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

• Helhetstenking og samordning

• KIK, Regionale planer, Fredningsstrategi, KULA, bygningsvernsenter/kunnskapssenter

• Hent erfaringer fra verdiskapingsarbeidet

• Tematisk arbeid på alt; dropp 1537- grensa

• Virkemiddelbruken ligger hos andre – særlig for AFK

• Langsiktighet – Vedlikehold etter ferdigstilling

Tenke helhet både på tvers av nivåer, her kan man dra nytte av eksisterende satsinger 
og planer som KIK – Regionale planer – fredningsstrategier – Dette gjør det mulig å 
samordne prioriteringer hos flere nivåer – spisser ressursbruken mot kulturmiljø som 
er viktig for flere nivå, og som det finnes et engasjement for lokalt

Helhet mellom nasjonale satsinger – Samordning av RA’s egne satsinger – f.eks
bygningsvernsenter/bygningsvernrådgiverordning/kunnskapssenter, er dette 
samordnet mellom RA’s ulike avdelinger? 

Gode erfaringer kan med fordel hentes fra arbeidet med verdiskapingsarbeidet, som 
favner bredt og har sikret satsinger som ellers har falt utenfor de mer konkrete 
programmene. Her har man også klart å skape tverrfaglige møtepunkt, en erfaring 
som bør impementeres også i andre satsinger.

Helhetlig tenking og satsing gjør det lettere å synliggjøre relevansen av 
kulturmiljøarbeidet i annet arbeid med samfunnsutvikling. 

Tematisk arbeid har vært nyttig, RA’s oppfordringer til tematiske satsinger har 
medført små dugnader som har gitt gode resultater og ny kunnskap. Dette kan med 
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fordel utvides til å ikke bare se på tema i fredningsstrategien, men hele fagfeltet slik 
at det også omfatter arkeologiske kulturmiljø. Automatisk fredete kulturminner er 
godt sikret i lovverk, men det er mangel på faglige/samfunnsrelaterte satsinger som 
gir det helhetlige blikket som stortingsmeldingen legger opp til. Fartøyvern er et 
annet eksempel hvor forvaltningen er svært objektfokusert, med lite strategisk blikk 
på langsiktig bevaringsarbeid. 

Det er en utfordring av virkemiddelbruken ofte ligger hos andre, særlig mtp
automatisk fredete kulturmiljø. Her ligger myndighetsrollen på regionalt nivå, men 
det er vanskelig å drive utviklingsarbeid på feltet når økonomiske virkemidler alltid 
ligger hos andre. Juridiske sanksjonsmulighet ligger til kommunalt nivå gjennom PBL, 
slik at vi er avhengig av kommunen til å reagere i mindre foretreelser. 

Langsiktighet  - behov for å se på muligheten for FDV-midler. For freda bygg gis det 
kun tilskudd til lavere tilstandsgrad, dvs at eiere som har gjort en stor innsats for 
istandsetting ikke får hjelp til å vedlikeholde – dette vil på sikt bety at TG synker og at 
må inn med nye «skippertak» i stedet for å opprettholde tilstand. Utfordringene går 
også igjen innenfor arbeidet med brannsikring. Utfordringen er lik for tilrettelagte 
kulturmiljø, hvor vi f.eks allerede ser et manglende vedlikehold og forfall på allerede 
tilrettelagte miljø. Kanskje må man heller være hardere i prioriteringen på antall miljø 
man tilrettelegger, og sette av midler til å drive aktivt vedlikehold av de man 
prioriterer. 
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Er det oppgavefelt innenfor regional- eller lokal forvaltning som bør 
knyttes tettere opp mot bevaringsarbeid for at de kan dra gjensidig 
nytte av hverandre? 

• Besøksforvaltning

• Klima- og energi

• Landbruk

• Folkehelse

Besøksforvaltning:
besøksforvaltning legger kulturarv, natur og landskap som selve grunnressursen for 
opplevelser og identitet for lokalbefolkning og tilreisende
I og med ar kulturarv er en grunnressurs, er kulturmiljøforvaltninga høgkompetent 
arbeidsressurs inn.

Metodisk fordrer besøksforvaltning et nært samarbeid med lokalbefolkning, 
interesseorganisasjoner og reiseliv. Det gjør at en «forhandler» om bruken og vernet 
av kulturarven. Dette er svært interessante diskusjoner. UKL er et rammeverk for slike 
forhandlinger, men selve kartleggings-, dialog og forankringsmetoder er kanskje ulike.

Besøksforvaltning fordrer at fylkeskommunen samles på tvers av fagområder og 
samarbeider om felles målsettinger.
Slik sett aktualiseres kulturarv og det er gode muligheter til å posisjonere 
kulturmiljøfeltet og vår kompetanse opp mot andre fagområder.
Kan brukes i forbindelse med byutvikling, stedsutvikling, landskapsutvikling, 
næringsutvikling m.m.

Klima- og energi:
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Alle forvaltningsnivå jobber nå med strategier og satsinger for å begrense 
klimautstlipp. Byggesektoren står for en betydelig andel av utslipp, og lokal og 
regional forvaltning har et betydelig ansvar både som eier og arealforvalter. Her er 
mulighetene for samordning av stor betydning. RA’s klimastrategi må ligge til grunn 
for bevaringsstrategier her – og bygge et god system for kompetansebygging, 
virkemiddelbruk og insentiv/sanskjonsmuligheter

Samarbeid med byggebransjen for kompetansebygging er essensielt, i tillegg til 
samordning med tilskuddytere og premissleverandører. Samarbeid med blant annet 
Enova.

Landbruk
Virkemiddelbruk og krav fra ulike instanser må samordnes. Dette gjelder både fra 
kommunen (SMIL og miljømidler) og ikke minst tilskudd og krav fra instanser som 
Innovasjon Norge og Mattilsynet. Eiere av verneverdige/freda gårdsanlegg og setre 
med aktiv drift melder om store utfordringer knyttet til at krav fra Mattilsynet og 
Innovasjon Norge gjør det vanskelig å etterleve ønsker og krav fra 
kulturminneforvaltningen – dette fordrer samordning på nasjonalt nivå. 
Fylkeskommunene har fått en større rolle innenfor landbruksforvaltning, noe som 
burde gi muligheter for bedre samordning. 

Folkehelse
Gjør kulturmiljø samfunnsaktuelt, bla i kommunenens samfunnsplan. Turmål, 
opplevelser, tilrettelegging, samarbeidsprosjekter f.eks
pilegrimsleden/kunstprosjekt/bedriftsnettverk/tilrettelagte kulturmiljø
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Har dere erfaringer med god samordning av virkemidler fra ulike forvaltningsnivåer (statlige, 
fylkeskommunal og kommunale) innenfor bevarings – og utviklingsarbeidet? 

• Det brearkeologiske 
sikringsprogrammet,
Klimapark 2469 og 
Norsk fjellsenter

- KMD, KHM, IFK, 
kommunen, Frivillige,
private stiftelser, 
næringsliv

Arbeidet som er gjort rundt det brearkeologiske sikringsprogrammet, klimapark 2469 
og norsk fjellsenter er et eksempel på bevarings og utviklingsarbeid, der virkemidler 
fra ulike forvaltningsnivå har inngått og fortsatt inngår. Sikringsprogrammet er 
finansiert via statsbudsjettet, fylkeskommunen og KHM. Klimapark 2469 ble startet i 
fylkeskommunen men står nå på egne bein, mange parter også midler fra stiftelser. 
Norsk fjellsenter har en viktig rolle. Klima, miljø, sikringsprogram, lokal forankring. 
Lokal kunnskap.
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Hvordan oppnår vi større lokalt engasjement i bevaringsarbeidet? 

• Nedenfra og opp

• Eier/bruker i sentrum

• Sette oppfølging i system 

• Slippe taket – rettighetsperspektiv

Utdanning Bygnings
vernrådgi
vere

Håndverkere/
næringa

Forvaltninga

Huseier

Eiere, brukere, frivillige bør være utgangspunktet for forvaltningen. Gjensidig 
avhengigshetsforhold + rettighetsprinsippet om at eiere og innbyggere skal ha en reel 
mulighet til å påvirke. Engasjement bygges gjennom eierskap til tiltak, prosjekter og 
kulturmiljø – finne modeller som gjør at kulturmiljøforvaltningen støtter opp om det 
lokale engasjementet uten å «ta over». 
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Vår ref.: 21/07608-2 Dato: 2021-09-24 

 

Innspill fra Arkeologisk museum, UiS til bevaringsstrategiarbeidet. Deres ref. 
21/04090-7 

 

Viser til invitasjon til innspillsmøte 20. september i regi av Riksantikvaren. AM/UiS vil fremheve bevaring av 
sammenhengen mellom kulturminner og biologisk mangfold. Vi ser på myrer og våtmark som et tema som 
bør løftes inn i diskusjonen rundt bevaring av helhetlige kulturmiljøer. Videre vil vi understreke at man bør 
unngå en fragmentering og marginalisering av ikke synlige kulturminner som i dag utgjør helhetlige miljøer 
gjennom utbygging. Vi ser også at det er viktig med en videre satsing på bergkunst gjennom en fortsettelse av 
BERG, der man løfter perspektivene på større kulturmiljø, 3D-dokumentasjon og formidling. 

St. meld. 16 bruker «kulturmiljø» som en samlebetegnelse på «kulturminner, kulturmiljøer og landskap» og 
«kulturmiljøpolitikk» som en del av klima- og miljøpolitikken. Dette forplikter. Det er viktig å få klart fram 
en bevissthet i de ulike forvaltningsleddene rundt hva som ligger i begrepet «kulturmiljø» - at det også 
inkluderer landskapet de synlige kulturminnene ligger i. Ved å hindre inngrep som kutter overgangene 
mellom innmark og utmark, og mellom kystnære bosetningsspor og strandsonen vil en kunne bevare 
helhetlige sammenhenger. Vi vil særlig fremheve betydningen av myrer og annen våtmark som ligger i 
tilknytning til kulturlandskap, noe som i stor grad ikke hensyntas igjennom dagens praksis. Tap av våtmark 
er også en sentral klimautfordring. 

Vi ser på det som viktig å se natur- og kulturmiljø i sammenheng. Foruten den åpenbare trusselen for fauna 
og flora så er våre myrer en viktig del av større kulturmiljøer med synlige kulturminner som gårdsanlegg, 
røyser og stakketufter. Vi har innenfor Arkeologisk museums distrikt flere usedvanlig velbevart større 
kulturminnemiljø med stort vitenskapelig potensial, svært mange brukere og stort formidlingspotensial. 
Flere av disse er sammensatte med både synlige og ikke synlige kulturminner. En del ligger også i såkalte 
pressområder hvor det knyttes utfordringer knyttet til bl.a. skogforvaltning, turist- og fritidsaktiviteter samt i 
områder hvor det er planlagt større utbygginger. Et forslag til det videre arbeidet med bevaringsstrategi er 
derfor å i større grad kunne se samlet på større kulturmiljøer, gjerne i sammenheng med natur- og biologisk 
mangfold. Man vil på denne måten også kunne begrense det vi ser på som en fragmentering eller 
marginalisering av større kulturminnelokaliteter som står i fare for å miste sin kontekst på grunn av 
nærliggende utbygginger 

Gjennom et langsiktig arbeid med bevaring av bergkunst har universitetsmuseene bygget betydelig kunnskap 
og kompetanse. Denne mangfoldige kulturminnekategorien finnes i alle landets regioner og har stor 
opplevelsesverdi for samfunnet. AM/UiS mener det er svært viktig at bevaringsprogrammet BERG 
videreføres og videreutvikles som en tematisk bevaringsstrategi. Behovet for bevaring, skjøtsel, 
dokumentasjon og formidling er fortsatt stort og er arbeid en har forpliktet seg til. Dette må følges opp videre 
av museenes eksisterende kunnskapsmiljøer i samarbeid med andre aktører. AM/UiS har samarbeidet godt 



med Rogaland fylkeskommune i bergkunstarbeidet. Sammen med fylkeskommunen og i nær dialog med 
lokale, regionale og nasjonale aktører kan en videreutvikle et fokus på tilgjengeliggjøring og engasjement. 
Ved å løfte frem god og helhetlig forskningsformidling og se bergkunsten i et videre kulturmiljøperspektiv, 
mener vi at en kan oppnå et økt engasjement i samfunnet for arkeologiske kulturminner. En spennende 
satsing er 3D-dokumentasjon, som både har stor vitenskapelig verdi og også kan brukes i for å øke 
opplevelsen av bergkunst f.eks. som AR-visualiseringer av motiver og felt i mobilapp. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Krister Scheie Eilertsen        Ole Madsen 
Avdelingsleder Fornminnevern       Direktør 
 

Håkon Reiersen        
Fungerende avdelingsleder Samling 
  
  

 
Saksbehandler: Krister Scheie Eilertsen, tlf.:   988 26 959 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Org.nr.: 971 035 854 

Riksantikvaren 
Postboks 1483 Vika 
0116 OSLO 
 

Dato: 27.09.2021 
Deres ref.:  
Vår ref.: 2021/9192 ANNELME  

Innspill fra Kulturhistorisk museum - Bevaringsstrategiarbeidet 
Vi takker for et godt innspillsmøte 20. september, og for muligheten til å komme med forslag og 
synspunkter til arbeidet med bevaringsstrategier.  

Arbeidet med bevaringsstrategier ble initiert gjennom kulturminnemeldingen (Meld. St. 16 Nye mål i 
kulturmiljøpolitikken – engasjement, bærekraft og mangfold (2019-2020)). Stortingsmeldingen vektlegger 
at vern og utvikling skal ses i sammenheng. Som del av arbeidet med bevaringsstrategier skal også 
virkemidlene, herunder økonomiske tilskuddsordninger, vurderes på nytt. 

På s. 70 i stortingsmeldingen kan man få inntrykk av at bevaringsstrategiene skal koste mindre i kroner og 
øre enn bevaringsprogrammene. «Mens bevaringsprogrammene først og fremst har vært knyttet til 
økonomiske insentiver, er det nå behov for å se bevaring og utvikling i sammenheng med bredere 
forankring, engasjement, formidling og ulike lovverk. Dette gjelder blant annet behov for å vurdere bruk av 
ulike virkemidler, ikke bare økonomiske, og for samarbeid med ulike sektorer.»  

Kulturhistorisk museum ønsker bredere forankring og helhetstenkning omkring kulturminner velkomment. 
Imidlertid kan ikke engasjement og frivillighet erstatte et sterkt statlig og regionalt kulturminnevern på 
arkeologifeltet. Det bør heller ikke bevaringsstrategiene legge opp til. 

Bevaringsstrategiene skal videre bidra til å strukturere og organisere arbeidet med de tre nye nasjonale 
målene i kulturminnepolitikken, som på s. 7 er definert som: 1) Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og 
ta ansvar for kulturmiljø, 2) Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig 
samfunnsplanlegging, og 3) Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, 
opplevelse og bruk. Særlig det siste skal vektlegges i arbeidet med bevaringsstrategier.  

Dette er vel og bra, dersom det innebærer at kulturarvens egenverdi faktisk vektlegges (jf. Nye mål i 
kulturmiljøpolitikken, s. 58-61) ved at bevaring av kulturminner får spille en reell rolle i 
samfunnsutviklingen. Det er derimot ikke bra dersom det medfører at kulturminner/kulturmiljøer kun får 
en instrumentell verdi gjennom kortsiktig hensyn til opplevelse og bruk. Formålsparagrafens formuleringer i 
eksisterende kulturminnelov ivaretar denne balansen og vektlegger at en helhetlig miljø- og 
ressursforvaltning ikke bare kan sees i et nåtidsperspektiv, men som en forvaltning av verdier for 
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generasjonene som kommer etter oss: «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».  

Arkeologiske kulturminner og deres landskapskontekst representerer et unikt og uerstattelig arkiv. De er en 
erfarings- og kunnskapsbank for nålevende og fremtidige generasjoner. Derfor mener Kulturhistorisk 
museum at det må ligge en klar målsetning om å minimere det årlige tapet av kulturminner til grunn for 
arbeidet med bevaringsstrategier, og ikke kun en målsetning om å bevare et antatt representativt utvalg, 
slik man kan fortolke formuleringen om at «et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på». 

I invitasjonen står det at Riksantikvaren ønsker å tenke nytt rundt bevaringsarbeid og samordne 
bevaringsarbeidet med arbeid innenfor andre felt. Her nevnes næringsutvikling, byutvikling, 
arealplanlegging og naturforvaltning. Vi vil knytte noen kommentarer til dette: 

I norsk forvaltning har naturmiljø og kulturmiljø blitt behandlet som en helhet siden opprettelsen av 
Miljøverndepartementet i 1972. Opplevelsen av kulturminner og kulturmiljøer får en annen dimensjon når 
naturgitte og klimatiske forutsetninger integreres i fortellingen om dem. En slik helhetsforståelse er 
avgjørende også for å skape et godt vern og en god ressursforvaltning av miljøverdiene. Vi er usikre på om 
denne helheten er tilstrekkelig ivaretatt gjennom formuleringen om å se vern og utvikling under ett, 
dersom man ikke har klare parametere for hva slags samfunnsutvikling som er målet.  

Snarere ser vi at dagens samfunnsutbygging medfører stort tap av kulturminner i mange terrengtyper, og 
ofte med kortsiktig samfunnsgevinst og stort klimaavtrykk. Eksempelvis har mange kulturminner, særlig fra 
steinalderen, blitt dispensert de siste 20 årene i forbindelse med de store motorveiprosjektene langs 
kysten, som har inngått i politiske satsninger. På samme måte ser vi at vindmølleparker og hytteutbygging 
fører til desimering av utmarkskulturminner i innlandet. Vi ser også at enorme matjordsarealer går tapt, 
eller at omfattende matjordsregimer må iverksettes for å bevare matjord idet man dispenserer 
kulturlandskap med stor tidsdybde.  

Naturvernere har den den siste tiden slått alarm om de irreversible landskapsinngrep som er foretatt de 
siste 5-10 år i samfunnsutviklingens navn. Dette engasjementet burde hatt en parallell i kulturminnevernet, 
ikke i form av aksjonisme, men i form av en proaktiv og tydelig vernepolitikk fra kulturminnemyndighetenes 
side.  

