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Forord 

I forbindelse med Riksantikvarens arbeid med første fase av bevaringsstrategiarbeidet, forprosjekt del 1, er 

det utarbeidet et samlet kunnskapsgrunnlag med rapporter for syv tema.  

De syv temaene er: «Behov- og sårbarhet», «Mangfold», «Virkemidler», «Bevaring og utvikling», «Bevaring 

og samarbeid», «Bevaring og digitale verktøy», og «Referanseprosjekter». Bevaring og klima er også et av 

temaene i kunnskapsgrunnlaget, men her fungerer «Riksantikvarens klimastrategi for 

kulturmiljøforvaltningen» 2021-2030, som et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.  

Kunnskapsgrunnlaget fungerer som et vurderings og beslutningsgrunnlag for det arbeidet som skal gjøres i 

neste fase av prosjektet. I forprosjekt del 2 skal det lages en samlet plan, rammeverk og skisse for hva den 

overordnede bevaringsstrategien skal inneholde, inkludert nye mål for bevaringsarbeid og hvilke tematiske 

bevaringsstrategier som skal utarbeides samt skisse til innhold i disse. 

Bakgrunn 

Hensikten med undersøkelsen er å:  

• Identifisere utfordringer og behov knyttet til spesielt sårbare eller utsatte kulturminner og 

kulturmiljøer 

• Undersøke hvordan mangfold og mangfoldsbegrepet håndteres i kulturmiljøforvaltningen 

• Skaffe en oversikt over ulike typer virkemidler som er eller kan være tilgjengelig 

• Kartlegge hvordan digitale verktøy brukes og kan brukes i bevaringsarbeid 

• Kartlegge hvordan forholdet mellom bevaring og utvikling ivaretas og sees i sammenheng 

• Kartlegge pågående samarbeid mellom kulturmiljøforvaltningen og andre aktører 

• Samle og vurdere et utvalg referanseprosjekter og høste erfaringer fra disse 

Dette er et ledd i bevaringsstrategiarbeidet, sett under nasjonalt mål 3 i Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i 

kulturmiljøpolitikken - Engasjement, bærekraft og mangfold: Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på 

som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk. 

Målet viderefører essensen i det tidligere strategiske målet for kulturminnepolitikken i St. meld nr. 16 

(2004-2005) Leve med kulturminner. Dette målet er også reflektert i bevaringsstrategiprosjektets 

samfunnsmål 1.  

Bevaringsstrategiene skal i henhold til Meld. St.16 «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. Dette innebærer blant annet satsinger og tiltak for å forbedre tilstand og vedlikeholdsnivå, 

samt tiltak for å redusere tap og skade.»   

I forbindelse med utarbeidelse av Riksantikvarens overordnede bevaringsstrategi er det derfor 

gjennomført en kartlegging innenfor temaene «Behov- og sårbarhet», «Mangfold», «Virkemidler», 

«Bevaring og utvikling», «Bevaring og samarbeid», «Bevaring og digitale verktøy», og 

«Referanseprosjekter». Kartleggingen ble gjennomført i perioden november 2021 – februar 2022. 
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1. Bakgrunn og målsetting 
 

1.2 Kulturmiljøer og sårbarhet 
Et stort antall faktorer bidrar direkte til å påvirke kulturmiljøers tilstand og sårbarhet slik som f.eks. 

klimaendringer, driftsformer i landbruk og skogbruk, endret arealbruk og byutvikling.  Også mer 

abstrakte størrelser og indirekte påvirkninger kan på kort og lang sikt har store konsekvenser for 

kulturmiljøers tilstand og bevaring, slik som f.eks. manglende virkemiddelbruk, tilgang på 

håndverkerkompetanse eller utdannelsesmuligheter, politiske trender og endringer i lovverket.  

Sårbarhet vil i seg selv ikke alltid være et tilstrekkelig argument for tiltak eller prioritering, dette er 

noe som også må begrunnes i forhold til berørte kulturminner og -miljøer. 

