og stiftelsen UNI for rehabilitering av 
Fiskvikrokkdalsdammen. Dammen er et av NVEs listeførte kulturminner. 

5



 
 
Til Norges Verdensarv  
v/ Liv- Astrid Sverdrup 
         Alta 3.09.2021 
 
 
Innspill til Norges Verdensarv om Riksantikvarens bevaringsstrategier. 
 

Struves Meridianbue er en del av en transnasjonal verdensarv som har falt utenfor tidligere 

bevaringsprogram for kulturminner.  Verdensarven Struves meridianbue passet heller ikke inn i 

bevaringsprogrammet teknisk og-industrielle kulturminner, fordi formålet ikke tilfredsstilte behovet 

til vår verdensarv.  

Dokumentasjon og registrering av de oppsluttende punktene i gradmålingsrekken og 

ekspansjonsnettet i Norge startet i 2020 med støtte fra kap. 1429 post 79. Resultatet av dette 

arbeidet vil kunne gi en liste over tilstanden ved alle punktene og hvilke man bør prioritere i de tre 

ulike kommunene for istandsettelse, bevaring og formidling.  

Dokumentasjon og registrering er derfor viktig- i og med at det danner grunnlag for økt kunnskap om 

vår verdensarv. Samtidig er det viktig at vi utvikler gode prinsipper for hvordan vi bør ivaretar og 

istandsetter stasjonspunktene. Også Struves meridianbue vil ha behov for å bli inkludert i et 

bevaringsprogram hvor kulturverninteresser er førende. Videre kunnskapsutvikling vil være viktig for 

å kunne forvalte Struves meridianbue. Økt kunnskapsutvikling i forhold til verdensarven bør også 

danne grunnlaget for bevaringsprogrammene. 

Med andre ord så må oppdatert forskning ligge til grunn for de vedtak som skal fattes i forvaltningen. 

Vi kan ikke basere forvaltningen på sviktende grunnlag. Det er ikke veien å gå for å nå 

bærekraftsmålene.  

Istandsettelse av stasjonspunkter som både er oppsluttende verdier til verdensarven og de som er 

innskrevet på listen, samt merking av turstier med guidemanualer kan samordnes med andre 

organisasjoners arbeid. Disse kan være friluftsliv / friluftsrådenes medlemskommuner, ut.no, de 

lokale turlagene og DNT, og private reiselivsførere med flere. Det må en god plan til med prioritering 

av enkelte områder for bevaring og formidling i samarbeid med ulike aktører. Næringsutvikling kan 

ikke skje på bekostning av de verdiene som skal ivaretas. Forvaltningsinteressene må være førende 

og næringsinteresser medspillende, slik at kulturminneverdiene ivaretas og forvaltes til det beste for 

lokalsamfunn, regionalt, nasjonalt, samt slik det forventes av verdensarven globalt. For Struves 

meridianbue handler det i tillegg om de forpliktelsene vi har inngått i samarbeid om en verdensarv 

delt mellom ti land. 



I et samarbeid med ulike aktører- lokalt og regionalt, kan næringsutvikling ikke være 

premissleverandør. Verdensarven inneholder flere verdier for den enkelte. At menneskers rett til å 

ha en kulturarv og at det er et felles gode som mange har ansvaret for, må vektlegges. Derfor må 

ulike aktører inviteres inn for samarbeid slik at det skapes engasjement for bevaring av 

verdensarven. Det er viktig at ved bruk av verdensarven og de oppsluttende verdiene at 

forvaltningsprinsipper og utvikling av kunnskap ligger til grunn for bruk av naturområdene som 

meridianbuens stasjonspunkter er i. Disse punktene, foruten endepunktet, ligger i naturområder, 

både nært og fjernt. Når det gjelder byutvikling vil det være essensielt at kommunene ser viktigheten 

i å lage gode planer som spiller på lag med verdensarven.  Her bør ta hensyn til bevaring av 

verdensarvens kulturminneverdier og landskapsrom. Det er mulig at noen insentiver vil være 

nødvendig for at enkelte kommuner kan se at det lønner seg å ivareta verdensarvverdiene- at de er 

til berikelse og ikke en trussel mot utvikling. 

Når det gjelder de 4 punktene som er på verdensarvlisten og som i dag er avhengig av tilskudd fra 

verdensarvposten bør også Struves meridianbues bevaringsbehov bli vektlagt. Struves meridianbue 

er kompleks og krevende å ivareta. Den krever et godt kunnskapsgrunnlag om alle de materielle 

sporene, og en god dialog mellom 10 land som deler forpliktelsene til denne verdensarven. Utvikling 

av felles prinsipper for forvaltningen må være et mål for bevaring av alle punktene på 

verdensarvlisten og de oppsluttende verdiene for meridianbuen.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Gerd Johanne Valen 

Verdensarvkoordinator 

Struves meridianbue  

(sign) 
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