Riksantikvaren bør her ta en ledende rolle. Vi foreslår derfor at det opprettes en egen bevaringsstrategi 
knyttet til infrastrukturutbygging, der naturvern og kulturmiljøvern vektes samlet, og som legger grunnlaget 
for at disse verdiene kan vurderes på et så tidlig stadium i arealplanleggingen som mulig.  

Vi er bedt om å komme med innspill til følgende fire spørsmål, og vil besvare dem suksessivt: 
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• Er det områder eller tema innenfor bevaringsarbeid dere mener ikke fanges opp av dagens tilgjengelige 
virkemidler eller satsninger?  

Vi støtter innspillet fra Universitetsmuseet i Bergen om at kulturmiljøer i klimasensitive soner som kyst og 
høyfjell særlig bør vektlegges i de nye bevaringsstrategiene. Kulturhistorisk museum mener videre at 
bevaringsarbeidet i kystsonen bør ses i sammenheng med Langtidsplanen for forskning og høyere 
utdannings (KD) satsning på hav og Museumsmeldingens (KUD) satsning på kystkultur. Kulturhistorisk 
museum etterlyser i denne sammenhengen framdrift i arbeidet med et interdepartementalt 
samarbeidsorgan for å koordinere arbeidet mellom de tre departementenes portefølje på kulturarvsfeltet 
(jf. Nye mål i kulturmiljøpolitikken, s. 86).  

Vi har allerede framhevet kulturmiljøer i utbyggingsintensive områder, og vektlagt behovet for tidlig 
involvering og helthetlig planlegging. Vi vil i det følgende peke på tre andre, tematiske områder der vi 
mener det er behov for forsterket satsning og virkemidler i form av tilskuddsordninger.  

Fonnefunn 

Fonnefunn er en type kulturarv som er under press først og fremst på grunn av den globale oppvarmingen, 
og i mindre grad akutt truet av samfunnsutbygging. Hvis nedsmeltingen av breer og fonner fortsetter i 
samme tempo, vil 2/3 være borte i løpet av det 21. århundret (NVE.no). Det unike og sårbare arkeologiske 
og naturhistoriske kildematerialet som smelter fram fra isen, kan bare ivaretas gjennom strategisk 
innsamling og konservering.  

Til nå er det kjent ca. 55 breer og snøfonner med gjenstandsfunn i Innlandet, i Jotunheimen, Breheimen, 
Reinheimen og på Dovrefjell. Ca. 4000 funn er samlet inn – noe som utgjør over halvparten av de 
brearkeologiske funnene globalt. I tillegg til løsfunn er det påvist spor etter ferdselsveier og større 
kulturmiljøer knyttet til bruk av fjellheimen, i forhistorisk og historisk tid. 

Dagens innsamlingspraksis med systematisk innhenting av gjenstander og økofakter samt monitorering av 
fonner, er underfinansiert og gir ikke rom for langsiktig planlegging. Det er et akutt behov for å samle inn 
materiale som ligger ute på kjente lokaliteter. Det er også behov for oppfølging av allerede sikrede 
lokaliteter. Videre er det behov for registrering av breer og snøfonner som har potensiale for funn, men 
som det hittil ikke har vært ressurser til å prioritere. 

Det er etter vår oppfatning derfor på høy tid å opprette en bevaringsstrategi for fonnefunn. En slik 
bevaringsstrategi bør konkretiseres i et sikringsprogram lik det som har eksistert for bergkunsten siden 
midten av 1990-tallet.  

Kulturmiljøer i dyrka mark  

Dagens mekaniserte jordbruk bryter over tid gradvis ned kulturminner i dyrka mark, gjennom mekanisk 
ødeleggelse og kontinuerlig endring av mikromiljøet i jorden. Private aktører bidrar til å redde gjenstander 
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fra pløyelaget ved hjelp av metalldetektor, men det finnes per i dag ikke ressurser til å ta vare på disse 
funnene. Videre fører nødvendige støtteordninger i jordbruket til at kulturmiljøer i dyrka mark dispenseres, 
uten at det finnes tilstrekkelige midler til arkeologisk undersøkelse. Særlig gjelder dette dreneringssaker 
som medfører inngrep over store arealer. Det gis dreneringsstøtte, samtidig som det ikke finnes 
kostnadsdekning for den ekstensive ødeleggelsen av kulturmiljøer som skjer som følge av drenering, 
direkte gjennom grøfting, men også fordi undergrunnen tørker ut slik at nedbryting av bevart organisk 
materiale akselerer.   

Selv om Kulturhistorisk museum stiller seg positiv til sikring av metallfunn i dyrka mark, gir våre 
bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet ikke rom for å håndtere den enorme økningen av funn de siste 
15 årene. Dette har medført at vi har er stort etterslep i behandlingen av funnene, noe som er et 
omdømmeproblem for kulturminnevernet. Vi har flere eksempler på at styring av søkeaktiviteten gjennom 
organiserte søk og godt samarbeid med detektorforeninger kan gi faglige gevinster samt bidra til forsterket, 
lokalt engasjement. Det ligger derfor et uutnyttet potensiale for økt engasjement for kulturminner i en 
forbedret finansieringsmodell for håndtering av metallsøkerfunn og forvaltning av «detektorlokaliteter» 
(metallrike lokaliteter i dyrka mark). 

På dette feltet er det behov for å undersøke hvordan ulike lovverk og tilskuddsordninger virker samlet, og 
dette må skje på tvers av departementene. Vi viser igjen til stortingsmeldingens ambisjon om opprettelse 
av et kulturarvsforum. 

Bergkunst 

Det tar tid å bygge gode vernestrategier. Kulturhistorisk museum mener at det er behov for en fortsatt og 
forsterket satsning på bergkunst, og anbefaler at det utarbeides en bevaringsstrategi på dette tematiske 
området. Erfaringene fra over 25 år med Bergkunstprosjektet og Bevaringsprogrammet for bergkunst 
(BERG), har lært oss at bevaring oppnås best gjennom langsiktig strategier, der målrettede forvaltning og 
skjøtsel står sentralt. Det må også være en forsvarlig og bærekraftig bruk og formidling av de tilrettelagte 
lokalitetene.  

BERG-programmet har bidratt til at mye av bergkunsten i Norge er registrert i Askeladden og 
førstegangsdokumentert. Det store potensialet som ligger i digital teknologi, både for å sikre bergkunsten 
gjennom dokumentasjon og overvåking men også for å formidle den, er imidlertid ennå ikke tatt ut. Vi har 
erfaring med at bergkunst engasjerer, både lokalt, nasjonalt og globalt. Dette potensialet er fortsatt 
underutnyttet. Det er også viktig at kulturmiljøvernet får rammer som gjør det mulig å jobbe systematisk 
med å finne effektive og målrettede metoder som kan integreres i sikringsarbeidet for å dempe effekten av 
klimaendringene.  

Kulturhistorisk museum har en særlig rolle i forvaltningen av bergkunsten i Norge, da 70% av landets 
bergkunst ligger i vår museumsregion. Mye av tilfanget har kommet i senere tid, gjennom et godt 
samarbeid mellom private aktører, fylkeskommuner og museet. BERG-programmet har vært uvurderlig i 
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denne prosessen. Erfaringene fra de siste års arbeid har vist at det bare er et fåtall helleristningsfelt som 
hittil er funnet og registrert, og vi må anta at i enkelte områder vil antallet lokaliteter kunne øke dramatisk i 
årene som kommer. 

Det er store utfordringer i arbeidet med å sikre den norske bergkunsten for nåtiden og for kommende 
generasjoner – bergkunst er en truet kulturminnekategori både i Norge og internasjonalt. Det er mange 
faktorer som fører til at bergkunst står i fare for å gå tapt. Et av de viktigste erfaringene i arbeidet med 
sikring av bergkunst er at bergflater som gjennom vinteren ligger eksponert for vær og vind er spesielt 
utsatt. Vann trenger inn i bergflatens porestruktur og ved minustemperaturer fryser vannet og isen 
sprenger løs mineralkorn. Når denne prosessen får virke i områder med hyppige frost og tinesykluser vil 
forvitringen eskalere. Med klimaendringene ser vi at slike prosesser ikke bare gjelder kystområdene. Milde 
vintre med mye periodevist regn og nattefrost blir mer og mer vanlig, således blir mange flere 
helleristningsfelt utsatt. Klimaendringer og mer ekstremvær kan også på sikt påvirke veideristninger som 
ligger ved fossestryk i elver. Eksempler på dette er Drotten ved Lillehammer og Møllerstufossen ved Dokka, 
begge representerer unike lokaliteter der naturmiljøet og landskapet er uforandret siden de ble hugget i 
steinalderen.  

Gamle Østfold fylke har nå over 1000 registrerte helleristninger, disse ligger hovedsakelig i tilknytning til 
jordbruksområder. Mer presist ligger de i restområder for landbruk, i tilknytning til randsoner, åkerholmer 
eller omkring gårdenes bygninger, der det finnes fjell i grunnen. Landskapet her er i stor endring på grunn 
av samfunnsutbygging, noe som gjør helleristningene til en utsatt kulturminnetype.  

Den eneste måten å sikre den norske bergkunsten på er å jobbe langsiktig og målrettet med skjøtsel, 
konserveringstiltak og god forvaltning. Det må lages gode forvaltningsplaner for enkeltminner og for 
regioner, disse må ha et langtidsperspektiv og revideres etterhvert som ny kunnskap kommer til. 
Kulturminnevernet må jobbe i etablerte nettverk av spesialister. Mange av de problemene vi står ovenfor i 
sikringsarbeidet krever målrettet forskning for å finne velfungerende metoder. Det er behov for 
forutsigbare rammer som sikrer at kompetansen overføres videre gjennom rekrutteringsstrategier. Det tar 
tid å bygge gode vernestrategier, men kunnskapen fra Bergkunstprosjektet og BERG, har gjort at vi har fått 
stor erfaring med dette, og Norge er langt framme internasjonalt i arbeidet med å sikre bergkunst.  

Kulturhistorisk museum mener at det er behov for en fortsatt og forsterket satsning på bergkunst, og 
anbefaler at det utarbeides en bevaringsstrategi på dette tematiske området. 

• Er det oppgavefelt innenfor regional- eller lokal forvaltning som bør knyttes tettere opp mot 
bevaringsarbeid for at de kan dra gjensidig nytte av hverandre?  

Vi opplever at regionalt og lokalt planleggingsarbeid ofte skjer uten at det er tatt tilstrekkelig hensyn til 
hvilke positive muligheter som kan ligge i et godt og langsiktig vern av kulturminner/kulturmiljøer. 
Arkeologiske lokaliteter blir ofte isteden sett som hindre for utvikling. 
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Et eksempel hvor samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer har bidratt til bedre bevaringsarbeid er 
områdereguleringsplan for Rødtangen, Hurum, Asker kommune, hvor et område med et unikt arkeologisk 
miljø (et rituelt landskap fra stein- og bronsealder med dyssegraver, røyser mm.) ble foreslått fortettet 
gjennom utbygging (boliger, hytter, turisme). Gjennom innspill fra Kulturhistorisk museum ble Asker 
kommune oppmerksom på muligheten for at formidling kan føre til bedre vern av kulturminnene på stedet, 
men også til en bedre opplevelse for besøkende. Dette skal nå integreres i en ny og endret områdeplan. Det 
er planer om et formidlingsprosjekt på Rødtangen (i samarbeid mellom Kulturhistorisk museum og Asker 
kommune). Dette vil kunne føre til at stedets kulturhistoriske identitet, som er tett knyttet til den 
miljømessige beliggenheten, kan formidles til et bredt publikum. Dette vil igjen kunne føre til en økt 
forståelse for kulturminners betydning. 

• Har dere erfaringer med god samordning av virkemidler fra ulike forvaltningsnivåer (statlige, 
fylkeskommunal og kommunale) innenfor bevarings – og utviklingsarbeidet?  

Vi har erfaring fra målrettet samarbeid med regionalforvaltningen gjennom Det brearkeologiske 
sikringsprogrammet, som er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum, og 
som også har involvert Norsk fjellsenter og Klimapark 2469.  

Det brearkeologiske sikringsprogrammet har gitt mulighet for systematisk tilnærming til 
fonnefunnkomplekset, noe som har resultert i at mange unike funn er sikret, og at man har fått oversikt 
over de viktigste funnområdene i Innlandet. Fra 2011 har det vært bevilget årlige midler til 
sikringsprogrammet fra Klima- og miljødepartementet, og i år med stort sikringsbehov har det vært bevilget 
ekstra midler fra Riksantikvaren. Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum har i tillegg bidratt 
med en betydelig egeninnsats. Samarbeidet med Norsk fjellsenter og Klimapark 2469 har vist hvordan 
engasjementet for friluftsliv, fjellklatring og fjellturisme kan vitaliseres gjennom kunnskapen som bygges 
opp omkring kulturminnene i fjellheimen, og sporene etter bruk av fjellet gjennom flere tusen år.  

Vi har også høstet gode erfaringer gjennom Tingstedsprosjektet Hove-Hundorp, som er et lokalt-regionalt 
forskningssamarbeid mellom Sør-Fron kommune, Innlandet fylkeskommune, NTNU Vitenskapsmuseet og 
Kulturhistorisk museum.  

Tingstedsprosjektet bedriver metodeutvikling gjennom ny forskning på jernalderens maktsenter på 
Hundorp, men opererer innenfor et større rammeverk i form av tett samarbeid med jubileumsprosjektet 
Hundorp 2021. Hundorp 2021 har som formål å skape lokalt engasjement, og tilhørighet til og kunnskap om 
Gudbrandsdalens kulturhistorie gjennom omfattende publikumsrettede tiltak. Gjennom dette arbeidet 
søker man å legge til rette for god fremtidig forvaltning av kulturlandskapet, men også lokal innovasjon og 
næringsutvikling. Kulturhistorisk museum var tidlig involvert i planleggingsarbeidet og har siden vært en 
pådriver for en god implementering av forvaltnings- og forskningsperspektiver i gjennomføringen av 
jubileumsprosjektet. Tingstedsprosjektet er basert på betydelig egeninnsats fra partene, samtidig som 
Innlandet fylkeskommune har bevilget en større grunnfinansiering. Prosjektet er på siden av den ordinære 



 7

forvaltningspraksisen, men viser til gode erfaringer med å integrere ulike nivåer fra forvaltningen rundt 
målrettede kulturminnetiltak. 

• Hvordan oppnår vi større lokalt engasjement i bevaringsarbeidet?  

Vi vil igjen løfte fram Tingstedsprosjektet Hove-Hundorp som et eksempel på hvordan dette kan gjøres. Her 
har det vært jobbet aktivt med omdømmebygging og med å utvikle gode relasjoner til lokale aktører, 
frivillige og grunneiere. En tidligere konflikt mellom en grunneier og kulturminneforvaltningen har vært en 
hemsko for utviklingen av gode bevaringsstrategier på Hundorp, samtidig som andre grunneiere har uttrykt 
bekymring for videre gårdsdrift på grunn kulturminner på egen eiendom. En viktig strategi for 
Tingstedsprosjektet har derfor vært å bygge et tillitsfullt samarbeid mellom politiske og administrative 
myndigheter i kommunen, som deretter har fungert som en brobygger og tilrettelegger for 
grunneierkontakt, media og publikumsarrangementer. Dette har gitt gode kontaktflater til lokalsamfunnet 
og ført til positive ringvirkninger i form av bevisstgjøring, bedre samarbeid og økt tillit til aktørene i 
kulturminneforvaltningen. Vi opplever med dette også økt lokalt engasjement for kulturminnene og 
lokalhistorien fra både kommunale aktører og grunneiere.  

Konklusjon 

Kulturhistorisk museum mener at framtidens bevaringsarbeid bør binde kulturvern og miljøvern tettere 
sammen, og at det bør utvikles bevaringsstrategier for en helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling som 
inkludere begge. Riksantikvaren kan gjennom dette og uavhengig av eventuelle interessekonflikter på 
fylkesnivå, være en sentral garantist for disse verdiene.   

 

Med hilsen 
 
Anne Lene Melheim 
Seksjonsleder 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Anne Lene Melheim 
+4722841957, a.l.melheim@khm.uio.no 



Hei 
Viser til spørsmål om innspill på bevaringsstrategier. 
Her er noe forsinka innspill fra Trøndelag. 

Vi svarer kanskje ikke ut alt – men stikkord er: 
 Finansiering/systematisk tilnærming til langsiktig drift/vedlikehold av kulturminner og kulturmiljø

(bort fra prosjekttenkning)
 Beholde/øke finansiering til utvikling av kulturminner og kulturmiljø som attraksjoner og

rådgivning lokalt – kunnskap er det beste vern
 Riksantikvaren har en viktig rolle som nasjonal samordner av kunnskap og finansiering

Er det områder eller tema innenfor bevaringsarbeid dere mener ikke fanges opp av dagens 
tilgjengelige virkemidler eller satsninger? 
Det er et problem at det er lettere å få midler til investeringer enn til drift. For attraksjonsutvikling er det 
essensielt at man har kontinuitet i skjøtsel og vedlikehold (=drift). Uten dette vil attraksjonen raskt 
forfalle og ikke være attraktiv lenger. Samfunnsutviklerrollen tilsier at vi må ha virkemidler fra sentralt 
hold for å inngå i spleiselag og samarbeid for å utvikle kulturminner til attraksjoner gjennom skjøtsel, 
tilrettelegging og formidling.

Det samme gjelder tilskuddsordningen for freda bygg. Det bør gis midler til eiere som driver jevnt og 
godt vedlikehold av bygningene sine for det er dit vi vil. Nå premieres eiere som slurver med 
vedlikeholdet slik at omfattende – og tilskuddsberettigede -  istandsettingstiltak må til. 