Bevaringsstrategiarbeidet skal favne bredt i tid og rom og søke å se forhistoriske og nyere tids 

kulturminner i sammenheng. Bredden av kulturminner og kulturmiljøer som berøres av 

bevaringsstrategiarbeidet, og dermed potensielt også av denne undersøkelsen, er derfor svært stor. 

Ulik forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer følger av ulike grader og former for vern eller 

mangel på formalisert vern. Mens før-reformatoriske kulturminner er automatisk fredete, mangler 

mange etter-reformatoriske kulturminner formelt vern og kan være i fortsatt bruk. Og mens nyere 

tids kulturminner gjerne gjøres til gjenstand for verdivurderinger i den hensikt å verne dem, vurderes 

før-reformatoriske kulturminner tilsvarende der det er ønske om å frigi dem fra vern. Selv om 

automatisk fredete arkeologiske kulturminner i utgangspunktet har et sterkt vern, kan de like fullt 

være truet eller svært sårbare. Før og etter-reformatoriske arkeologiske kulturminner omfatter 

mange synlige objekter og strukturer slik som bergkunst, ruiner og gravminner, men også strukturer, 

kulturlag og gjenstander osv. under bakkenivå. Slike ikke-synlige kulturminner kan være mangelfullt 

registrert, eller deres verdi kan være vanskelig å formidle eller forstå for folk flest.  

Formen og tilgangen på data, registre og oversikter, verdi- og tilstandsvurderinger osv. knyttet til 

ulike typer kulturmiljøer og vernekategorier er derfor tilsvarende variert, noe som også påvirker 

denne kartleggingen.   

 

1.3 Mål, avgrensing og gjennomføring 
Ettersom behov og sårbarhet kan vurderes på mange nivåer, knyttet både til faktorer som direkte 

påvirker kulturminner og -miljøers tilstand og til mer indirekte påvirkninger slik som f.eks. 

virkemiddelbruk og samfunnsutvikling, vil aktuelle tema for denne undersøkelsen være til dels 

sammenfallende med andre delundersøkelser i forprosjektet. I undersøkelsen vektlegges derfor først 

og fremst en vurdering av behovet for tiltak for å redusere tap og skade eller for å forbedre tilstanden 

for aktuelle kulturminner eller kulturmiljø.  

Undersøkelsen søker derfor først og fremst å besvare følgende spørsmål: 

• Hvilke kulturminnetyper eller kulturmiljøer er særlig utsatt for tap og skade og hva er de 

viktigste truslene?  

• Hvilke kulturmiljøer eller kulturminnetyper har størst behov for sikring, vedlikehold og tiltak?  

 

Tids- og kapasitetsrammene for denne undersøkelsen gjør at den begrenser seg til gjennomgang av 

et utvalg overordnede rapporter og data fra prosjekter som er tilgjengelige for Riksantikvaren, 

innspill innhentet fra forprosjektets referansegruppe og gjennom interne og eksterne innspillsmøter, 
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en intern kartlegging i form av en behov- og sårbarhetsmatrise og en ekstern intervju- og 

spørreundersøkelse utført av Vista Analyse.  
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2. Kartlegging  
  

2.1 Pågående satsinger rettet mot sårbare kulturmiljøer 
Et utvalg prioriterte kulturminner og kulturmiljøer omfattes allerede av nasjonale satsinger og 

tilskuddsordninger i regi av Riksantikvaren, som helt eller delvis har disse kulturminnegruppenes 

behov og sårbarhet som utgangspunkt. Gjennom disse ordningene er det allerede iverksatt tiltak som 

berører utsatte eller truede kulturminner med særskilte behov.  I det følgende gis en kort oversikt 

over de mest relevante ordningene for denne kartleggingen, og kulturmiljøene de omfatter.  

