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14. oktober 2022 ble kulturmiljøet i Henningsvær fredet av Kongen i statsråd. Her 

kommer litt informasjon om hva som skjer videre og hva dette betyr for deg. 

Hva skjer etter fredningen er vedtatt 

Fredningen blir tinglyst på alle berørte eiendommer. Det er Klima- og 

miljødepartementet (KLD) som tinglyser fredningen. Dette vil du få brev om. 

Hva betyr fredningen for deg som skal gjøre tiltak? 

Forskrift om fredning gjelder. For at det skal bli så lett for deg som søker som mulig, 

skal du som vanlig ta kontakt med Vågan kommune når du ønsker å gjennomføre et 

tiltak. Nordland fylkeskommune vil blant annet behandle alle søknader som kommer 

inn der fredningen gjelder, ettersom de er myndighet etter kulturminneloven.  

Ta kontakt med kommunen og fylkeskommunen om du lurer på noe 

Både Vågan kommune og Nordland fylkeskommune vil svare på spørsmål dersom du 

er usikker på hvordan du går fram. Dette kan du lese mer om i forvaltningsplanen, 

som har et vedlegg som handler om samarbeidsrutiner mellom Vågan kommune og 

Nordland fylkeskommune.  

Hvor finner du informasjon om fredningen og forvaltningsplanen? 

Fredningsforskriften og forvaltningsplanen ligger på Riksantikvarens nettsider 

www.ra.no/henningsvaer. Forvaltningsplanen blir oppdatert med vedtatt forskrift i 

løpet av året, men rådene i den kan brukes med en gang. Du finner også informasjon 

via regjeringens nyhetssak Eit av Noregs viktigaste fiskevær er freda - regjeringen.no 

og på Nordland fylkeskommunes nettsider Kulturminner - Nordland fylkeskommune 

(nfk.no) 

Spørsmål om fredningen tar du med fylkeskommunen 

Dersom du har spørsmål om fredningen, skal du ta kontakt med Nordland 

fylkeskommune ved kulturminner i Nordland. Dette kan være spørsmål om 

søknadsplikt, råd til gjennomføring eller om tilskudd. Riksantikvaren kan ikke svare 

på spørsmål om tiltak eller tilskudd, siden vi nå blir klagemyndighet. 

Kontaktpersoner i NFK:  

- Silje Økland: silokl@nfk.no 45854128 

- Geir Davidsen: geidav@nfk.no 97146368 

- Grethe K. Vorvik: grevor@nfk.no  
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