En sektor som har forsøkt å løse dette er landbruk. SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) er en ordning 
for investering i engangstiltak, bl.a. kulturminner. For oppfølging og drift av områder der en har gjort 
engangstiltak finnes RMP (Regionalt Miljøprogram). Dette er en rettighetsbasert ordning der bruker/eier 
søker hvert år for områder der de utfører løpende skjøtsel (beiting/manuell skjøtsel). Mange av 
ordningene i RMP er arealbaserte; dvs. at bruker/eier får et beløp pr. mål pr. år for f.eks. beiting av 
gravfelt. SMIL administreres av kommunene. RMP administreres av Statsforvalteren. Kun driftsenheter i 
landbruket kan søke på disse to ordningene. Innen UKL-ordningen (Utvalgte Kulturlandskap) kombineres 
SMIL og RMP. En står og litt friere mht. hvem som kan søke og få midler på ordningen, samt at en kan gi 
årlige midler og.

Noe likt med SMIL/RMP ordningen bør vurderes av Riksantikvaren. Det er kanskje ikke ønskelig å gi årlige 
midler til boliger eller annen eiendom eid av private (herunder Den norske kirke) hvor det er naturlig å 
forvente at eier tar årlig vedlikehold. Men en del andre kulturminner vil ha utfordringer mht. til årlig 
skjøtsel/drift. Særlig dersom dette ikke faller naturlig på eier, eller de ikke faller inn under SMIL/RMP.

Videre savnes ordninger som initierer bevaring at etterreformatoriske kulturminner. Mange viktige 
kulturminner går tapt og det finnes lite virkemidler som kan settes inn for å stimulere til bevaring. 

Trøndelag fylkeskommune



Er det oppgavefelt innenfor regional- eller lokal forvaltning som bør knyttes tettere opp mot 
bevaringsarbeid for at de kan dra gjensidig nytte av hverandre? 
Jf. punkt 1 om landbrukets virkemidler samt f.eks. krysningspunkt med friluftsliv, folkehelse, reiseliv etc. 

Har dere erfaringer med god samordning av virkemidler fra ulike forvaltningsnivåer (statlige, 
fylkeskommunal og kommunale) innenfor bevarings – og utviklingsarbeidet? 
Vi anser at det er viktig at Riksantikvaren opprettholder en rolle som samordner og på en del områder 
der sentralleddet tradisjonelt har hatt viktige funksjoner, som for eksempel bergkunst og ruiner.  Dette 
er sårbare kulturminner som er ujevnt fordelt i og mellom fylker. Noen fylker har en liten 
bergkunstbestand eller få ruiner, og kan vanskelig bygge opp fagmiljøer som er oppdaterte på 
bevaringsmetoder. Det er avgjørende at Riksantikvaren i framtida kan ta en nasjonal rolle i å:
• Legge til rette for deling av erfaring og forskningsresultater gjennom veiledning og seminarer.
• Kan være med på å medfinansiere løpende skjøtsel av kulturminnene.
• Kan finansiere nydokumentasjon og tilstandsvurdering av bergkunst. Disse aktivitetene er
avgjørende for at fylkeskommunen skal kunne legge til rette for verdiskaping rundt for eksempel
bergkunst.

Innenfor Sør-Gjæslingan kulturmiljø er det samordning av flere virkemidler både fra Statsforvalteren, 
kommunen, over museumsbudsjett, SNO og fylkeskommunen/ Riksantikvaren for å bevare både 
bygninger, kulturlandskap og naturmangfold. 

Hvordan oppnår vi større lokalt engasjement i bevaringsarbeidet? 
Beholde finansieringen og øke bevilgningen til utvikling/verdiskaping med kulturminnenes 
attraksjonskraft i fokus. Vi er attraktive samarbeidspartnere, men uten økonomiske virkemidler har vi 
liten mulighet til å inngå i større verdiskapingsprosjekt ut over egeninnsats, for å oppnå større 
engasjement lokalt. Lokalt engasjementet fordrer også finansiering.

Mer rådgivning og veiledning av grunneiere og kommuner. Etablering av kunnskapssenter i kommunene 
er en god strategi som også er løftet i stortingsmeldinga. Behovet for mer kunnskap i kommuner og folk 
flest er stort og fylkeskommunene har mindre kapasitet enn tidligere til dette på grunn av nye oppgaver 
og manglende finansiering av nødvendig oppbemanning. Videre bør kulturminner og bevaring i enda 
større grad inn i skoler på alle nivå, ikke minst på videregående skoler innenfor fag som skogbruk, 
naturbruk, landbruk og byggfag.

Med vennlig hilsen 
Anne Bjørg Svestad

Anne Bjørg Svestad 
Seksjonsleder
Seksjon kulturminner 
Skype: annesve@trondelagfylke.no
74 17 51 41 / 456 01 694
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no

sip:annesve@trondelagfylke.no
www.trondelagfylke.no
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Innspill til arbeidet med bevaringsstrategi 

1) Tema som ikke fanges opp av dagens virkemidler/satsinger
- Det er for enkelt å rive. Dersom noen ønsker å rive en bygning som ikke er fredet, er det ingen

hjemmel i Plan- og bygningsloven for å nekte. Fylkeskonservator kan uttale seg imot, men
dersom politikerne vedtar å rive har fylkeskommune valget mellom å bite i gresset eller å vedta
midlertidig fredning. Riving bør være dispensasjonspliktig i flere, om ikke alle, tilfeller.

- Kulturminneloven er fra 1978 og fortsatt er det bare riving/endring av bygninger fra før 1850
som fylkeskommune skal uttale seg om. Dvs. over 40 år har gått, uten at en har endret noe på det
årstallet. En bygning fra 1850 var 128 år gammel i 1978. I dag er den 171 år gammel. Hva om vi
for eksempel sa «bygninger som er mer enn 150 år gamle»?

- Uansett alder gir riving nesten alltid høyere klimagassutslipp enn istandsetting og oppgradering.
Men på kort sikt kan det være mer attraktivt for en utbygger å rive. Det bør stilles krav til
klimagassregnskap, nedmontering for gjenbruk, bidrag til drift av delelager, eventuelt bidrag til
et fond for istandsetting som kan brukes til istandsetting, og som kan gjøre det lønnsomt å bevare 
bygninger som ellers ville bli revet.

- Verneverdige hus bidrar til at byer/steder blir turistattraksjoner og gir en både økonomisk og
samfunnsøkonomisk gevinst som sjelden kommer de som faktisk setter husene i stand til gode.
På steder der for eksempel cruiseturister kommer for å se kulturmiljø, bør en vurdere en avgift
som kan bidra til istandsetting og vedlikehold. Dette gjøres i Venezia for eksempel.

2) Oppgavefelt som bør knyttes tettere opp mot bevaringsarbeid
- Skole og utdanning. Håndverkere lærer ikke å sette i stand gamle bygninger, og mangel på

håndverkere gjør at hus blir mer og mer standardisert og dermed ensformige. Uansett utforming,
er ensformige omgivelser et problem fordi det skaper kognitive problemer. Gehl har gjort mye
arbeid på dette.

- Vi må bygge opp bestillerkompetanse og generelt kunnskap om bevaring. For eksempel i
eiendomsmarkedet, for å unngå salgsannonser for «rivingsobjekter» osv.

3) Samordning av virkemidler
- Se punkt 2. Dette er oppgaver som kan løses på nasjonalt nivå, i samarbeid med lokal/regional

forvaltning.
- Nå som bærekraft og dermed gjenbruk av bygninger fremfor riving er på dagsordenen, kan vi

håpe på tettere samarbeid mellom fagutdanning og kulturminnevern?

- 

4) Engasjement
- Det er lett å ødelegge engasjement. Autoritære holdninger, strenge forbud som oppleves som

urimelige, men også og kanskje aller viktigst når kommunen tillater tiltak som bryter opp eller

kontrasterer med kulturmiljøer, eller gir tillatelse til noen huseiere men ikke til andre i samme 
område. Kanskje dette kan oppsummeres i «færre dispensasjoner», men det er et stort tema.  

Vennlig hilsen 

Jorunn Monrad 
byantikvar  
By- og stedsutvikling | prosjektstab 

Mobil.: (+47) 480 52 201 Sentralbord (+47) 38 07 50 
E-post: byantikvaren@kristiansand.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18



Innspill til Riksantikvarens arbeid med bevaringsstrategier fra Kulturhistorisk museum 

Vi takker for et godt innspillsmøte 20. september, og for muligheten til å komme med forslag og 

synspunkter til arbeidet med bevaringsstrategier.  

Arbeidet med bevaringsstrategier ble initiert gjennom kulturminnemeldingen (Meld. St. 16 Nye mål i 

kulturmiljøpolitikken – engasjement, bærekraft og mangfold (2019-2020)). Stortingsmeldingen 

vektlegger at vern og utvikling skal ses i sammenheng. Som del av arbeidet med bevaringsstrategier 

skal også virkemidlene, herunder økonomiske tilskuddsordninger, vurderes på nytt. 

På s. 70 i stortingsmeldingen kan man få inntrykk av at bevaringsstrategiene skal koste mindre i 

kroner og øre enn bevaringsprogrammene. «Mens bevaringsprogrammene først og fremst har vært 

knyttet til økonomiske insentiver, er det nå behov for å se bevaring og utvikling i sammenheng med 

bredere forankring, engasjement, formidling og ulike lovverk. Dette gjelder blant annet behov for å 

vurdere bruk av ulike virkemidler, ikke bare økonomiske, og for samarbeid med ulike sektorer.»  

Kulturhistorisk museum ønsker bredere forankring og helhetstenkning omkring kulturminner 

velkomment. Imidlertid kan ikke engasjement og frivillighet erstatte et sterkt statlig og regionalt 

kulturminnevern på arkeologifeltet. Det bør heller ikke bevaringsstrategiene legge opp til. 

Bevaringsstrategiene skal videre bidra til å strukturere og organisere arbeidet med de tre nye 

nasjonale målene i kulturminnepolitikken, som på s. 7 er definert som: 1) Alle skal ha mulighet til å 

engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø, 2) Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom 

helhetlig samfunnsplanlegging, og 3) Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for 

kunnskap, opplevelse og bruk. Særlig det siste skal vektlegges i arbeidet med bevaringsstrategier.  

Dette er vel og bra, dersom det innebærer at kulturarvens egenverdi faktisk vektlegges (jf. Nye mål i 

kulturmiljøpolitikken, s. 58-61) ved at bevaring av kulturminner får spille en reell rolle i 

samfunnsutviklingen. Det er derimot ikke bra dersom det medfører at kulturminner/kulturmiljøer 

kun får en instrumentell verdi gjennom kortsiktig hensyn til opplevelse og bruk. Formålsparagrafens 

formuleringer i eksisterende kulturminnelov ivaretar denne balansen og vektlegger at en helhetlig 

miljø- og ressursforvaltning ikke bare kan sees i et nåtidsperspektiv, men som en forvaltning av 

verdier for generasjonene som kommer etter oss: «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».  

Arkeologiske kulturminner og deres landskapskontekst representerer et unikt og uerstattelig arkiv. 

De er en erfarings- og kunnskapsbank for nålevende og fremtidige generasjoner. Derfor mener 

Kulturhistorisk museum at det må ligge en klar målsetning om å minimere det årlige tapet av 

kulturminner til grunn for arbeidet med bevaringsstrategier, og ikke kun en målsetning om å bevare 

et antatt representativt utvalg, slik man kan fortolke formuleringen om at «et mangfold av 

kulturmiljø skal tas vare på». 

I invitasjonen står det at Riksantikvaren ønsker å tenke nytt rundt bevaringsarbeid og samordne 

bevaringsarbeidet med arbeid innenfor andre felt. Her nevnes næringsutvikling, byutvikling, 

arealplanlegging og naturforvaltning. Vi vil knytte noen kommentarer til dette: 

I norsk forvaltning har naturmiljø og kulturmiljø blitt behandlet som en helhet siden opprettelsen av 

Miljøverndepartementet i 1972. Opplevelsen av kulturminner og kulturmiljøer får en annen 

dimensjon når naturgitte og klimatiske forutsetninger integreres i fortellingen om dem. En slik 



helhetsforståelse er avgjørende også for å skape et godt vern og en god ressursforvaltning av 

miljøverdiene. Vi er usikre på om denne helheten er tilstrekkelig ivaretatt gjennom formuleringen om 

å se vern og utvikling under ett, dersom man ikke har klare parametere for hva slags 

samfunnsutvikling som er målet.  

Snarere ser vi at dagens samfunnsutbygging medfører stort tap av kulturminner i mange 

terrengtyper, og ofte med kortsiktig samfunnsgevinst og stort klimaavtrykk. Eksempelvis har mange 

kulturminner, særlig fra steinalderen, blitt dispensert de siste 20 årene i forbindelse med de store 

motorveiprosjektene langs kysten, som har inngått i politiske satsninger. På samme måte ser vi at 

vindmølleparker og hytteutbygging fører til desimering av utmarkskulturminner i innlandet. Vi ser 

også at enorme matjordsarealer går tapt, eller at omfattende matjordsregimer må iverksettes for å 

bevare matjord idet man dispenserer kulturlandskap med stor tidsdybde.  

Naturvernere har den den siste tiden slått alarm om de irreversible landskapsinngrep som er foretatt 

de siste 5-10 år i samfunnsutviklingens navn. Dette engasjementet burde hatt en parallell i 

kulturminnevernet, ikke i form av aksjonisme, men i form av en proaktiv og tydelig vernepolitikk fra 

kulturminnemyndighetenes side.  

Riksantikvaren bør her ta en ledende rolle. Vi foreslår derfor at det opprettes en egen 

bevaringsstrategi knyttet til infrastrukturutbygging, der naturvern og kulturmiljøvern vektes samlet, 

og som legger grunnlaget for at disse verdiene kan vurderes på et så tidlig stadium i 

arealplanleggingen som mulig.  

Vi er bedt om å komme med innspill til følgende fire spørsmål, og vil besvare dem suksessivt: 

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

tilgjengelige virkemidler eller satsninger?  

Vi støtter innspillet fra Universitetsmuseet i Bergen om at kulturmiljøer i klimasensitive soner som 

kyst og høyfjell særlig bør vektlegges i de nye bevaringsstrategiene. Kulturhistorisk museum mener 

videre at bevaringsarbeidet i kystsonen bør ses i sammenheng med Langtidsplanen for forskning og 

høyere utdannings (KD) satsning på hav og Museumsmeldingens (KUD) satsning på kystkultur. 

Kulturhistorisk museum etterlyser i denne sammenhengen framdrift i arbeidet med et 

interdepartementalt samarbeidsorgan for å koordinere arbeidet mellom de tre departementenes 

portefølje på kulturarvsfeltet (jf. Nye mål i kulturmiljøpolitikken, s. 86).  

Vi har allerede framhevet kulturmiljøer i utbyggingsintensive områder, og vektlagt behovet for tidlig 

involvering og helthetlig planlegging. Vi vil i det følgende peke på tre andre, tematiske områder der vi 

mener det er behov for forsterket satsning og virkemidler i form av tilskuddsordninger.  

Fonnefunn 

Fonnefunn er en type kulturarv som er under press først og fremst på grunn av den globale 

oppvarmingen, og i mindre grad akutt truet av samfunnsutbygging. Hvis nedsmeltingen av breer og 

fonner fortsetter i samme tempo, vil 2/3 være borte i løpet av det 21. århundret (NVE.no). Det unike 

og sårbare arkeologiske og naturhistoriske kildematerialet som smelter fram fra isen, kan bare 

ivaretas gjennom strategisk innsamling og konservering.  

Til nå er det kjent ca. 55 breer og snøfonner med gjenstandsfunn i Innlandet, i Jotunheimen, 

Breheimen, Reinheimen og på Dovrefjell. Ca. 4000 funn er samlet inn – noe som utgjør over 

halvparten av de brearkeologiske funnene globalt. I tillegg til løsfunn er det påvist spor etter 

ferdselsveier og større kulturmiljøer knyttet til bruk av fjellheimen, i forhistorisk og historisk tid. 



Dagens innsamlingspraksis med systematisk innhenting av gjenstander og økofakter samt 

monitorering av fonner, er underfinansiert og gir ikke rom for langsiktig planlegging. Det er et akutt 

behov for å samle inn materiale som ligger ute på kjente lokaliteter. Det er også behov for oppfølging 

av allerede sikrede lokaliteter. Videre er det behov for registrering av breer og snøfonner som har 

potensiale for funn, men som det hittil ikke har vært ressurser til å prioritere. 

Det er etter vår oppfatning derfor på høy tid å opprette en bevaringsstrategi for fonnefunn. En slik 

bevaringsstrategi bør konkretiseres i et sikringsprogram lik det som har eksistert for bergkunsten 

siden midten av 1990-tallet.  

Kulturmiljøer i dyrka mark  

Dagens mekaniserte jordbruk bryter over tid gradvis ned kulturminner i dyrka mark, gjennom 

mekanisk ødeleggelse og kontinuerlig endring av mikromiljøet i jorden. Private aktører bidrar til å 

redde gjenstander fra pløyelaget ved hjelp av metalldetektor, men det finnes per i dag ikke ressurser 

til å ta vare på disse funnene. Videre fører nødvendige støtteordninger i jordbruket til at 

kulturmiljøer i dyrka mark dispenseres, uten at det finnes tilstrekkelige midler til arkeologisk 

undersøkelse. Særlig gjelder dette dreneringssaker som medfører inngrep over store arealer. Det gis 

dreneringsstøtte, samtidig som det ikke finnes kostnadsdekning for den ekstensive ødeleggelsen av 

kulturmiljøer som skjer som følge av drenering, direkte gjennom grøfting, men også fordi 

undergrunnen tørker ut slik at nedbryting av bevart organisk materiale akselerer.   

Selv om Kulturhistorisk museum stiller seg positiv til sikring av metallfunn i dyrka mark, gir våre 

bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet ikke rom for å håndtere den enorme økningen av funn de 

siste 15 årene. Dette har medført at vi har er stort etterslep i behandlingen av funnene, noe som er 

et omdømmeproblem for kulturminnevernet. Vi har flere eksempler på at styring av søkeaktiviteten 

gjennom organiserte søk og godt samarbeid med detektorforeninger kan gi faglige gevinster samt 

bidra til forsterket, lokalt engasjement. Det ligger derfor et uutnyttet potensiale for økt engasjement 

for kulturminner i en forbedret finansieringsmodell for håndtering av metallsøkerfunn og forvaltning 

av «detektorlokaliteter» (metallrike lokaliteter i dyrka mark). 