 

2.1.1 Bevaringsprogrammene 
St. meld. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner dokumenterte at «uerstattelige kulturminner var i 

ferd med å gå tapt» og presenterte tre nasjonale mål for kulturminnepolitikken som skulle nås innen 

2020. Ved senere utskillelse av et eget mål for automatisk fredete og andre arkeologiske 

kulturminner, ble dette økt til fire nasjonale miljømål (som pr. 2020 var): 

o 2.1 Tapet av verneverdige kulturminne skal minimerast 

o 2.2 Eit prioritert utval automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne skal ha eit 

ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020 

o 2.3 Eit representativt utval kulturminne og kulturmiljø skal vere vedtaksfreda innan 2020 

o 2.4 Freda bygningar, anlegg og fartøy skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020 

 

St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand fremholdt at 

utfordringene som ble påpekt i den foregående kulturminnemeldingen fortsatt består og at 

«Situasjonen for kulturminner og kulturmiljøer er fortsatt preget av stort forfall, skader og 

ødeleggelser». Det ble derfor opprettet ti bevaringsprogrammer. Disse skulle være et virkemiddel for 

operasjonalisering og oppfølging av intensjonene i St. meld. nr. 16 (2004 – 2005) og et redskap for å 

nå 2020 målene: 

«Riksantikvarens arbeid med å sette i stand fredete og fredningsverdige kulturminner, vil bli 

gjennomført i ti bevaringsprogrammer. Dette er kulturminner som både har nasjonal og lokal 

verdi. Programmene vil omfatte gjennomgang av kulturminnenes tilstand og status og tiltak 

for sikring, istandsetting og vedlikehold» 

Bevaringsprogrammene har rapportert til miljømålene 2.2 – 2.4, over. 

Status for bevaringsprogrammene ble gjennomgått i Meld. St. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste. 

Selv om programmene beskrives som (daværende) Miljødepartementets viktigste satsing for å nå 

2020- målene, påpeker meldingen også at det er mye som gjenstår for å nå dem: «Utfordringene for 

de ti programmene er ulike, men gjennomgående er mangelen på håndverkskompetanse og 

ressurser til å kunne ferdigstille programmene».  

Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken - Engasjement, bærekraft og mangfold 

påpeker at: «Erfaringer har vist at bevaringsprogrammene har vært en effektiv måte å strukturere 

bevaringsarbeidet på. Både bevaringsprogrammene, fredningsstrategien og arbeidet med 

kulturminner i kommunene har vært tett koblet til de eksisterende nasjonale målene, hvor reduksjon 

av tap, forbedret vedlikeholdsnivå og økt representativitet har vært de overordnete prioriteringene».  
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I Riksantikvarens årsrapport for 2020 gis en samlet evaluering av programperioden t.o.m. 31.12.20, 

vurdert i forhold til 2020-målene, oppsummert i tabellen under:  

Bevaringsprogram 
 

Mål 2020 Status 2020 Tilskuddspost i 2022 
Statsbudsjettet kap. 1429  
 

Fredete 
kulturminner i privat 
eie (FRIP) 

Alle fredede bygninger i privat eie 
skal være satt i stand til et 
ordinært vedlikeholdsnivå i 2020 

Avsluttet i 2020. Gjenstår 
etterslep for å oppnå 
ordinært vedlikeholdsnivå, 
fortsatt behov for sikring av 
løpende vedlikehold. 

-Tilskudd til fredete 
kulturminner i privat eie, 
post 71  
-Tilskudd til fredete 
bygninger i privat eie fra 
før 1537, post 73. 
 

Samiske 
kulturminner 

Automatisk fredete samiske 
bygninger skal være kartlagt innen 
2017, og prioriterte bygninger skal 
sikres og settes i stand 
 

Ferdigstilt kartlegging, men 
oppfølging pågår fortsatt. 
Omfattes også av FRIP. 

-Tilskudd til samiske 
kulturminner og 
kulturmiljøer, post 71 
-Se også post 73 FRIP 

Stavkirkene Stavkirkene skal være satt i stand 
til ordinært vedlikeholdsnivå 
innen 2015, inkludert interiør og 
inventar 

Innledet i 2001 og fullført i 
tråd med opprinnelig plan i 
2015. Gjenstår 
sikringsbehov for å unngå 
tap og skade. Se også 
brannsikring. 

-Tilskudd til vedlikehold, 
konservering og 
dokumentasjon av 
stavkirker, post 73 
-Tilskudd til sikring av 
stavkirker, post 73 
 

Verdensarven Utvikle verdensarvområdene som 
fyrtårn for den beste praksisen 
innen natur- og 
kulturmiljøforvaltningen når det 
gjelder tilstand, forvaltning og 
formelt vern 
 

Tilstanden til verdensarven 
er bedret og forvaltningen 
styrket, men behov gjenstår. 
Omfattes også av andre 
bevaringsprogram. 

-Tilskudd til verdensarv, 
post 79 
-Omfattes også av andre 
tilskuddsordninger 
 

Tekniske og 
industrielle 
kulturminner (TIK) 

Sikre, sette i stand og vedlikeholde 
et utvalg (15) prioriterte anlegg 
 

Per 31.desember 2020 
hadde 10 av 15 anlegg 
status som istandsatt, men 
fortsatt store istandsettings- 
og vedlikeholdsbehov. 
 

Tilskudd til tekniske og 
industrielle kulturminner, 
post 72 
 

Brannsikring av tette 
trehusmiljø  
og stavkirker 

- Holde brannsikringen av 
stavkirkene på et høyt nivå 
- Sikringstiltak mot 
områdebranner i rundt 200 
historiske trehusmiljøer 

Vedvarende behov for 
brannsikringstiltak 

-Tilskudd til brannsikring 
av tette trehusområder, 
post 73 
-Tilskudd til sikring av 
stavkirker, post 73 
 

Fartøy Bevare og sikre et representativt 
utvalg bevaringsverdige fartøy for 
fremtiden og løfte fartøyflåten til 
et vedlikeholdsnivå 

Sikrings- og bevaringsmålet 
har delvis lykkes, men å 
løfte fartøyflåten til et 
vedlikeholdsnivå innen 2020 
har ikke vært mulig å 
gjennomføre. 
 

-Tilskudd til fartøyvern, 
post 74 
-Tilskudd til fagutvikling i 
fartøyvernet, post 75 

Ruiner 
(Ruinprosjektet) 

Et utvalg ruiner skal sikres og 
gjøres tilgjengelig for publikum 

Startet opp i 2006 og 
avsluttet 31.12.2020, men 
arbeidet med sikring, 
tilrettelegging og formidling 
av ruinene fortsetter. 
 

Tilskudd til ruiner og 
anlegg fra middelalderen, 
post 73 
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Bergkunst (BERG) Et prioritert utvalg 
bergkunstlokaliteter skal 
dokumenteres, sikres og gjøres 
tilgjengelig for publikum 

Realitetsjusterte mål for 
2020 er nådd. Vedvarende 
behov for dokumentasjon, 
skjøtsel og sikring. 

Tilskudd til arkeologiske 
kulturminner (sikring, 
restaurering, skjøtsel, 
tilrettelegging, formidling 
og dokumentasjon), post 
70 
 

Utvalgte 
arkeologiske 
kulturminner og 
kulturmiljø (BARK) 

Et prioritert utvalg arkeologiske 
lokaliteter skal sikres og gjøres 
tilgjengelige for publikum, 
gjennom formidling og 
tilretteleggingstiltak 

Realitetsjusterte mål for 
2020 er nådd. Vedvarende 
behov for formidling, 
skjøtsel og vedlikehold. 

Tilskudd til arkeologiske 
kulturminner (sikring, 
restaurering, skjøtsel, 
tilrettelegging, formidling 
og dokumentasjon), post 
70 
 

 

Her går det fram at det fortsatt gjenstår betydelige behov knyttet til kulturminner og kulturmiljøer 

som inngår i samtlige programmer. I både 2021 og 2022 er innsatsen på feltet videreført gjennom 

Riksantikvarens tilskuddsordninger (se tabell over), også for kulturmiljøer som inngår i de tre 

programmene som omtales som ferdigstilte.  