På dette feltet er det behov for å undersøke hvordan ulike lovverk og tilskuddsordninger virker 

samlet, og dette må skje på tvers av departementene. Vi viser igjen til stortingsmeldingens ambisjon 

om opprettelse av et kulturarvsforum. 

Bergkunst 

Det tar tid å bygge gode vernestrategier. Kulturhistorisk museum mener at det er behov for en 

fortsatt og forsterket satsning på bergkunst, og anbefaler at det utarbeides en bevaringsstrategi på 

dette tematiske området. Erfaringene fra over 25 år med Bergkunstprosjektet og 

Bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG), har lært oss at bevaring oppnås best gjennom langsiktig 

strategier, der målrettede forvaltning og skjøtsel står sentralt. Det må også være en forsvarlig og 

bærekraftig bruk og formidling av de tilrettelagte lokalitetene.  

BERG-programmet har bidratt til at mye av bergkunsten i Norge er registrert i Askeladden og 

førstegangsdokumentert. Det store potensialet som ligger i digital teknologi, både for å sikre 

bergkunsten gjennom dokumentasjon og overvåking men også for å formidle den, er imidlertid ennå 

ikke tatt ut. Vi har erfaring med at bergkunst engasjerer, både lokalt, nasjonalt og globalt. Dette 

potensialet er fortsatt underutnyttet. Det er også viktig at kulturmiljøvernet får rammer som gjør det 

mulig å jobbe systematisk med å finne effektive og målrettede metoder som kan integreres i 

sikringsarbeidet for å dempe effekten av klimaendringene.  



Kulturhistorisk museum har en særlig rolle i forvaltningen av bergkunsten i Norge, da 70% av landets 

bergkunst ligger i vår museumsregion. Mye av tilfanget har kommet i senere tid, gjennom et godt 

samarbeid mellom private aktører, fylkeskommuner og museet. BERG-programmet har vært 

uvurderlig i denne prosessen. Erfaringene fra de siste års arbeid har vist at det bare er et fåtall 

helleristningsfelt som hittil er funnet og registrert, og vi må anta at i enkelte områder vil antallet 

lokaliteter kunne øke dramatisk i årene som kommer. 

Det er store utfordringer i arbeidet med å sikre den norske bergkunsten for nåtiden og for 

kommende generasjoner – bergkunst er en truet kulturminnekategori både i Norge og internasjonalt. 

Det er mange faktorer som fører til at bergkunst står i fare for å gå tapt. Et av de viktigste erfaringene 

i arbeidet med sikring av bergkunst er at bergflater som gjennom vinteren ligger eksponert for vær 

og vind er spesielt utsatt. Vann trenger inn i bergflatens porestruktur og ved minustemperaturer 

fryser vannet og isen sprenger løs mineralkorn. Når denne prosessen får virke i områder med hyppige 

frost og tinesykluser vil forvitringen eskalere. Med klimaendringene ser vi at slike prosesser ikke bare 

gjelder kystområdene. Milde vintre med mye periodevist regn og nattefrost blir mer og mer vanlig, 

således blir mange flere helleristningsfelt utsatt. Klimaendringer og mer ekstremvær kan også på sikt 

påvirke veideristninger som ligger ved fossestryk i elver. Eksempler på dette er Drotten ved 

Lillehammer og Møllerstufossen ved Dokka, begge representerer unike lokaliteter der naturmiljøet 

og landskapet er uforandret siden de ble hugget i steinalderen.  

Gamle Østfold fylke har nå over 1000 registrerte helleristninger, disse ligger hovedsakelig i tilknytning 

til jordbruksområder. Mer presist ligger de i restområder for landbruk, i tilknytning til randsoner, 

åkerholmer eller omkring gårdenes bygninger, der det finnes fjell i grunnen. Landskapet her er i stor 

endring på grunn av samfunnsutbygging, noe som gjør helleristningene til en utsatt kulturminnetype.  

Den eneste måten å sikre den norske bergkunsten på er å jobbe langsiktig og målrettet med skjøtsel, 

konserveringstiltak og god forvaltning. Det må lages gode forvaltningsplaner for enkeltminner og for 

regioner, disse må ha et langtidsperspektiv og revideres etterhvert som ny kunnskap kommer til. 

Kulturminnevernet må jobbe i etablerte nettverk av spesialister. Mange av de problemene vi står 

ovenfor i sikringsarbeidet krever målrettet forskning for å finne velfungerende metoder. Det er 

behov for forutsigbare rammer som sikrer at kompetansen overføres videre gjennom 

rekrutteringsstrategier. Det tar tid å bygge gode vernestrategier, men kunnskapen fra 

Bergkunstprosjektet og BERG, har gjort at vi har fått stor erfaring med dette, og Norge er langt 

framme internasjonalt i arbeidet med å sikre bergkunst.  

Kulturhistorisk museum mener at det er behov for en fortsatt og forsterket satsning på bergkunst, og 

anbefaler at det utarbeides en bevaringsstrategi på dette tematiske området. 

• Er det oppgavefelt innenfor regional- eller lokal forvaltning som bør knyttes tettere opp mot 

bevaringsarbeid for at de kan dra gjensidig nytte av hverandre?  

Vi opplever at regionalt og lokalt planleggingsarbeid ofte skjer uten at det er tatt tilstrekkelig hensyn 

til hvilke positive muligheter som kan ligge i et godt og langsiktig vern av kulturminner/kulturmiljøer. 

Arkeologiske lokaliteter blir ofte isteden sett som hindre for utvikling. 

Et eksempel hvor samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer har bidratt til bedre bevaringsarbeid er 

områdereguleringsplan for Rødtangen, Hurum, Asker kommune, hvor et område med et unikt 

arkeologisk miljø (et rituelt landskap fra stein- og bronsealder med dyssegraver, røyser mm.) ble 

foreslått fortettet gjennom utbygging (boliger, hytter, turisme). Gjennom innspill fra Kulturhistorisk 

museum ble Asker kommune oppmerksom på muligheten for at formidling kan føre til bedre vern av 

kulturminnene på stedet, men også til en bedre opplevelse for besøkende. Dette skal nå integreres i 



en ny og endret områdeplan. Det er planer om et formidlingsprosjekt på Rødtangen (i samarbeid 

mellom Kulturhistorisk museum og Asker kommune). Dette vil kunne føre til at stedets 

kulturhistoriske identitet, som er tett knyttet til den miljømessige beliggenheten, kan formidles til et 

bredt publikum. Dette vil igjen kunne føre til en økt forståelse for kulturminners betydning. 

• Har dere erfaringer med god samordning av virkemidler fra ulike forvaltningsnivåer (statlige, 

fylkeskommunal og kommunale) innenfor bevarings – og utviklingsarbeidet?  

Vi har erfaring fra målrettet samarbeid med regionalforvaltningen gjennom Det brearkeologiske 

sikringsprogrammet, som er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk 

museum, og som også har involvert Norsk fjellsenter og Klimapark 2469.  

Det brearkeologiske sikringsprogrammet har gitt mulighet for systematisk tilnærming til 

fonnefunnkomplekset, noe som har resultert i at mange unike funn er sikret, og at man har fått 

oversikt over de viktigste funnområdene i Innlandet. Fra 2011 har det vært bevilget årlige midler til 

sikringsprogrammet fra Klima- og miljødepartementet, og i år med stort sikringsbehov har det vært 

bevilget ekstra midler fra Riksantikvaren. Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum har i 

tillegg bidratt med en betydelig egeninnsats. Samarbeidet med Norsk fjellsenter og Klimapark 2469 

har vist hvordan engasjementet for friluftsliv, fjellklatring og fjellturisme kan vitaliseres gjennom 

kunnskapen som bygges opp omkring kulturminnene i fjellheimen, og sporene etter bruk av fjellet 

gjennom flere tusen år.  

Vi har også høstet gode erfaringer gjennom Tingstedsprosjektet Hove-Hundorp, som er et lokalt-

regionalt forskningssamarbeid mellom Sør-Fron kommune, Innlandet fylkeskommune, NTNU 

Vitenskapsmuseet og Kulturhistorisk museum.  

Tingstedsprosjektet bedriver metodeutvikling gjennom ny forskning på jernalderens maktsenter på 

Hundorp, men opererer innenfor et større rammeverk i form av tett samarbeid med 

jubileumsprosjektet Hundorp 2021. Hundorp 2021 har som formål å skape lokalt engasjement, og 

tilhørighet til og kunnskap om Gudbrandsdalens kulturhistorie gjennom omfattende 

publikumsrettede tiltak. Gjennom dette arbeidet søker man å legge til rette for god fremtidig 

forvaltning av kulturlandskapet, men også lokal innovasjon og næringsutvikling. Kulturhistorisk 

museum var tidlig involvert i planleggingsarbeidet og har siden vært en pådriver for en god 

implementering av forvaltnings- og forskningsperspektiver i gjennomføringen av jubileumsprosjektet. 

Tingstedsprosjektet er basert på betydelig egeninnsats fra partene, samtidig som Innlandet 

fylkeskommune har bevilget en større grunnfinansiering. Prosjektet er på siden av den ordinære 

forvaltningspraksisen, men viser til gode erfaringer med å integrere ulike nivåer fra forvaltningen 

rundt målrettede kulturminnetiltak. 

• Hvordan oppnår vi større lokalt engasjement i bevaringsarbeidet?  

Vi vil igjen løfte fram Tingstedsprosjektet Hove-Hundorp som et eksempel på hvordan dette kan 

gjøres. Her har det vært jobbet aktivt med omdømmebygging og med å utvikle gode relasjoner til 

lokale aktører, frivillige og grunneiere. En tidligere konflikt mellom en grunneier og 

kulturminneforvaltningen har vært en hemsko for utviklingen av gode bevaringsstrategier på 

Hundorp, samtidig som andre grunneiere har uttrykt bekymring for videre gårdsdrift på grunn 

kulturminner på egen eiendom. En viktig strategi for Tingstedsprosjektet har derfor vært å bygge et 

tillitsfullt samarbeid mellom politiske og administrative myndigheter i kommunen, som deretter har 

fungert som en brobygger og tilrettelegger for grunneierkontakt, media og publikumsarrangementer. 

Dette har gitt gode kontaktflater til lokalsamfunnet og ført til positive ringvirkninger i form av 

bevisstgjøring, bedre samarbeid og økt tillit til aktørene i kulturminneforvaltningen. Vi opplever med 



dette også økt lokalt engasjement for kulturminnene og lokalhistorien fra både kommunale aktører 

og grunneiere.  

Konklusjon 

Kulturhistorisk museum mener at framtidens bevaringsarbeid bør binde kulturvern og miljøvern 

tettere sammen, og at det bør utvikles bevaringsstrategier for en helhetlig og bærekraftig 

samfunnsutvikling som inkludere begge. Riksantikvaren kan gjennom dette og uavhengig av 

eventuelle interessekonflikter på fylkesnivå, være en sentral garantist for disse verdiene.   
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VIRKEMIDLER I BEVARINGSARBEIDET - KUNNSKAP OG KAPASITET 

• Behov for virkemidler til styrking av kunnskap, kompetanse 
og kapasitet (Bygningsvernsenter)   

• Behov for samarbeid om løsninger for å få flere til å velge 
løsninger som fremmer bevaring framfor riving.

• Behov for å øke forståelsen for kulturarvens betydning av 
sosial bærekraft.

• Tettere samarbeid regional og lokal forvaltning bla. ifm. 
rådgivning, kunnskapsbank, materialbank 



VIRKEMIDLER I BEVARINGSARBEIDET – GULROT FRAMFOR PISK  

Ulike typer gårdeiere krever ulike virkemidler: 

• De som motiveres av en indre drivkraft og 
interesse for bevaring på idealistisk grunnlag 
ut over generelle støtterordninger.

• De som velger å bevare fordi det gir mulighet 
for økonomisk tilskudd

• De som i har lyst å bevare, men som ikke har 
mulighet til å tilføre egenkapital

• De som ikke bryr seg eller ser at det ikke 
lønner seg



VIRKEMIDLER FOR BEVARINGSARBEID – Mobilisering, samarbeid og samskaping

• Behov for virkemidler (metode) som styrker arbeidet 
med mobilisering lokalt  

• Behov  for virkemidler til digitalisering 

• Behov for synlige eksempler på samarbeid og 
samskaping på tvers med innbyggere, frivillige, 
næringsliv, kommune og andre

• Behov for virkemidler til rekruttering av yngre frivillige 
og som sikrer kunnskapsoverføring gammel til ung 
( f.eks. tilskudd til sommerjobb)

• Behov for virkemidler som også styrker bygda

• Hvordan kan vi i lag bevare og utvikle attraktive og 
bærekraftige lokalsamfunn og  kulturmiljø der det er 
godt å leve, bo og arbeide?



Riksantikvarens arbeid med 
bevaringsstrategiar
NIKUs innspel

Kristin Bakken og Kjersti Marie Ellewsen, 20.9.2021



Kulturmiljølovas 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.

Første omsyn =

• 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.



NIKUs første og overordna innspel
• Hugs på at bevaringsstrategiane skal sikre bevaring av 

vitskapleg kjeldemateriale

• Kan fort kome i bakgrunnen når kulturarven no i stadig 
større grad blir bevart som instrument for å oppnå 
samfunnsnytte på andre samfunnsfelt

• Forsking på kulturarven har ikkje gode levevilkår i dag

• Bevaringsstrategiane bør tilretteleggje for forsking 



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

A. Etterreformatorisk arkeologi

• Vilkårleg grense med tanke på 
kjeldeverdien

• Materiale frå 1538 går tapt, 
materiale frå 1536 blir bevart

• Éi løysing er å endre 
fredningsgrensa

• Ei anna løysing er å lage ein
bevaringsstrategi for arkeologisk 
kjeldemateriale yngre enn 1537



B. Kyrkjene

• Den kyrkjelege kulturarven er litt i spel, stikkord sekularisering, ny bruk, 
avhending, ny myndigheit, nye bevaringsmidlar

• Det trengst eit betre kunnskapsgrunnlag og ein overgripande bevaringsstrategi for 
kyrkjene

• Steinkyrkjene frå middelalderen har fått friske midlar til bevaring, men fare for at 
bevaringstiltaka skjer utan at kjeldeverdiane blir tatt vare på, jf føring i KML

• Steinkyrkjeprogrammet må følgjast av undersøkingar og dokumentasjon

• Kyrkjekunst i freda og ikkje-freda kyrkjer har ikkje formelt vern, f.eks. 
mellomalderkrusifiks i 1800-talskyrkjer 

• Kyrkjekunsten bør få eit formelt vern



Undersøkelser og dokumentasjon 
under restaurering – burde være en selvfølge!

Tingvoll kirkes kalkmalerier. Akutt behov for konservering og 

sikring. Fukt i mur etter sementpuss er årsaken til skadene. 

Trondenes kirke – funn av utvendig dekor under restaurering ga 

hasteoppdrag for NIKU – hva annet er borte etter fjerning av 

sementpuss?  



C. Freda eller verna bygg i kontekst

• Verna bygningar i kontekst – får forringa verdi som følge av fortetting eller 
andre tiltak i nære omgjevnader

• Nabolaga har svakt vern

• Konteksten til freda bygningar i gardstun

• Interiør i bygarder fra andre halvdel av 1800-tallet

• Meir heilskapleg planlegging og bevaring!



Døme Dette er fra 

Tunnerud i 

Fet, og viser et 

rom slik det 

har sett ut 

nedenfor før 

ombruk 

raserte tapeter

og stukkatur.

Inkognitogaten 

37, Oslo



D. Jordbruket sine kulturminne 
og kulturlandskap
• Radikale endringar i norsk jordbruk og kulturlandskap

• Gardsbruk blir lagde ned i høg takt

• Setring er det nesten slutt på

• Gjengroing

• Agressiv hyttebygging i tradisjonelle kulturlandskap

• Nye driftsformer

• Bu- og drivepliktproblematikk

• Kva skal takast på – kvifor og korleis?

• Vi treng ein gjennomtenkt bevaringsstrategi for kulturminna og 
kulturlandskapet i jordbruket



Døme



2. Er det oppgavefelt innenfor regional- eller lokal forvaltning 
som bør knyttes tettere opp til bevaringsarbeid for at de kan 
dra gjensidig nytte av hverandre?

• Makta ligg no plassert der kompetansen er lågast – korleis sikre 
kunnskapsbaserte vedtak?

• Tettare kontakt mellom kommunale planleggjarar og myndigheiter og 
kulturminnefagleg kompetanse

• Viktig verkemiddel: Bystrategiar, kommuneplanar, kulturminneplanar

• Forbetra rådgjevingstenester: lokalt! Riksantikvaren, Fylkeskommunane, 
Bygningsvernsenter mm

• Kommunane og kommunale eigedomsforetaks praksis – korleis forbetre? 
Burde ikkje dei kunne vise til best practise? Ikkje alltid tilfelle.



Stort potensiale for kreative koplingar

Frilufts- og folkehelsearbeid

Skole og opplæring

Integreringsarbeid

Eldreomsorgen

Kultursektoren

Betre integrering med museumssektoren – kunstig skille

Forsking på tvers av miljøinstitutta



4. Hvordan oppnår vi større engasjement i 
bevaringsarbeidet?

• Kunnskap gjennom formidling!

• Kulturhistorisk kontekst/kjeldeverdien 
som nøkkel i formidlinga

• Midler til bevaring burde følgjast av 
obligatorisk formidlingsplan

• Dei lokale med i avgjerdsprosessar

• Stelle pent med dei engasjerte eigarane
og organisasjonane

• Ex: tilskot, rådgjeving, skattefordelar, 
gunstige forsikringsordningar



Strøtankar

Tilfeldighetene rår…

• Engasjerte eigarar og kirkeverger får meir pengar og får meir gjort

• Men blir dei mest verdfulle objekta bevart?

Anbudsprosessar:
• Lokal handverkskompetanse taper i konkurranse mot større firma utanfrå. Bygningen 

taper på sikt.  