Om overgangen mellom dagens bevaringsprogrammer og bevaringsstrategiene sier Meld. St. 16 

(2019-2020) at det pågår «et betydelig arbeid i de eksisterende bevaringsprogrammene og 

fredningsstrategien som skal sluttføres. Det vil derfor være behov for en gradvis utfasing av de 

eksisterende programmene, parallelt med at ny struktur etableres. I forbindelse med dette arbeidet 

vil det også bli vurdert om noen av dagens bevaringsprogram skal videreføres som ordinære 

tilskuddsposter, og om det er behov for å justere på innretningen av de øvrige tilskuddspostene.» 

Riksantikvaren innleder arbeid med en samlet evaluering av bevaringsprogrammene i 2022, noe som 

bør ses i sammenheng med utviklingen av de nye bevaringsstrategiene og eventuelle nye 

tilskuddsordninger. Noen programmer har allerede utført egne evalueringer. 

Oversikten over viser at kulturmiljøene som inngår i programmene fortsatt må anses som sårbare, og 

at de alle har vedvarende tiltaksbehov, spesielt knyttet til skjøtsel og vedlikehold.  

 

2.1.2 Tilskuddsordninger og bevaringsprogram/bevaringsstrategi for kirkene 
Kirkene er en sammensatt kulturminnegruppe med mange behov, slik det bl.a. går fram av 

kirkekontrollene som gjennomføres av KA - Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter.  

KA kartlegger tilstanden for norske kirkebygg hvert fjerde år, senest i 2021, det vises her til rapporter 

for nærmere omtale.1  

Stavkirkene omfattes av ordninger som er beskrevet under bevaringsprogrammene og 

tilskuddsposter, ovenfor. Stortinget har siden 2019 også bevilget midler til sikring av fredete og 

verneverdige kirkebygg over Barne- og familiedepartementets budsjett, og departementet har bedt 

Riksantikvaren om å forvalte denne tilskuddsordningen. Nær 25% av de nasjonalt verdifulle kirkene 

fra før 1850 har så langt mottatt tilskudd til sikring. I 2022 skal 20 millioner kroner fordeles over 

Statsbudsjettet kap. 882 post 61 til: 

• Istandsetting av kirkenes klimaskall 

 
1 Se Stein for stein. Kartlegging av tilstand, sikring og ENØK-tiltak i norske kirkebygg. Kirkekontroll 2021, KA 
2021 og Norske steinkirker fra middelalderen. Nøkkeltallsrapport 2021, KA 2022. 
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• Forprosjekt for utbedring av murverk  

Riksantikvaren har også følgende tilskuddsordninger som berører kirker: 

• Tilskudd til konservering av kunst og interiør i kirker, Kap. 1429 post 73 

• Tilskudd til brannsikring av steinkirker fra middelalderen, Kap. 1429 post 73 

Riksantikvaren fikk i desember 20212 i oppdrag fra BFD å utarbeide «et eller flere 

bevaringsprogram/vernestrategier for istandsetting av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Med 

kulturhistorisk viktige kirkebygg menes her alle fredete og listeførte kirkebygg i landet, uavhengig av 

eierskap». Bakgrunn for oppdraget er oppfølging av Stortingets behandling av Meld. St. 29 (2018-

2019) Opplysningsvesenets fond og Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken. I 

sistnevnte sak fattet Stortinget vedtak om at «en av de nye bevaringsstrategiene skal handle om 

kirker, og at det i den forbindelse legges til grunn en målsetting om at alle kirker fra middelalder skal 

ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 1000-års jubileet for slaget på Stiklestad». 

Arbeidet med å følge opp bestillingen er igangsatt. Kirkene representerer dermed en sårbar 

kulturminnekategori med identifiserte tiltaksbehov som er gitt prioritet allerede ved inngangen til 

bevaringsstrategiarbeidet. Det gås derfor ikke nærmere inn på kirkene her, men vises til det 

pågående arbeidet. 

I et sårbarhetsperspektiv kan det likevel påpekes at det planlagte bevaringsprogrammet omfatter 

rundt 190 automatisk fredete kirkebygg (stavkirkene ekskludert) og rundt 750 listeførte kirkebygg. 

Fokus i bestillingen er rettet mot bygningene. Det finnes også ca. 600 middelalderske kirkegårder i 

fortsatt bruk. Rundt to tredjedeler av kirkene som vil omfattes av programmet antas å stå på 

automatisk fredet kirkegrunn/kirkegård. En rekke tiltak knyttet til kirker medfører inngrep, jf. KML 

§3, i de sårbare middelalderske kirkegårdene. Dette gjelder f.eks.: 

• utvidelser av kirkegårder 

• gjenbegravelser på eksisterende kirkegårder 

• opprettelse av minnelunder 

• UU tiltak særlig knyttet til ramper og gangbaner 

• sikring og vedlikehold av kirkebyggene, f.eks. dreneringstiltak rundt kirkene, skifte av gulv, 
stabilisering og reparasjon av grunnmurer, brannsikring med graving for vann og avløp over 
kirkegården og installering av kummer og skap 

• overvåking av kirker med etablering av master med overvåkingsutstyr 
 

2.1.3 Definerte tematiske bevaringsstrategier 
Mens forslag til nye tematiske bevaringsstrategier skal følge av bevaringsstrategiprosjektets videre 

arbeid, har Riksantikvaren allerede utpekt tema for to av de kommende tematiske strategiene. Dette 

har sammenheng med Riksantikvarens svar på KLDs bestilling av store satsingsforslag til 

statsbudsjettet for 2023. To av disse forslagene skal, dersom de realiseres, inngå i bevaringsstrategier 

knyttet til klima og kystkultur:  

Tema sirkulærøkonomi retter seg mot ombruk og bevaring av historiske bygninger med forslag om en 

ny tilskuddsordning: Pilotprosjekter for bevaring og ombruk av fraflyttede eller rivningsutsatte 

historiske bygninger. Gjennom ordningen skal utsatte bygninger ivaretas og sikres fra tap samtidig 

som klimagassutslippene reduseres. 

 
2 Brev av 20.12.21 
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Kystkultursatsingen har som formål å vitalisere bosetting, reiseliv og annen næringsutvikling i 

kystområdene, samt bidra til styrking av sirkulærøkonomien. Satsingen rettes mot ny bruk og 

bevaring av eldre bygninger og anlegg langs deler av kysten. Her gjør forfall og fraflytting som følge 

av befolkningsnedgang og endret næringsgrunnlag at naust, sjøhus, saltebuer og annen kystrelatert 

bebyggelse har høyest tapsprosent i MOV-programmet «Verneverdige kulturminner i utvalgte 

kommuner» (se under) og satsingen skal derfor rettes mot disse. Det er ønskelig å etablere 

tilskuddsordninger for bruksendring og istandsetting. 

Satsingene retter seg begge mot nyere tids kulturminner og bebyggelse. Sirkulærøkonomi er et tema 

blant flere som følger av Riksantikvarens klimastrategi. Kulturminner og kulturmiljøer knyttet til 

kysten favner bredt og omfatter kulturminner på land så vel som både på og under vann, og fra den 

tidligste bosetningen i eldre steinalder til i dag. Temaene i satsingene, dersom de realiseres, vil kunne 

utvikles som egne tematiske bevaringsstrategier, eller bidra under tema der potensialet for å 

inkludere andre perioder og typer kulturmiljøer også er til stede. Dette vil bli nærmere avklart i det 

videre arbeidet i bevaringsstrategiprosjektet 

 

2.1.4 Fredningsstrategien 
Riksantikvarens Fredningsstrategi mot 2020 for kulturminneforvaltningen med handlingsplan 2015-

2020 har, i likhet med bevaringsprogrammene, rapportert under de nasjonale målene fram mot 2020 

(se ovenfor), og da særskilt miljømål 2.3 Eit representativt utval kulturminne og kulturmiljø skal vere 

vedtaksfreda innan 2020. Det vises også til næmere omtale av fredningsstrategien i delrapporten 

Mangfoldsundersøkelse. 