• Hører anbudsprosessar hjemme i kulturminnevernet? Ja, om kriterium blir riktig brukt,  
bestillarkompetansen er svært viktig!
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Fjellbekk, Viktoria Hamran

Fra: Geir Rudolfsen <geir.rudolfsen@uit.no>
Sendt: fredag 24. september 2021 12:49
Til: Fjellbekk, Viktoria Hamran; bevaringsstrategiarbeid
Kopi: Keth Elisabeth Lind
Emne: Bevaringsstrategiarbeidet

NOTAT:  
Bevaringsstrategiarbeidet. Innspillsmøte 20.09.2021  
Vår dato: 24.09.2021 
Norges arktiske universitetsmuseum 
UiT – Norges arktiske universitet 
Innspill fra Norges arktiske universitetsmuseum (UM)  
Som universitetsmuseum er et av våre hovedfokus bevaring av kulturminner, kulturmiljø samt det kulturlandskapet 
kulturminnene/kulturmiljøet er en del av. UM er fornøyd med at kulturmiljø og kulturlandskap trekkes frem i 
bevaringsstrategien.  

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

Klimaendringer er en trussel som medfører ødeleggelse/skade på bergkunst og andre kulturminner. Trusselen 
omfatter også økt ferdsel i sårbare kulturmiljøer/kulturlandskap; landskap som ofte oppfattes som urørte 
naturmiljøer. Turisme, utbygging og tilrettelegging legger press på bergkunst og andre kulturminner. 
Kulturminnevernet har som målsetting å bidra til samfunnsutvikling, tilrettelegge og formidle kulturminner, men 
også å sørge for at kulturminnene bevares. I mange tilfeller kan det være vanskelig å kombinere disse to 
målsettingene. Kulturminner/kulturmiljøer er ikke-fornybare ressurser. Bevaring må prioriteres. Bevaring av 
kulturminner/kulturmiljøer må ses på som en del av en positiv samfunnsutvikling. I følge FNs bærekraftmål skal 
natur- og kulturhistoriske verdier styrkes. 
Ikke alle kulturminner som står i fare for å bli ødelagt/skadet kan fysisk bevares. Bevaring må også inkludere 
«bevaring av kunnskap», ved undersøkelse av utsatte kulturminner/kulturmiljøer, dvs. sikring av vitenskapelig 
kildemateriale 

A. Skader kan være forvoldt av mennesker. Tilsiktet eller utilsiktet. Kjent eller ukjent forvolder. Resultat av 
skader kan være eskalerende erosjon og/eller innsig av oksygen slik at organisk materiale ødelegges. 
Sistnevnte gjelder for en rekke gårdshauger og andre kulturminner. Det er betydelig risiko for 
nedbrytning av organisk materiale ved eksponering av kulturlag.  

B. Skader kan være forvoldt av naturen. Klimaendringer kan forårsake eskalering av erosjon og/eller kan 
være direkte årsak til at kulturminnets organiske materiale destrueres over tid. Kulturminner og 
kulturmiljøer i kystområdene og nær vassdrag er spesielt utsatte for ødeleggelse og skade. Et eksempel 
på økt erosjon forårsaket av klimaendringer er den gamle bosetningen i Kvalvika på Moskenesøya i 
Lofoten, hvor erosjon forårsaket av hyppigere stormer, mer nedbør, mer flom m.m. mer eller mindre 
har radert ut kulturminnet i løpet av de siste kanskje 15-20 årene. I søken etter «urørt natur» har det 
også vært en enorm økning av ferdsel og naturturisme inn i området. Slike eksempler finnes det mange 
av. Gressbakkentufter (med sine store og bevarte avfallsmøddinger) i Øst-Finnmark er et annet 
eksempel på at klimaendringer kan forårsake destruksjon av organisk materiale. De seinere 10-15 årene 
har en sett tendenser til mildere vintre og mer nedbør sommerstid, noe som på sikt kan medføre 
ødeleggelse av organisk materiale.  

Prosesser som medvirker til ødeleggelser må kartlegges, dokumenteres og forstås. Utredning av tiltak og in-situ-
bevaring må kombineres. Det må utarbeides bevaringsstrategier på nasjonalt og regionalt nivå når det gjelder 
erosjonsutsatte kulturminner og kulturminner hvor klimarelaterte prosesser medfører at organisk materiale kan gå 
tapt. Bevaring av kunnskap, dvs sikring av verdifullt kildemateriale må prioriteres. 
I et bevaringsperspektiv må det i tillegg være sterkere fokus mot å unngå konflikt ved dispensasjonsøknader.  



2

2. Er det oppgavefelt innenfor regional- eller lokal forvaltning som bør knyttes tettere opp mot 
bevaringsarbeid for at de kan dra gjensidig nytte av hverandre? 

Universitetsmuseenes med sin forskningskompetanse må fortsette med koordinerende og rådgivende roller 
gjennom kulturminneloven i det helhetlige arbeidet med å ta vare på kulturminner og kulturmiljøer. Kunnskap og 
formidling. Fylkeskommunene og Sametinget må støtte seg til universitetsmuseenes forskningsbaserte kunnskap. 
Det må etableres nye bevaringsprogram/strategier. For UMs vedkommende vil det i første omgang være en 
videreføring av BERG. UM mener bergkunsten og dets kulturlandskap må være en sentral del i bevaringsstrategien.  

3. Har dere erfaringer med god samordning av virkemidler fra ulike forvaltningsnivåer innenfor 
bevarings- og utviklingsarbeidet? 

UM har i det pågående arbeidet i BERGprogrammet lagt et solid fundament for gode samarbeidsrutiner med 
fylkene, Sametinget, nasjonalparkforvaltere, samt i noen tilfeller kommuner som er aktive i forvaltningen av 
bergkunst. Ulik kompetanse/ulike oppgaver.  
Det er gode rutiner for samarbeid og gjensidig informasjon også i den øvrige forvaltningsarkeologien; 
fylkeskommunene, Sametinget og Riksantikvaren. 
Bergkunstfeltet på UM må fortsatt ha tilskuddsmidler tilgjengelig for å kunne utføre alle de faglig oppgavene i Nord-
Norge. UM har faglig kompetanse og er kunnskapsleverandør. I tillegg har UM konserveringskompetanse på 
bergkunst. Det er svært viktig at dette arbeidet ikke avsluttes.  
Samarbeid kulturminnevern/naturoppsyn/kystvakta må bygges videre. Her er UM kunnskapsleverandør, noe som 
fører til engasjement i bevaringsarbeidet. UM har virkemidler og pedagogisk- og formidlingskompetanse. Det må gis 
rom og ressurser til iverksettelse.  
Samarbeid, bevaring av kunnskap og tilgjengeliggjøring av kunnskap kan favne et bredt spekter som eksempelvis: 
UMs Topografiske arkiv er digitalisert av Troms og Finnmark fylkeskommune - tilgjengeliggjøring – kunnskap ut, noe 
som fører til regionalt og lokalt engasjement. 
Oppdatering av ulike databaser – tilgjengeliggjøring – kunnskap ut, noe som fører til regionalt og lokalt engasjement. 
Ivaretakelse av objekter/arkeologiske gjenstander i magasin – bevaring av kunnskap og verdifullt kildemateriale.  
Ivaretakelse av metalldetektorfunn – bevaring av kunnskap og verdifullt kildemateriale. 

4. Hvordan oppnår vi større lokalt engasjement i bevaringsarbeidet? 

Det må etableres et tettere og forpliktende samarbeid med f.eks. kommuner, friluftsorganisasjoner, bygdelag, 
naturoppsyn, lokalhistoriske tidsskrifter og skolebesøk, noe som kan bidra til økt formidling, oppsyn og lokal skjøtsel. 
Gjennom faglige vurderinger og koordinering fra UM og de andre universitetsmuseene. Det er avgjørende og også 
krevende at berørte parter får eierskap til kulturmiljø og ser verdien av bevaring. Her må kunnskapsmiljøene spille 
en avgjørende rolle og gis rom til å formidle innsikt og ha kunnskapsoverføring til berørte parter.  
24.09.2021 
Norges arktiske universitetsmuseum 
UiT – Norges arktiske universitet 
Keth Lind, Seniorrådgiver 
Geir Rudolfsen 
Instituttleder / head of department 
Norges arktiske universitetsmuseum/ The Arctic University Museum of Norway 
UiT Norges arktiske universitet / UiT The Arctic University of Norway 
phone +47 92226833 
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Innspill til arbeidet med bevaringsstrategier fra NTNU 
Vitenskapsmuseet 
 
Våre innspill er konsentrert om to hovedtema som vi anser som de viktigste fra vårt 
ståsted. Det første omhandler bergkunst og er knyttet til vårt mangeårige arbeid innenfor 
BERG-programmet, mens det andre omhandler en av vår tids største utfordringer, nemlig 
klimaproblematikk. 
 
BERG-programmet 
NTNU VM har i mange år hatt et årsverk på bergkunst som delvis er finansiert av BERG-
programmet. FoU-arbeidet som utføres innenfor bergkunstprosjektet er en viktig del av 
satsningen vår på å forske, forvalte og formidle midtnorsk bergkunst. Vi utfører årlig 
skjøtsel av utvalgte felt og driver metodeutvikling på dokumentasjon samt malingsfjerning. 
Formidling er også en prioritert oppgave hvor vi har hatt en særskilt målsetting om å 
redusere et stadig tilbakevendende problem med hærverk. Arbeidet er gjennomført i 
samarbeid med RA og fylkeskommunene i vårt distrikt, et samarbeid som har fungert godt 
og som har bidratt til kompetanseheving og økt kunnskap hos alle parter. Kunnskapen er 
tatt med videre i prosjektet og er gjennom årene formidlet bredt, både vitenskapelig og 
populærvitenskapelig - såvel lokalt, nasjonalt som internasjonalt. Organiseringen og 
kompetansebyggingen som er utviklet gjennom BERG-programmet er det svært viktig å ta 
vare på og vi anbefaler at programmet videreføres og gjerne i en styrket form. 
Det er etter vårt syn viktig å ikke glemme bevaringsaspektet i en bevaringsstrategi og at 
bevaring er avgjørende for videre forskning, forvaltning og ikke minst formidling av 
bergkunst. De tre f-ene må være kunnskaps- og forskningsbasert, noe som fortsatt kan 
sikres gjennom de mulighetene BERG-programmet byr på. Vi ser at det er et behov for å 
gi FoU-biten enda mer tyngde fremover, og anbefaler at bevaringsstrategiarbeidet gis 
anledning til et økt fokus på metodeutivkling hva angår: 

 Dokumentasjonsmetoder, bl.a. bruk av avanserte digitale teknikker  
 skjøtsel (best practice) 
 malingsfjerning 
 konsolidering 
 økt kunnskap om konsekvensene av tildekking gjennom et miljøovervåkingsprogram 
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NTNU Vitenskapsmuseet har på lik linje med de øvrige universitetsmuseene de beste 
forutsetninger for å gjennomføre denne metodeutvikling som en institusjon med 
spisskompetanse på feltet, og for NTNU VMs del er det en ytterligere styrke at vi er del av 
et teknisk universitet og råder over avansert teknisk utstyr og kompetanse. I tillegg har vi 
konserveringskompetanse som er avgjørende for bevaringsarbeidet. 
Vi anser det for viktig å videreutvikle eksisterende kompetansen gjennom bygging av 
nettverk, nasjonalt, så vel som internasjonalt, samtidig som vi i fellesskap finner nye måter 
å involvere og engasjere almennheten i bevaringsarbeidet. I dette står en satsning på 
skoleverket sentralt. Vi ønsker med andre ord å bygge videre på det arbeidet som er 
etablert innenfor BERG-programmet over en årrekke i en retning med økt vektlegging av 
samarbeid og inkludering. Endelig mener vi at RA fortsatt bør ha det overordnete ansvaret 
for BERG-programmet da vi anser det for viktig med nasjonal styring og koordinering. 
 
 
Et klima-program 

Dette innspill adresserer følgende spørsmål som RA ønsker tilbakemelding på ifølge 
invitasjonen til innspillsmøtet: Er det områder eller tema innenfor bevaringsarbeid dere 
mener ikke fanges opp av dagens tilgjengelige virkemidler eller satsninger?  
 
Med utgangspunkt i økte trusler mot kulturminner, kulturmiljøer og landskap på grunn av 
klimaendringer vil vi foreslå at bevaringsstrategiarbeidet også favner et eget klima-program. 
En slik satsning vil dekke et stort og økende behov for å møte klimautfordringene innenfor 
kulturmiljøfeltet. Klima-programmet vil kunne forene bevaringsstrategiarbeidet med RAs 
nylig utarbeidete klimastrategi. I tillegg kan det koples til arbeidet som utføres innenfor Post 
70 Sikringsmidler. Vi opplever at forslagene til sikringsprosjekter som meldes inn fra 
regional kulturminneforvaltning i stigende grad kan knyttes til klimarelaterte trusler. Behovet 
for sikringstiltak er fra før mye større enn det midlene som er til rådighet kan dekke, og med 
økende klimautfordringer er det krevende å følge opp ambisjonene om en bærekraftig 
forvaltning av kulturminner, -miljøer og landskap. Et klima-program vil også kunne bidra inn 
mot utfordringer knyttet til f.eks. fonnefunn og kulturlag i dyrket mark. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Bernt Rundberget 
Instituttleder         Ole Risbøl 
          Gruppeleder   
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Ny satsning innenfor bevaringsarbeid på kulturmiljøfeltet - 
Bevaringsstrategiarbeidet - innspill 

Vi viser til Riksantikvarens innspillsmøte om bevaringsstrategiarbeidet den 20.09.21.  
 
Bevaringsstrategiarbeidet springer ut fra kulturminnemeldingen «Meld. St. 16. Nye mål 
i kulturmiljøpolitikken – engasjement, bærekraft og mangfold (2019-2020)», hvor nye 
nasjonale mål for kulturmiljøfeltet er lansert. Det skal utarbeides bevaringsstrategier for 
utvalgte tema, og Riksantikvaren er gitt ansvaret for å lede arbeidet med å utvikle 
bevaringsstrategier. Bevaringsstrategiene skal bidra til å strukturere, samordne og 
organisere innsatsen slik at de tre nye nasjonale målene nås, med særlig vekt på målet 
om å ta vare på et mangfold av kulturmiljø. Aktører innenfor kulturarvarbeidet var 
invitert til innspillsmøtet og Riksantikvaren har bedt om tilbakemelding på fire 
spørsmål.   
 
Seksjon for kulturarv ved Rogaland fylkeskommunes innspill er utarbeidet i etterkant 
av innspillsmøtet. Våre tilbakemeldinger bygger på egne vurderinger og erfaringer, 
samt refleksjoner rundt en del av tematikken som ble tatt opp av andre aktører som 
presenterte sine innspill i møtet. Vi beklager at innspillet kommer noen dager etter den 
fristen som er formidlet, men vi regner med at innholdet er av interesse for 
strategiarbeidet i denne fasen uavhengig av forsinkelsen.  
 
Er det områder eller tema innenfor bevaringsarbeidet som ikke fanges opp av 
dagens tilgjengelige virkemidler eller satsinger:  
 
Innledningsvis vil vi peke på at kulturminnene kjemper om plass i en nasjonal økonomi 
som må betraktes som en begrenset ressurs. Det er viktig at det er en balansegang 
mellom å sikre gode og gjeldende bevaringsprogrammer eller strategier og forslag om 
nye. Vi forstår intensjonen om å samordne virkemidler og framheve/støtte frivillig arbeid 
som en mulighet til å styrke kulturminnevernets rammer selv innenfor knappere 
ressurser. Slik samordning vil også bidra til bedre forankring av allerede godt 
begrunnede mål og satsinger. Rogaland fylkeskommune stiller seg bak slike grep for å 
styrke kulturminnevernet.  
 
Bevisstgjøring av balansen bevaring og tap av kulturminner 
For å kunne sikre målsetting om å ta vare på et mangfold av kulturmiljø er 
kulturminnevernet avhengig av bredt kunnskapsnivå, god kommunikasjon, gode planer, 
sikker utvelgelse, trygg økonomi og et planlagt, lovfestet verneregime. Mangfold kan 

Seksjon for kulturarv 
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samtidig innebære et bredere utvalg av kulturminner, og suksessivt større ansvar for 
lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Selv med et mer effektivt, inkluderende og 
demokratisk fordelt ansvar for kulturminner, må bevaringsstrategiene også ta høyde for 
og aksept for tap av kulturminner og kulturmiljø. Forholdet mellom utvalg og tap må 
drøftes og bevisstgjøres gjennom strategiene.  
 
Tap av kulturminner bør samtidig skje først etter dokumentasjon uavhengig av 
tidsperioden kulturminnet er del av. Dokumentasjon er regnet som siste skanse av 
vern, men samtidig svært viktig for å forklare sammenhengene og bredden i 
kulturarven. Dokumentasjon er særdeles betydningsfullt når metoder og prosesser 
endres og når samfunnsutviklingen innebærer demografiske og arealmessige skift.   
  
Grensen for automatisk fredete kulturminner fører til mindre mangfold 
Som nevnt av flere bør grensen for automatisk freda kulturminner (1537) både i lov og 
forvaltning vurderes revidert til fordel for bedre integrasjon og forvaltning mellom de 
kulturhistoriske epokene. En rekke kulturminnekategorier faller mellom to stoler i 
forvaltning og vern per i dag. På sikt fører dette til et mindre mangfold av kulturminner 
som blir ivaretatt for våre etterkommere. Fagmiljøene er delt opp etter 
kulturminneloven, og det er behov for arkeologisk kompetanse i etterreformatoriske 
kulturlag så vel som bygningskompetanse i bygningsvernet for automatisk freda bygg, 
herunder kanskje særlig kirkebygg. I kategorien kirkebygg vil det dessuten være aktuelt 
å vurdere et eget bevaringsprogram som også har som formål å heve kunnskapsnivået 
om kirkebygg og kirkekunst hos eiere og forvaltere, men mest spesifikt i 
regionalforvaltningen. Kunnskapshevingen vil lettere sette fylkene i stand til på sikt å 
overta forvaltningen av listeførte og fredete kirker. 
 