I vedlegg 1 til fredningsstrategien Prioriterte tema til Fredningsstrategien – bakgrunnsnotat gjøres 

det nærmere rede for bakgrunnen for utvelgelse av de ti prioriterte temaene og det representative 

utvalget. I vurdering av temaene er det tatt hensyn til flere kriterier. Her fremgår det at «Temaene 

omfatter områder eller kulturminnegrupper som mangler eller er underrepresentert på 

fredningslisten, og som er vurdert til å være særlig sårbare». Det fremgår videre at temaene gjennom 

risikovurdering anses «å være truet og det kan være få objekter igjen». I tillegg til andre kriterier slik 

som representasjon på fredningslisten, fremheves også sårbarhet i begrunnelsen for utvalget av 

tema (som har prioritert rekkefølge i strategien): 

1. Forsvars og krigshistorie – mange kulturminner under temaet anses sårbare eller truet, f.eks. 

grunnet forsvarets krav til avhending/kassasjon av objekter og anlegg 

2. Nasjonale minoriteter – det finnes svært få kulturminner i denne gruppen 

3. Kulturminner i utmark – omfatter kulturminner det er svært få igjen av, de trues av forfall 

gjennom manglende bruk, omfattes av store omlegginger i landbruk og skogbruk og trues av 

endret bruk, f.eks. ved ombygging til fritidsbebyggelse 

4. Handel – endret handelsmønster og press på interiører 

5. Fellesskap og demokrati – omfatter objekter som er eller vil gå ut av bruk eller er sårbare for 

endringer 

6. Rekreasjon, fritid og folkehelse – en del objekter har gått ut av bruk, er under press, men er 

ikke akutt truet 

7. Ferdsel – delvis ivaretatt gjennom egne verneplaner og anses derfor ikke som akutt truet 

8. Industri – se Bevaringsprogrammet TIK, over 

9. Bosetting etter industrialiseringen – enkelte objekter i undertemaene slik som 

husmannsplasser og strandsitterplasser er i fred med å bli borte 
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10. Etter-reformatoriske arkeologiske kulturminner – f.eks. akkumulerte kulturlag og arkeologisk 

kildemateriale i byer, tettsteder og gårdshauger, sårbart og under press, men mangler 

formelt vern 

Det er planlagt en evaluering av fredningsarbeidet i strategiperioden 2015 – 2020. Her skal 

måloppnåelsen i strategien vurderes, bl.a. med tanke på representativitet, men dette er så langt ikke 

gjennomført. 3 

I likhet med bevaringsprogrammene må arbeidet med fredningsstrategien og de prioriterte temaene 

fortsatt ses på som pågående, også etter 2020 og overgangen til nye nasjonale mål. 

 

2.1.5 Andre relevante prosjekter og satsinger 
Flere pågående nasjonale prosjekter og satsinger knyttet til vern og bevaring av kulturminner og 

kulturmiljøer, er relevante i forhold til temaet behov og sårbarhet. Ettersom flere av disse behandles 

mer utfyllende i andre delprosjektrapporter gis de kun kort omtale her, i den grad det er relevant. 

UKL - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og 

matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Satsingen skal sikre verdier knyttet til landskap, 

biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer. Se også nærmere omtale av dette prosjektet 

under Mangfoldsundersøkelsen og Referanseprosjekter. 