Endringer i landbrukets driftsformer og i kulturlandskapet 
Norsk landbruk er under en stor omstilling og dette fører til endringer i 
jordbrukslandskapet. Gårder legges ned, det stilles krav til driftsformene, og oppføring 
av nye driftsbygninger for løsdrift. Enhetene blir større og landbruket får stadig mer 
karakter av industri. Krav til effektivisering medfører større inngrep der det er aktiv 
gårdsdrift. Dette setter press på blant annet automatisk freda kulturminner i dyrka mark 
og kulturminner i arealer som søkes nydyrket. For å sikre vern av 
kulturlandskapet kreves det helhetlig forvaltning og samordning i regionale og 
kommunale planer, KULA, og fredningsstrategier. Verna bygninger bør derfor bevares 
i en kontekst – verneområder og miljøer bør sees i sammenheng slik at hele gårdstun, 
miljøer og tilhørende landskap og kulturminnenes helhetlige miljø og 
kontekst bevares. Det bør vurderes å opprette tilskuddsordninger som 
gir kulturlandskapets aktører muligheter for å foreta alternativsvurderinger. Det bør 
også vurderes å igangsette tiltak for å utrede kostnadseffektive driftsbygninger med 
kulturhistoriske forbilder eller tilpasningsdyktighet. Eksempelet/ forbildet for et slik 
arbeid kan være enhetslåven.  
 
Fokus på «glemte» kategorier av kulturminner  
Gjennom bevaringsstrategiene kan det utøves et fokus på kulturminner som generelt 
faller utenfor de kategoriene som det er tradisjon for å forvalte. Herunder kan vi blant 
annet nevne militære og krigshistoriske kulturminner, rullende kulturminner, småbåter i 
fartøyvernet, støler og kulturlandskapet tilknyttet stølsdrift og kulturminner i 
fjellområder.  
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Mange støler er i dag nedlagt og forfalt, og mange har vist seg å være eldre enn vi tror. 
Støler og kulturminner i utmarka er minner etter driftsformer som ikke eksisterer i dag. 
Et utvalg bør ivaretas uvilkårlig av alder og fredningsstatus. Skillet mellom 
arkeologi/nyere tid oppleves her som unaturlig og kompliserer forvaltningsarbeidet. 
Husmannsplasser og nedlagte bruk er forøvrig en kulturminnekategori som burde 
kartlegges i større grad. Dokumentasjon av tapte kulturminneobjekter vil ha en 
vitenskapelig verdi og kan ses på som et verktøy for å ivareta de kulturminnekategorier 
som ikke har et lovfestet vern.  
 
Kulturlandskap og ny industri/kraftlandskap 
Gjennom KULA har vi formet verktøy for å ta hånd om visse større endringer i 
landskapet. Det er likevel nødvendig å vurdere behovet for beredskap overfor ukjente 
endringer innenfor industri og kraftproduksjon. Hvordan ivaretar vi kulturlandskap 
samtidig som vårt samfunn har stort behov for kraft og kraftutbygging?   
 
Vi bør ha et fortsatt TIK-verneprogram og beredskap for vern og utvelgelse 
av kulturminner fra industri og tidligere kraftutbygging. Ettersom denne 
kulturminnekategorien er kostnadskrevende å ivareta, samt at det er en rekke anlegg 
som har stort potensiale som viktige kulturminner er det av avgjørende betydning at de 
kan inngå som ressurser i planer for næringsvirksomhet slik det gjøres blant annet 
gjennom satsingen på kraftturisme i Vestland og Rogaland. Ny bruk og tilpasning av 
tilstøtende bebyggelse eller tiltak må formidles i kommunalt og fylkeskommunalt 
planverk. Dette kan en ny bevaringsstrategi gripe fatt i.  
 
Klima og kulturmiljøer 
Det er behov for mer kunnskap om klimaets effekt på kulturmiljøer, men også om 
klimaeffekten av gjenbruk og sirkulær økonomi. Naturmiljø og kulturmiljø må ses 
samlet, og virkemidlene som i vernesoner må fungere sammen for best mulig 
ivaretakelse av flere tema. Dette krever bedre koordinering mellom ulike statlige 
aktører. I en bevaringsstrategi som omhandler klimaomstillingen vil riksantikvarens 
klimastrategi kunne inngå og legge premiss for velprøvde og nye praktiske løsninger 
på ulike områder av kulturmiljøforvaltningens utfordringer med klima.  
  
Bevissthet omkring balansen mellom tilrettelegging/ økt bruk og bevaring/ slitasje 
Kulturmiljø er ikke-fornybare ressurser og må forvaltes deretter. En viktig presisering 
som ble spilt inn fra flere av deltakerne på innspillsmøtet er at bevaringsstrategiene 
skal sikre bevaring av vitenskapelig kildemateriale og sikre kulturmiljøene. 
Forvaltningen har ansvar for å passe på at dette ikke kommer i bakgrunnen når 
kulturarv blir stadig mer brukt som instrument for å oppnå samfunnsnytte på andre 
samfunnsfelt. Kulturminnene må ikke miste sin egenverdi.  
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Er det oppgavefelt innenfor regional- eller lokal forvaltning som bør knyttes 
tettere opp til bevaringsarbeid for at de kan dra gjensidig nytte av hverandre?  
 
Gode valg i plan og byggesaker er avhengige av rett beslutningsgrunnlag og kunnskap 
om aktuelle eller tapte muligheter. Plan og byggesaksprosesser er vårt 
hovedinstrument for samarbeid mellom kommunene, fylkeskommune og stat. Planer 
angir premissene for, og er samfunnskontrakt for utvikling. Tettere kontakt mellom 
kommunal planlegger/myndighet og kulturminnefaglig kompetanse kan gi rådgiving inn 
på et tidlig stadium i planarbeid. Samtidig vil prioritering av god rådgivning og 
veiledning tidlig i prosessene kunne føre til bedre og mer helhetlig planlegging og 
ivaretaking av kulturmiljø, mindre konflikt, og økt forståelse av verdien i å ta vare på 
kulturmiljø som en samfunnsressurs.   
 
Verktøyene i plan og bygningsloven må hele tiden utvikles for å legge til rette for at 
politikere treffer gode valg. I kommunikasjon mellom myndigheter kan det legges til 
rette for alternativsvurderinger, visualiseringer og nyutvikling av konsepter som tar vern 
og utvikling eller omdanning på samme alvor.   
 
Det er rom for bedre samordning mellom ulike aktører som fordeler tilskudd eller stiller 
krav til eiere, f.eks. SMIL-midler, Innovasjon Norge og Mattilsynet. Lokale foreninger og 
organisasjoner kan sitte på mye kunnskap om lokalmiljø og samfunn som forvaltningen 
kan dra nytte av.   
 
 
Har dere erfaringer med god samordning av virkemidler fra ulike 
forvaltningsnivåer (statlige, fylkeskommunal og kommunale) innenfor bevarings 
– og utviklingsarbeidet?  
 
Fylkeskommunen i Rogaland er sterkt opptatt av samarbeid mellom de ulike avdelinger 
og seksjoner, men også mot øvrige aktører i samfunnet og frivilligheten. Ny 
virksomhetsplan speiler dette forholdet. Fagsamarbeidet om plansaker er 
gjennomgående godt og effektivt med et lavt konfliktnivå. Innen dette området har vi 
lang erfaring med fylkesdelplaner for areal og transport der de siste planene har et mye 
klarere fokus på å koordinere og tilrettelegge for god forvaltning mellom de ulike 
ansvarsområdene.  
 
Av samarbeidsprosjekter gjennom de siste år kan det i dette kapittelet bla nevnes:  
den historiske vandreruta i Viglesdalen, Kystpilegrimsleia – med regionalt senter lagt til 
Avaldsnes der vi har vårt Tusenårssenter og der vi har bidratt inn i arbeidet med en 
helhetlig plan for området.  
 
Fylkeskommunen har den siste tiden lansert et avdelingsovergripende samarbeid om 
attraktive tettsteder som også gir mulighet for økt samarbeid og ressursbruk.  
   
Rogaland fylkeskommune har gjennom flere år arbeidet aktivt og målrettet med skilting 
av utvalgte automatisk freda kulturminner som er prioritert i BARK-programmet. 
Arbeidet ble initiert gjennom en treårig prosjektstilling i samarbeid med 
fylkeskommunens planavdeling, og er nå videreført i en fast stilling i kultur- og 
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næringsavdelingen. Ordningen innebærer delfinansiering fra fylkeskommunen som 
tildeler BARK-midler, samt delfinansiering fra kommunene. Rogaland fylkeskommune 
har et høyt antall eldre tilrettelegginger, og det er og vil være et stort behov for 
oppfølging og oppgradering av disse. Arbeidet har vært koordinert opp mot virkemidler 
fra andre forvaltningsnivåer utover samarbeidet med kommunene. Her har vi bla. god 
erfaring fra tilrettelegging av Visteholå i Randaberg med fokus på universell utforming. 
Gjennom ca. 10 år ser vi nå at det bør gjøres en revurdering av prioriteringslista for 
BARK (sammen med kommunene). Lista har vært et godt dokument å jobbe ut fra for å 
velge ut innsatsområder, men noen av de prioriterte kulturminnene fremstår som 
mindre aktuelle i dag. Gjennom vårt arbeid med skilting, tilrettelegging og skjøtsel 
erfarer vi at det kan være uheldig at våre prioriteringer og tilskuddsmidler er for låst til 
en liste når det oppstår lokalt engasjement for objekter som ikke er på lista. 
 
Vår erfaring med bruk av tilskudd fra bevaringsprogrammene er positiv, og 
Riksantikvaren bør videreføre denne ordningen i de nye bevaringstrategiene. BARK-
midlene har på samme måte som BERG-midlene vært helt avgjørende for at vi har 
kunnet gjennomføre tiltak rettet mot skjøtsel og formidling. Uten mulighet for å søke 
støtte ville sannsynligvis ikke tiltakene blitt gjennomført i det omfanget vi de siste årene 
har gjort, og det har vært viktig at vi har hatt dette spleiselaget mellom Riksantikvaren, 
regional forvaltning og kommunene.  
 
 
Hvordan oppnår vi større engasjement i bevaringsarbeidet?  
 
Vi avslutter vårt innspill til bevaringsstrategiarbeidet med å peke på noen momenter 
som vi anser som viktige grep for å oppnå større engasjement på lokalt nivå for 
kulturarv og bevaringsarbeid. 
 

 Kulturminneforvaltningen må være til stede og synlig for eiere, brukere, 
planleggere og kommune, også som en positiv aktør som bidrar til 
verdiskapning og økt forståelse for bevaring.  

 Regionale bygningsvernsentra med lokal og regional kompetanse kan være 
aktuelle nav i den lokale kulturminneforvaltning. De arkeologiske kulturminnene 
har et sterkt vern gjennom lovverket, men en økt innsats ovenfor grunneiere, 
kommune og lokalsamfunn vil kunne øke forståelsen for at disse kulturminnene 
er ikkefornybare ressurser som har en egenverdi vi må ivareta.  

 Formidling er sentralt i å skape engasjement og et av de viktigste 
virkemidlene vi har. Regionalt, kommunalt og statlig nivå bør sette lokale lag 
og foreninger i stand til å skape engasjement for lokalt 
kulturminnevern. Formidling kan planlegges ut fra overordna tematiske 
satsinger.   

 Rådgivning til lokalt nivå og til konsulenter som ofte er inne i 
planleggingsprosesser er betydningsfullt.   

 Midler til bevaring – for de områdene som er prioritert til bevaring må det være 
mulig for eiere å søke og få midler som gjør det attraktivt å bo og drive i et 
bevaringsområde. Dette er særlig aktuelt dersom bevaringsstrategiene skal ha 
et geografisk fokus. Tilskudd til alternativvurderinger i vernesoner, eksempelvis 
KULA bør vurderes som egen satsing.   
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 Tilgjengeliggjøring av resultater fra forvaltning og forskning – som resultater fra 
arkeologiske registreringer og verneprosesser.  

 Verdiskapingsprosjekter er betydningsfulle, og kan planlegges av flere statlige 
aktører, kanskje under eierskap av innovasjon Norge. Verdiskapingsprosjekter 
kan eksempelvis gjøres avhengige av deltakelse fra sentrale 
sektormyndigheter.   

 Tettere samarbeid mellom kulturminneforvaltningen og det folkelige/frivillige 
kulturminnevernet  

 
 
Hilsen 
Jan Geir Auestad 
seksjonssjef 

Marianne Enoksen 
fagleder  
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INNSPILL TIL BEVARINGSSTRATEGIARBEIDET 
 
 
Byantikvaren i Røros kommune ønsker å poengtere viktigheten av at det i fasen med 
bevaringsstrategiarbeidet må jobbes på tvers av ulike statlige sektorer. Som et eksempel har 
Byantikvaren og Riksantikvaren ved flere anledninger forsøkt å få til et samarbeid med ENOVA 
for å etablere samfinansiering for istandsetting og oppgradering av eldre vinduer. Det har blant 
annet blitt avhold møter på Røros der Riksantikvaren og ENOVA har deltatt. Et samarbeid har 
så langt blitt avvist fra ENOVAs side. De har ikke vist interesse for et samarbeid. Byantikvaren 
mener at det kommende arbeidet med bevaringsstrategier kan være en anledning til å løfte 
saken opp på et høyere nivå for å se på muligheten for samfinansiering for oppgradering av 
eldre vinduer.  
 
Byantikvaren i Røros kommune ønsker å framheve at verdensarvstedene i Norge fortsatt må ha 
en sentral synlighet i de nye bevaringsstrategiene. Verdensarvstedene er Norges bidrag til det 
internasjonale kulturmiljøfeltet, sammen med stavkirkene. Verdensarvstedene skal forvaltes 
etter beste praksis og dette krever en tydelighet og synlighet i bevaringsstrategiene.  
 
Byantikvaren ønsker forøvrig Riksantikvaren lykke til med det videre arbeidet! 
 
Med hilsen 
Røros kommune 
 
 
Magnus Borgos 
Byantikvar 
 
 
 
Kopi:  

 
 
Vedlegg:  



 

 

 

 

 

 

 

Oslo og Stavanger, 24.09.2021 

 

 

 

Innspill fra Stavanger Maritime Museum og Norsk Maritimt Museum til Riksantikvarens 

bevaringsstrategiarbeid. 

 

• Er det oppgavefelt innenfor regional- eller lokal forvaltning som bør knyttes tettere 

opp mot bevaringsarbeid for at de kan dra gjensidig nytte av hverandre? 

 

Tror det er potensiale i å samkjøre natur og kulturminneforvaltning mer. F.eks. hvilke 

kulturminne-verdier finnes i verne-områder/fredningsområder. At både kulturminne- og 

naturverdier er kartlagt og kjent vil styrke verdien av kulturmiljø/naturvern/fredningsområde, 

og allmennhetens tillitt til bevaringsarbeid vil bli styrket.  Ved større utredninger som har 

potensiale for å skaffe til veie data som kan belyse flere tema/interesser er ofte ikke 

kulturminner tema eller kommer diltende etter – f.eks. vindkraft offshore eller MAREANO. 

Dette gjelder også stort planarbeid, hvor utbygging blir satt foran bevaring, f.eks. 

Bjørvikaplanen. 

 

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

dagens tilgjengelige virkemidler eller satsninger?  

 



Det trengs en større satsning for in situ bevaring av havner og båtsvrak. In situ bevaring er 

svart kostnadskrevende og det trengs også midler til oppfølging og evaluering av et tiltak. I 

noen tilfeller kan et slikt bevaringstiltak være svart omfattende. Et eksempel er 

Sundekilvraket (ID 113312) datert til middelalderen. Vraket ligger på ca 0,5 m dypt og har 

blitt hevet over sjøbunnen på grunn av mudringsarbeider i nærheten, som må ha skapt 

destabilisert heler sjøbunnen i bukta. Det har eksponert deler av vraket som nå er sterkt 

ødelagt av pelemark. Her er ingen in situ bevaring mer mulig, men det trengs en omfattende 

utgravning og dokumentasjon. Slike vrak kan deponeres i et egnet vann som også medfører 

høye kostnader. Når et vrak er blitt tildekket for å bevares in situ må tilstanden og utviklingen 

av kulturminnet jevnlig overvåkes. In situ bevaring, overvåkning eller til og med utgravning 

og omfattende dokumentasjon av slike kritisk truede kulturminner krever mye større 

bevilgninger enn det sjøfartsmuseene disponerer. 

 

§14 om skipsfunn og bestemmelsen om hundreårsregelen er moden for revisjon. 

Hundreårsregelen gjør at tilfanget av nye skipsfunn er stort, og er neppe i tråd med 

intensjonen i loven. Samtidig er det en del vrak som faller utenfor §14 skipsfunn og som 

burde hatt et vern som f.eks. flere krigsvrak. Krigsminner ble foreslått en kandidat for 

tematiske kulturminner, det støtter vi. Videre vil vi trekke frem maritime kulturmiljø som er 

under et like stort press som bygningskategorien naust. Ønske om flere båtplasser, 

lagringsplass og større båter sammen med den forventa havnivåstigningen gjør at de typisk 

maritime kulturmiljøene er under sterkt press. Videre er det vanskelig å datere maritime 

kulturmiljø direkte da det sjelden er organisk materiale bevart som lar seg datere, dette gjør at 

kulturminneforvaltningen har vært restriktiv med å legge inn gårdshavner, havnemiljø og 

maritime kulturlandskap som automatisk freda kulturminner, selv om en ofte har ment at 

gammel datering er sannsynlig, og ofte en forutsetning for aktivitet lokalt. Landingsplasser, 

brygger, nausttufter, båtstø, ankringssteder, varder, gårdshavner, veifar, lagringsbygg er 

eksempler på hva som faller innenfor det maritime kulturmiljøet.      

 

• Har dere erfaringer med god samordning av virkemidler fra ulike forvaltningsnivåer 

(statlige, fylkeskommunal og kommunale) innenfor bevarings – og utviklingsarbeidet? 

Hvordan oppnår vi større lokalt engasjement i bevaringsarbeidet?  

 

Norsk Maritimt Museum har gjennomført en omfattende registrering av uthavner i 

sammenheng med Agderfylkenes plan å bruke kulturarv i uthavnene til verdiskaping under 



det regionale samarbeidsprosjektet «Uthavner i verdensklasse». Prosjektet ble finansiert av 

Agderfylkene og Riksantikvaren. Det ble også satset stort på formidling med filmer, åpne 

dager og målrettet formidling mot dykkerturismen. Vi mener samarbeidet på tvers av 

institusjoner og inkluderingen av lokale næringer og interessegrupper har vært eksemplarisk i 

dette prosjektet. Omfattende formidling lokalt er det viktigste tiltaket for å oppnå lokalt 

engasjement i bevaringsarbeidet. Videre er det ekstremt viktig med frivillig arbeid lokalt for å 

melde inn endringer/skader på eller funn av kulturminner. Her må vi fremheve et til dels tett 

samarbeid med lokale dykkerklubber som ofte har meget god oversikt over tilstanden av 

kjente kulturminner under vann og kan informere om nye funn. Vi ønsker mer satsning på 

formidling og samarbeid med interesserte lokale miljøer og mener at slike satsninger også 

burde inkludere midler til forskning. Vi har ikke lykkes å få midler til forskning i løpet av 

prosjektet «Uthavner i verdensklasse». Imidlertid bør formidling både omfatte direkte kontakt 

med lokalmiljøet men også bidra til å øke fagkunnskap om kulturminnene i befolkningen og i 

fagmiljøet. For institusjoner utenfor universitetsmiljøet er det vanligvis vanskelig å 

gjennomføre en kunnskapsoverføring av høy kvalitet på grunn av manglende 

grunnfinansiering til forskning og formidling av arkeologi. 

 

• Hvordan oppnår vi større lokalt engasjement i bevaringsarbeidet? 

 

Her tror vi gode prosjekt fra forvaltningsmuseum i samarbeid med det frivillige, regionmuseer 

og skoleverket er nøkkelen. Slik kan engasjement tilpasses kulturminne(r) og interesse(r) 

lokalt, og en kan få på plass prosjekt som hever kunnskap og interesse men samtidig sikrer et 

resultat for ettertiden. Her har vi gode erfaringer fra Uthavner i verdensklasse, men også med 

dykkerklubber som utviser stor interesse og omsorg for kulturminner under vann. Å 

videreføre/utvide BARK til å være mer representativt også for skipsfunn eller kulturmiljø? 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
 
 
 
Arild Skjæveland Vivås      Sven Ahrens 
Maritim arkeolog      Seksjonsleder/arkeolog 
Stavanger Maritime Museum     Norsk Maritimt Museum 



20. September
Trond Lødøen og Morten Ramstad 

Fornminneseksjonen, Universitetsmuseet i Bergen

Riksantikvarens innspillsmøte
Ny satsing innenfor bevaringsarbeid på 

kulturmiljøfeltet



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

2. Er det oppgavefelt innenfor regional- eller lokal forvaltning som 
bør knyttes tettere opp mot bevaringsarbeid slik at de kan dra 
gjensidig nytte av hverandre?

3. Har dere erfaringer med god samordning av virkemidler fra ulike 
forvaltningsnivåer (statlige, fylkeskommunale og kommunale) 
innenfor bevarings- og utviklingsarbeidet?

4. Hvordan oppnår vi større lokalt engasjement i bevaringsarbeidet

5. Bevaringsprogrammet for Bergkunst 2011-2021
Erfaringer ved Universitetsmuseet i Bergen 

MANGE SPØRSMÅL OG LITE TID
DERFOR: UNIVERSITETSMUSEET HAR SÆRLIG FOKUS PÅ  

SPØRSMÅL NUMMER 1



Er det oppgavefelt innenfor regional- eller lokal forvaltning som bør 
knyttes tettere opp mot bevaringsarbeid for at de kan dra gjensidig nytte av 
hverandre?

Universitetsmuseet i Bergen samarbeid fylker
• Tett og godt samarbeid med vår fylker når det gjelder objekter og kulturmiljøer 

utsatt for klima og miljø endringer
• Felles årlige søknader med fylkene, med særlig fokus på klima og miljø
• Mye arbeid går med til vurdering av objekter og utforming av søknader

Utfordringer søknader/støtte fra Riksantikvaren, post 70 sikringsmidler
• Erfaringsmessig betyr det lite om søknadene i felleskap med fylkene eller ei
• Uforutsigbart til hva og i hvilken grad vi tildeles støtte
• Vanskelig med en mer helhetlig og planmessig forvaltning
• Ingen vurdering/tilbakemelding av søknadene



Hvordan oppnår vi større lokalt engasjement i bevaringsarbeidet?

Anbefaler utarbeiding av strategier i bevaringsarbeidet/programmene basert 
på: 
• Lokalt eierskap og involvering
• Citizen science/Public archaeology
• Formidling, mediekontakt og forskningskommunikasjon

Eksempel Sumtangen: skilt med qr-kode, der 
besøkende oppfordres til på sende inn bilder som 
ledd i miljøovervåkning av lokaliteten

Vi har et utstrakt samarbeid med lokale 
partnere i arbeidet med høyfjellslokaliteter 
og fonner, her representert ved 
lokalhistoriker Astor Furseth, sammen med 
geolog Siv Bårdsnes



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

• RA ser ut til å legge spesielt vekt på kulturminner som ressurser 
• Universitetsmuseet i Bergen mener at en i tillegg bør ha et spesielt fokus 

på de store utfordringene klimaendringene representerer i forhold til tap 
av vitenskapelig kildemateriale

• For å sikre mangfoldet av kulturminnemiljø ser vi at det behøves en 
særskilt satsing på å sikre arkeologiske kulturmiljø som er spesielt utsatt 
for skader og ødeleggelser grunnet klimaendringene



Områder som ikke fanges opp
Arkeologiske kulturminner og kulturmiljø i klimasensitive soner 

av nasjonal og internasjonal betydning

• Kulturminner og kulturmiljø som befinner seg langs Atlanterhavskysten av Norge, 
med liten landheving og dermed stor akkumulasjon av arkeologiske kulturminner 
nær nåtidens strandsone. 

– Svært utsatt grunnet havstigning der 1-2 m stigning de neste 30-50 år kommer til å få svært 
store følger i disse områdene.

– Effekten forsterkes av økt stormaktivitet, dermed erosjon, noe som vil påvirke/ødelegge 
kulturminner i et et strandnært belte langs hele Atlanterhavskysten av Norge

• Arkeologiske kulturminner som befinner seg i klimasensitive soner i høyfjellet: 
– arkeologiske isfonner beliggende 1300 moh. og mer, utsatt for nedsmelting
– kulturlagslokaliteter/bevarte beinmøddigner i soner med nær permafrost, 1000 moh. og mer. 

Her får temperatur endringer på 1-2 grader store følger for bevaringsforhold og nedbryting 
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Eksempel Sumtangen, Vestlandets Oseberg. Et arkiv over mennesker og 
reinsdyr, fauna og klima gjennom 7000 år. I akutt fare? 

• På denne tangen bevart kulturmiljø etter reinfangst fra 7000 f.Kr. til 1300 e.Kr
• Opptil 1 m tykke særdeles velbevarte beinmøddinger
• Unike stående strukturer, Austbu og Vestbu fra vikingtid/middelalder, nærmeste paralleller 

Grønland
• Lignede bevarte beinmøddinger fins på høyfjellslokaliteter fra Finnmark i nord til Viken i sør 

Utfordringer Sumtangen:
• Tilgroing de siste 20 år vitner om varmere klima: 

• Medfører trolig økt bakteriell vekst i underliggende jordlag samt økt vanntilførsel
• Følgende er akselerert nedbryting av unike arkeologiske og biologiske arkiv

• Økt fjellturisme, slitasje på kulturminner samt kulturminnekriminalitet



Lokaliteter i klimasensitive permafrost/nær permafrost soner
En nasjonal og global utfordring

Beinmøddinger Sumtangen med funn slik som 
runepinner, spillebrikker, båtdeler mm



Eksempel kystnære arkeologiske isfonner
Langs brekanten UMs fonneprosjket (arkeologer, zoo-arkeologer,  biologer, geologer 
og botanikere)

• Lokaliteter med fonnefunn på Vestlandet
• Klima, reinsdyr og mennesker i kystnære høyfjellstrøk 
• Forvaltning og forskning 
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Klima, mennesker og reinsdyr i kystnærestrøk UiB

• Ny viten om klimahistorie på kysten
• Bidrar med et mer nyansert og utfyllende bilde enn lokaliteter øst for vannskillet
• Utvikling i indre fjordstrøk Vestlandvs kystnærestrøk på Sunnmøre
• Ny kunnskap om reinens vandringer og habitater i de alpine strøkene lengst vest
• Ny viktig kulturhistorisk kunnskap om fonner, fangstanleggg reinfangst i 

kystnærestrøk

Nasjonalt 
kunnskapshull 

• Kystnære arkeologiske 
isfonner

• Arkeologiske isfonner
utenfor Nord-
Gudbrandsdalen og 
Sør-Trøndelag 

• Ingen program eller 
midler som fanger opp 
forvaltning av disse

• Tap uten kunnskap



Klimautsatte kulturminner på ytterkysten
Utsatte objekt og miljø, eks:
• Naust og stø
• Gravminner
• Hellegroper
• Kulturlagslokaliteter
• Boliger og gårdsanlegg
• Steinalderboplasser 
• Hele maritime kulturmiljø

Erodert gravrøys Giskegjerdet, Giske k. -2019

Spesielt globalt ansvar
Globalt er vestkysten av Norge en av få steder der maritime arkeologiske kulturminner 
fremdeles befinner seg i et maritimt miljø. Andre steder er de oversvømt eller grunnet 
landhevning i innlandet og ødelagt av jordbruk, urbanisering, moderne infrastruktur etc

Vi mangler kunnskap om trusselscenario og omfang



Eksempel: kulturmiljø med jernalder-
strandtufter og tilhørende anlegg utsatt for 
storm og havstiging i dagens strandsone

Hjartøy, Øygarden

Plast og annet rek i anlegg Hjartøy

Skogsøyna, Øygarden

Tilsvarende kontekster er kjent langs ytterkysten fra Oslofjorden til 
Nordland



Eksempel utsatte steinalderlokaliteter: delvis submarine SM 
boplasser/verkstedplasser, Klevøysundet, Kinn k., svært utsatt for økt erosjon. 

• Tilsvarende kontekster fins langs ytterkysten/ Atlanterhavskysten fra Agder 
til Finnmark



Utfordring
• Uforutsigbar tilgang på midler gjør det vanskelig å ha en mer 

helhetlig forvaltning og sikring.
• Arkeologiske kulturminner av nasjonal og internasjonal betydning står i 

akutt fare for å forsvinne.
Vi foreslår
• Fast årlig tilskudd til landsdelsmuseene knyttet til 

bevaringsprogram/strategier for særlig utsatte arkeologiske kulturminner i 
klimasensitive miljø 

• Universitetsmuseene har forskningsmiljøene, kunnskapen og de 
relevante tekniske ressurser som trengs i dette arbeidet

• Universitetsmuseene er den aktøren innenfor kulturminneforvaltningen 
som har de største og tyngste forskingsmiljøer og er dermed i en 
særegen posisjon for å vurdere kunnskapstapene i regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt perspektiv

• Universitetsmuseene har den nødvendige lokale kunnskap og forankring 



Bevaringsprogrammet for Bergkunst 2011-2021
Erfaringer ved Universitetsmuseet i Bergen

• Helhetlig langvarig sammenlign. oppfølging av et omfattende kulturminnekompleks 
- Tilstand, Behov, Forvaltnings- og forskningshistorikk. Ny kunnskapsoppbygging.

• Styrket institusjonelt samarbeid innenfor museets forvaltningsområde
- RA, Fylkesk., Statsforvalter, kommuner, SNO, Foreninger, m.fl. Forbedret forvaltning

• Metodeutvikling
- Dokumentasjon, Forebyggende konservering, Formidling, Tilrettelegging, Ny teknologi, 

• Økt nasjonalt og internasjonalt faglig samarbeid.
- Landsdelsmuseer,  Forskningsinstitusjoner, Interreg, EU,  Globale nettverk

• Styrket dokumentasjons og kompetansegrunnlag
- Oppdaterte arkiver, Sikring av kilder, Prioriteringsstrategier. Ny Kunnskapsstatus

Bevaringsprogrammet bygger i tillegg på Riksantikvarens Nasjonale Bergkunstprosjekt (1996-2005) 
noe som gir et enda lenger erfaringsperspektiv.



Bevaringsprogrammet for Bergkunst 2011-2021
Erfaringer ved Universitetsmuseet i Bergen (UMB)

Basert på mer enn 25 år med både Riksantikvarens Nasjonale Bergkunstprosjekt (1996-2005), Overgangs-
ordningen (2006-2010) og Bevaringsprogrammet for bergkunst (2011-2021) har UMB høstet en rekke positive 
erfaringer fra samarbeid med lokale foreninger og nærmiljø under bergkunstarbeidet. Vi foreslår derfor at følgende 
forslag utredes, som del av en fremtidig bevaringsstrategi for bergkunst og/ eller andre kulturminnekategorier. 

- Et lokalt basert og statlig finansiert kulturminnevern. 
Personell fra kulturminners nærmiljø trekkes inn i kulturminnevernet og avlønnes etter avtalte vilkår. Slik involvering 
av lokal, kortreist bistand for skjøtsel, vedlikehold og oppsyn m.m. har som konsekvens at kulturminnevernet blir 
mer bærekraftig. I tillegg vil kulturminneverdier også representere økonomiske verdier (stillinger, hel/deltid/ 
timebasert) og kunnskap om kulturminner vil også styrkes og opprettholdes i lokal og nærmiljø.

- Kulturminner i skoleverket/utdanningssektoren – lokal tilpasning. 
Lokalt tilpassede undervisningsopplegg som ivaretar og forvalter kunnskap om kulturminner i nærområdet (bla. 

annet kunnskap som produseres ved universitetene og ved andre forskningsinstitusjoner). I dette ligger ulike 
varianter av forskerskoler som kan implementeres på ulike nivå innenfor undervisningssektoren. Samlet vil dette 
bidra til å gi kulturminner en større regional og lokal, men også nasjonal betydning, samtidig som det vil skapes et 
større ansvar for kulturminnene som inngår i slike undervisningsopplegg. 



UNIVERSITETET I BERGEN



Bevaringsstrategi – innspill fra Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil spille inn to temaer i arbeidet med nye bevaringsstrategier. 

Dette er temaer vi anser som helt vesentlig for å kunne drive godt kulturmiljøarbeid i fremtiden.  

Kunnskapsbasert forvaltning av kulturmiljø og behov for syntesekunnskap.  
Kulturmiljøforvaltningen er på mange måter råvareprodusent; vi utreder saker, vi gjør undersøkelser 

og vi lagrer informasjon. Men så stopper det opp og fremskaffet innsikt og kunnskap, som har kostet 

flere aktører tid og penger, blir ikke bearbeidet og omgjort til tilgjengelige sammenstillinger og 

synteser. Det er ikke finansiering til synteser og dette fører til at forvaltningen ikke er så 

kunnskapsbasert som den burde være.  

Det er behov for mer kunnskap som treffer sluttbrukeren; dvs formidling til befolkningen. For 

eksempel er det slik at fylkeskommunens arkeologiske praksis fórer arkivet med saker som oftest 

ikke blir brukt og som ikke blir systematisert, syntetisert eller omdannet til anvendelig kunnskap. 

Med andre ord burde det vitenskapelige kildematerialet behandles bedre, og det må avsettes 

nasjonale midler til som gjør at innsamlet materiale forskes på, syntetiseres og formidles til glede for 

befolkningen.  

Denne type kunnskapsbearbeiding, som er noe mer enn forskning, har følgende treffpunkter med 

andre fagområder/samfunnsaktører:  

• Styrket samarbeid mot forsking, frivillige, reiseliv og museumssektoren. Økt kunnskap 

engasjerer lokalt og vil være et viktig bunndekke for formidling.  

• Folkehelse; i den bredere og utvidete samfunnsmessige forståelsen av folkehelse er det å få 

mening i tilværelsen viktig, og dette gjøres eksempelvis i lag og foreninger. Disse kan få 

viktige roller i syntesearbeidet.  

• I Klima og bevaringsarbeidet vil man kunne følge prosjekter helt ut kunnskapsmessig og ha 

ressurser til å samarbeide bredt i kunnskapsbyggingen. 

• I virkemiddelapparatet kan man sammenkoble forskningsråd og regionale fond med 

forvaltningens ressurser, de frivilliges innsats, samt private midler. 

Et overordnet mål er systematisk syntesearbeid i kunnskapsproduksjonen, og dette bør 

implementeres i ny Kulturminnelov og favne samfunnsutviklingen på overordnet nivå.  

Vårt innspill er å rette fokus på syntesekunnskap (som altså har et bredere begrepsinnhold enn 

forskning) gjennom overordnet samarbeid, hvilket fremmer samhandling mellom fragmenterte 

fagmiljøer. Synteser og økt kunnskapsproduksjon bør sørge for historier og perspektiver som 

engasjerer lokalt og når menneskene der ute. Det er et uendelig hav av materiale å ta fatt i og det er 

viktig at historien gjøres tilgjengelig for allmenheten. 

 

Strategiene må være for alle og de må være forståelige og relevante 
Strategiene bør ikke dele inn i ulike regioner eller skille mellom nasjonalt og regionalt nivå. 

Strategiene bør også ta inn over seg hvordan de ulike nasjonale verdiene (NB!, NB+, Kula, andre 

kulturmiljø) skal operasjonaliseres slik at man kan møte behovet for mangfold og prioriteringer og i 

tillegg klare det kunststykket å se dette i samarbeid med ny Kulturminnelov. Kanskje kunne man 

innlemmet en strategi for forvaltningen med en målsetting om et tydelig og så lite byråkratisk 

kulturminnevern som overhode mulig?  



Innspel til arbeid med 
bevaringsstrategiar

20.09.21 Eva Moberg og Tor Titlestad
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Bærekraftig kulturminneforvaltning/ halde oppe engasjement

• Fartøyvernet

• Verdiskapingsprosjekt

• Kulturmiljø av nasjonal verdi som driftes av 
frivilligheten

• Kulturmiljø som treng kontinuerlig skjøtsel

Sikre kopling mellom istandsetting, vedlikehald og drift
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Bevaring gjennom utvikling. Tre 
verdiskapingsarenaer 

20.09.2021 Bevaringsstrategiar - innspelsmøte
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Kystpilegrimsleia – den store pilegrimsleia i Noreg

Utviklingsprosjekt – 4 (5) fylkeskommunar, 4 bispedømme

Støtta av Riksantikvaren sitt verdiskapingsprogram 2013-2018

Etablering av prøvedrift 2019 med fire regionale pilegrimssentra:

- Avaldnes
- Bergen
- Selje
- Smøla

Basert på regional og kommunal finansiering (kr 0 frå staten)

Inn på statsbudsjettet 2021 med 1 mill. 
Forslag til statsbudsjett 2022: 2 mill. 

Del av den politiske plattforma i Vestland fylkeskommune
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Vestland – fylket med fleist regionalparkar

Fjordkysten Regional- og 
Geopark

Nærøyfjorden Verdsarvpark

Regionalparkar – interessante modellar for identitetsskapande utvikling, basert på 
FN sine berekraftsmål og Den europeiske landskapskonvensjonen

Regionalparkane bygger sitt arbeid på pilarane ivaretaking, utvikling og samarbeid. 
Målet er å sikre berekraftig utvikling basert på regionen sine natur- og 
kulturressursar, etablere samarbeidsplattformer for offentlege, private og 
næringsaktørar, jobbe «bottom-up» med brei forankring og involvering og styrke den 
lokale/regionale identiteten («vår region, vår park»). Parkane utløyser på denne måten 
frivilligheit og sosial verdiskaping gjennom partnarskap, samhandling og 
medverknad. 
Saksframlegg, VLFK 25.03.2021

Vestland fylkeskommune etablerar frå 2022 ei eiga tilskotsordning for regionalparkane.
Det vil verte gjeve 
 Driftstilskot
 Utviklingstilskot
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Kraftturisme – eit referanseprosjekt på nasjonalt 
nivå innan kulturbasert verdiskaping

Eit treårig samarbeidsprosjekt mellom 
Rogaland og Vestland fylkeskommunar med 
oppstart 2021. 

Vi vil at prosjektet skal verte eit nasjonalt
referanseprosjekt ved å kople saman
landskapsopplevingar, ha nyheitsverde som det
første av sitt slag, og ha positiv overføringsverdi
til nye, tilsvarande prosjekt.

Prosjektet er støtta av Riksantikvaren, og er
også forankra i Nasjonal Reiselivsstrategi 2030,
strategi nr. 5 – program for nyskapande
kulturopplevingar.
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Strategisk ressursbruk? 

Kan overføring av deler av ressursane frå 
Kulturminnefondet, eller tettare bindingar mellom 
Kulturminnefondet og regionalforvaltninga, bidra
til betre måloppnåing?

Kan Kulturminnefondet sine tilskot i større grad 
målstyrast for å oppnå strategiske mål?

Kulturminnefondet og regionalforvaltninga sin rolle
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Innspel til satsingar

• Formidling som ein overordna tematisk satsing- målretting 
mot aktørane

• Byen/tettstaden sine kulturmiljø som tematisk satsing

Kulturminnekategoriar:

o Historiske hager, parkar og grøntanlegg 

o Kyrkjer (også dei som ikkje er freda eller listeførte)
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Verkemiddel

• Etablere støtteordning for 
mulighetsstudier/arkitektfagleg bistand

• Delebanken.no (nasjonalt delelager for 
fartøyvern). Kan tilsvarande ordning vere 
aktuelt å bygge opp for bevaringsverdige 
bygningsdeler?

Prioritere opp økonomiske verkemiddel som stimulerer til gjenbruk
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Større lokalt engasjement 

o Overordna tematisk satsing på formidling

o Tematisk satsing på byen/tettstaden sine kulturmiljø

o Prioritere arbeid med ålmenta sine kulturminne (lagshus, 
kommunehus, skulehus m.m.)

o Innarbeide rullande materiell i bevaringsarbeidet

o Å tilgjengeleggjere og sikre faktisk deltaking i arealplanprosessar vil 
på sikt kunne gje større engasjement i bevaringsarbeidet. 
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Hjartesukk

• Behov for tettare dialog og 
samhandling departementa i mellom:  
Musea må ikkje bli kasteball mellom 
KUD og KLD

• Store forventningar til det 
tverredepartmentale Kulturarvforumet 
i arbeidet med å samhandle om 
måloppninga i dei nye 
bevaringstrategiane
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Utfyllende til Vestland fylkeskommune sin presentasjon 
 
For å ivareta overordnende mål, ser vi at det er behov for at tilskudd til istandsetting, 
vedlikehold og drift blir sett i sammenheng. Derfor er det behov for å få inn statlige 
tilskuddsordninger til drift på flere felt. 
 
I Vestland ser vi at tilskudd til drift av fartøy er helt nødvendig for å holde engasjementet 
oppe blant de frivillige.  
 
Vi registrerer også at i verdiskapingsprosjekt blir det ofte lagt for liten vekt på behovet for 
øk. støtte i driftsfasen etter prosjektslutt – det er ikke alt som kan øses ved kommersiell 
drift. 
 
Vi ser også at det er utfordringer for stiftelser og frivillige lag og organisasjoner i det å ta 
vare på større kulturmiljø som treng omfattende midler for å driftes på en forsvarlig måte. 
(Singerheimen med sine 11 bygg er et godt eksempel på dette.)  Vestland har opprettet 
egen tilskuddsordning til drift av regionale og nasjonale kulturminne, men 
dekningsgraden er lav. Her trengs det langt et statlig løft. 
 
Så har vi kulturmiljøene som trenger kontinuerlig skjøtsel. I BARK og BERG-programmene 
er det lagt ned omfattende innsats for å tilrettelegge og gjøre førstegangsskjøtsel og 
utarbeide skjøtselsplaner. Det er viktig at dette blir videreført gjennom en ordning som 
sikrer også den framtidige skjøtselen, og at dette ikke står og faller på dugnadsinnsats og 
frivillig engasjement. 
 
 
Kulturminnefondet 
Kulturminnefondet har en sentral rolle i forhold til istandsetting av kulturminne av lokal og 
regional verdi og bidrar på en god måte til nå målene i St.Meld.  Spørsmålet er om det er 
mulig å jobbe smartere i felleskap.   
 
Formidling 
Formidling er viktig for å skape engasjement og involvering. Men spørsmålet er om vi er 
flinke nok i vår målretting av formidling. Her kan det være behov for i større grad å 
målrette mot ulike aktører: 
 
 

- Aktører som er engasjerte og dedikerte  i restaureringsarbeid 

- Aktører som er interesserte eller potensielt interesserte i by- og 

tettstadsutforming 

- Generelt historieinteresserte (men som ikke nødvendigvis er engasjerte i 

enkeltsaker/enkeltprosjekt) 

- Elever og studenter 

 

 

Engasjementet vi ser rundt stedsutvikling og byen og tettstedene sine kulturminner er 
stor idag.  Bevaringsarbeid rettet mot disse som miljø kan være med å øke 
engasjementet rundt kulturarvverdiene i arealplansamanheng.  
 

 



Når et gjelder kategorier, så har Kulturminnevernet har hatt mye fokus på bygninger og 
kulturlandskap. Men hager og grøntanlegg har ikke hatt same fokus, noe som gjør til at vi 
i dag har behov for å få mer kunnskap om disse.   
 
Kirkene er viktige for lokalsamfunnene. Og vi må utvide perspektivet til også å omfatte de 
som ikke er freda eller listeførte. Og vi er nødt til å ta innover oss at dette er en kategori 
som vil ha utfordringer framover. Vi kommer til å møte en spesiell situasjon nå når mange 
av kirkene ser ut til å gå ut av bruk.  
 
 
Når det gjelder bevaringsarbeid som del av arealplanlegging, er det vår erfaring at store 
deler av allmennheten har liten eller ingen kunnskap om reguleringsprosesser og om 
mulighetene til å påvirke.  Dette er først og fremst et demokratisk problem, men det får 
konsekvenser for engasjementet i bevaringsarbeid.  
Kommunene har en viktig rolle gjennom PBL, men ofte liten kompetanse og kapasitet til å 
ivareta oppgaven.  
 
Skal vi ta på alvor at engasjement, bærekraft og mangfold er viktige mål i 
kulturmiljøpolitikken framover, er det nødvendig å sette også kommunene i stand til å 
arbeide strategisk med kulturarven. Derfor må vi unngå at kommunene blir det svakeste 
leddet når strategiene skal formes og iverksettes. 
 

Det tar seg dårlig ut at museene ikke er i stand til å ta vare på de kulturhistoriske 
bygningene de har i sitt eget eie. Museene burde i stedet stå fram som de som har beste 
praksis på dette. Og så er det også selvfølgelig viktig å se av materiell og immateriell 
kulturarv i sammenheng. Så her er det helt klart behov for tettere dialog departementene 
imellom.    
 



Bevaringsstrategier – innspill fra Viken fylkeskommune 
 
Tema innenfor bevaringsarbeid som ikke fanges opp av dagens tilgjengelige 
virkemidler / satsninger 

• Landbruket og dets landskap: Fortetting, byvekst og urban transformasjon 
får mye oppmerksomhet. Men utviklingen som ligger til grunn – endringer 
i arbeids- og næringsstrukturer, vekst i kommunikasjonene, migrasjon 
mot byene – har sitt motstykke i fraflytting, manglende bruk, manglende 
interesse og forståelse. Landbruket og dets landskap rommer store 
kulturminneverdier, med stor tidsdybde, men mye går tapt. Her er det 
betydelig utvalgsproblematikk, behov for kunnskap og ressurser, og det er 
potensial for frivilligheten. 

 

• Store og komplekse kulturminner og kulturmiljøer: Vi har fått fartøyvern 
og TIK, og dette gjelder også Forsvarets kulturminner og en del av de 
øvrige SKE-anleggene. Stikkord er stor kompleksitet, store ressursbehov, 
en miks av istandsettings- og driftsproblematikk, og mange aktører – fra 
lokale frivillighet og museer til en litt oppsplittet forankring på statlig side. 
De spissede satsningene i post 72 og 74 har vært og er svært viktige, men 
svarer ikke helt på kompleksiteten.  

 

• Den nyeste tidens kulturmiljøer – verden etter SEFRAK; 1900-tallets 
kulturminner, særlig siste halvdel: Her er det betydelig oversikts- og 
utvalgsproblematikk – her trengs det grep. 

 

• Manglende mekanismer for fordeling av verdi og belastning: Mye går tapt 
fordi vi mangler mekanismer som fanger opp det at eierne av 
kulturminner opprettholder og forsterker verdier for andre, men ofte selv 
mister sin del av verdiøkningen og kun sitter med kostnadene. Stikkord er 
urbant jordskifte, utbyggingsavtaler, samfunnsbidrag fra andre aktører. 

 

• Kunnskap om kulturmiljøets effekter: Ikke bare økonomi; der har RA gjort 
en bra jobb, men også slikt som trivsel og folkehelse. Vi har en del 
kunnskap om natur og friluftsverdier, men mindre om kultur. 

 

• Lovverket og plansystemet: Forskyve oppmerksomhet fra kulturminnelov 
til plan- og bygningslov og virkemidlene i plansystemet. Heller ikke siste 
stortingsmelding klarte å løfte dette temaet. Min kjepphest er det store 
spranget fra fredning til kommunalt vern, og at fylkeskommunen – selv 



med sine nokså store nye ansvarsområder – i liten grad har fått nye 
håndfaste virkemidler. 

 

• Sammenhengen mellom forvaltningsnivåene: Fylkeskommunen har et 
samlet ansvar for kulturmiljø- og museumsfeltet, mens det på statlig side 
er delt på flere departementer, først og fremst KLD og KUD. Hvordan får vi 
best mulig dialog om temaer som går på tvers av statlige ansvarsområder, 
og hvordan løser vi finansiering av det som ligger i skjæringspunktene? 
Mye av det vi gjør berører både kulturmiljøforvaltning og 
museumspolitikk, særlig synlig i de nye fylkeskommunale oppgaver som 
fartøyvern og tekniske og industrielle kulturminner. 

 
Oppgavefelt innenfor regional- eller lokal forvaltning som bør knyttes tettere 
opp mot bevaringsarbeid for gjensidig nytte 
 

• Bevaring og sirkulærøkonomi/klima/utslippsreduksjon: Kommunene må 
bredere med, både innenfor plan, miljø, eierskap og tekniske sektorer. 
Koble forvaltning og forskning; utvikle verktøy og metoder. 
 

• Samvirke Kulturminnefondet og regionalforvaltningen (så lenge det ikke 
er aktuelt å legge dette virkemidlet – som dreier seg om kulturminner  

 
Erfaringer med god samordning av virkemidler fra ulike forvaltningsnivåer 
(statlige, fylkeskommunal og kommunale) innenfor bevarings – og 
utviklingsarbeidet 
 

• Prosjektet «kulturminnekommunen» (opprinnelig Akershus). Vi tok 

utgangspunkt i vår påstand om at kommunen er det viktigste nivået 

kulturminneforvaltningen, og plan- og bygningsloven den viktigste 

kulturminneloven. Vi hadde møter med alle relevante sektorer i 

kommunen, og for en del egne møter med relevant politisk nivå. Det ga 

kjennskap og interesse, og ryddet en del i samhandlingen – men slikt er 

ferskvare; krever gjentakelse. Det jobbes med en strategi for dette på 

Viken-nivå. 

 

• Regionale planer i Viken basert på FN17. Det lages nå ikke RPer for 

fagområder, men tre tverrfaglige tematiske planer der kulturarv vil inngå i 

alle (men i uviss grad / lite detaljert, ettersom dette er overordnete planer 



som må følges opp av handlingsprogram, virksomhetsplaner osv.). Hvor 

mye samordning dette reelt vil gi er uvisst, men det er i alle fall målet. 

 

• «Bygdemiljøpakker»: Dette er en innsats for samordning av 

fylkeskommunens ulike virkemidler rettet mot de kommunene som har 

de klassiske «bygdeutfordringene» (fraflytting, behov for arbeidsplasser, 

stedsutvikling). 

 

• Sektoransvaret: Nå er dette er egentlig et eksempel på det mangfoldet 

som stortingsmeldingen ønsker, viktig også for at ressursbehovet er 

spredd ut over KLDs budsjett. I et slikt perspektiv kan det være 

bekymringsfullt at sektoransvaret er i endring. Kommunene mangler 

gjerne evne til å følge opp sitt sektoransvar! Museumsbygningene og 

museenes (manglende) evne til å ivareta sin del av bygningsarven er også 

et sentralt tema. 

 

Hvordan oppnår vi større lokalt engasjement? 

• Temaet kan utforskes bl.a. gjennom en bevaringsstrategi for frivilligheten. 

Flytte innsats fra det privat eide til fellesskapene; de kulturminnene som 

kan engasjere mange. Jobbe med målgrupper: Unge er viktig, men det 

kan være en seig oppgave å rekruttere 25-40-åringene til frivilligheten på 

vårt område (fotballen og korpsene tar dem). Unge pensjonister / eldre 

voksne kan være mer realistisk å nå, og trolig mer produktivt. 

 

• Nærhet mellom forvaltningen og det folkelige kulturminnevernet. Satse 

på bygningsvernsentrene, som kobler bygningsvernrådgivere, 

frivilligheten, eierne, håndverkerne og bygningsbransjen. 

 

• «Avintellektualisering» av kulturminnevernet. Mindre fokus på 

finurligheter i stavkirkeportalene og mer kobling til brede trender – som 

trenden for kvalitet og gjenbruk, ikke minst hos unge. Kan vi se for oss 

incentiver her; en slags kulturminnevernets Enova? Klarer vi å fange opp 

det som kan bli en trend med «tilbake til bygda»? Hvordan klarer vi å ta 

vare på og få med oss energien i arkitekturopprøret? 

 

• Koble den (for)nye(de) interessen for design til bevaringstemaet. Hvorfor 

er det slik at et møbel fra en 1950/60/70-tallsdesigner kan koste 



(ti)tusenvis av kroner, mens arkitektur fra samme periode feies vekk? 

Ulike (alders)grupper som definerer verdi (byggebransje og lokal politikk 

domineres av 40 ++, som ikke verdsetter den nyere kulturarven). 

• Ifølge Mediebedriftenes landsforenings statistikk for trykte tidsskrifter i 

2020 var kategorien «Bolig og interiør» den eneste som ikke gikk tilbake i 

opplagstall. Her bør det ligge et potensial. Det er interessant å se hvordan 

bladet «Norske hjem» har lyktes i å kombinere det faglige med det 

folkelige. Fra nettsiden deres ifm. navnebyttet: «Gjennom de tre årene vi 

har holdt på, har vi til stadighet møtt potensielle lesere som har tenkt at 

«Gamle Hus, Hager & Interiør» ikke var for dem. «Gamle» har gitt 

assosiasjoner til hus fra 1700- og 1800-tallet.» 

 

En sluttkommentar: For innspill til bevaringsprogrammene ble vi oppfordret til å 

ha med folk «både fra kulturmiljøforvaltningen og fra samfunnsutviklerdelen av 

fylkeskommunen». Dette er egentlig et kunstig skille, i alle fall om vi skal være 

tro mot den rollen fylkeskommunen er tenkt å ha, og dermed den måten å 

jobbe på som vi som kulturarvavdeling forsøker å få til. Da er vi like mye del av 

samfunnsutvikleroppgaven som de andre delene av fylkeskommunen. Det er 

ikke slik (dvs. det skal i alle fall ikke være slik) at fylkeskommunen har et eget 

kontor for dem som steller med utvikling, mens vi driver med noe annet – 

innvikling for eksempel.  
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