I Plan for arbeid 2020-20254 omtales de utvalgte områdene slik: 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er landskapsområder med store kulturhistoriske og biologiske 

verdier. De er helhetlige landskap formet av langvarig bruk, med landskapselementer og -strukturer 

preget av tradisjonelle driftsformer og byggeskikk. Områdene skal sikres langsiktig forvaltning, ved 

forutsigbar drift, samt skjøtsel og vedlikehold av verdiene. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal gi 

kunnskap og opplevelser og være en ressurs for framtiden, både for grunneiere, drivere, 

lokalsamfunnet ellers, for tilreisende og for forvaltning og forskning. 

Planen viser at for de fleste av de utvalgte kulturlandskapene vurderer fylkeskommunene at det 

foreligger behov knyttet til bedre sikring av kulturminner som inngår i dem. Behovene vurderer f.eks. 

som nokså store (trinn 4 av 5) for mer enn halvparten (28 av 46) utvalgte landskap i 2020. Behovene 

er knyttet til: 

• Istandsetting av bygninger og prioriteringer 

• Veiledning eksempelvis om hva en skal prioritere av vedlikehold og hvilke metoder som 

anbefales 

• Skjøtsel av kulturminner og utarbeiding av skjøtselsplaner 

• Kartlegging av arkeologiske kulturminner 

• Økt kompetanse knyttet til tradisjonshåndverk, istandsetting og vedlikehold 

 

 
3 Kilde: Riksantikvarens årsrapport for 2020   
4 Plan for arbeid 2020–2025 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, Riksantikvaren, Landbruksdirektoratet, 
Miljødirektoratet 2020 
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KULA - Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse 

Registeret skal bidra til å identifisere og ivareta landskap av, og kulturmiljø med, nasjonale 

kulturhistoriske interesser. Se nærmere omtale under Mangfoldsundersøkelsen og 

Referanseprosjekter. 

KIK - Kulturminneplaner i kommunene  

En målsetting i KIK-satsingen har vært at alle kommuner skal ha oversikt over sine verneverdige 

kulturminner, kulturmiljøer og landskap, og prioritere et utvalg av kulturminner som skal tas vare på. 

Se nærmere omtale av dette prosjektet under Referanseprosjekter.  

NB! – registeret, databasen for historiske bymiljøer 

Oversikt over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Angir områder 

hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Se nærmere 

omtale under Mangfoldsundersøkelsen.5  

 

2.2 Prosjekter for kartlegging og overvåking av tilstand  

2.2.1 Automatisk fredete kulturminner i utvalgte kommuner  
Som del av miljøovervåkningsprogrammet Status og tilstandsovervåkning av automatisk fredete 

kulturminner i utvalgte kommuner6 har Sweco Norge på oppdrag for Riksantikvaren kontrollregistrert 

automatisk fredete arkeologiske kulturminner i ti utvalgte kommuner. Dette innebærer å måle og 

beskrive tilstand og endringer for automatisk fredete arkeologiske kulturminner, samt årsaker til tap 

og skade ut fra arealbruk og virkninger av arealforvaltningen.  

Et «representativt utvalg» på minst 50% av lokalitetene i kommunene er kontrollert. Utvalget av 

kommuner skal gi «bredest mulig geografisk spredning, variasjon og representativitet» basert på 

ulike kriterier, og så langt det lar seg gjøre innenfor rammene av programmet.7 Gjennom prosjektet 

registreres årsaker til tap og skade som grunnlag for å analysere hvilke typer lokaliteter som er mest 

utsatt, hva som er de mest fremtredende typer skader og tap, og om det er fellestrekk mellom disse 

lokalitetene. 

Programmet bygger på det tidligere miljøovervåkningsprogrammet Fortidens minner i dagens 

landskap, Status for automatisk fredete kulturminner i utvalgte kommuner som ble utført av NIKU på 

oppdrag fra Riksantikvaren mellom 2000 og 2014, og som dokumenterte tap og skade på 

kulturminner i den gang 16 utvalgte kommuner. En samlet rapport og analyse av resultatene for 

perioden 2015 – 2019 er utført av Sweco for de ti utvalgte kommunene Tromsø, Trondheim, 

Kautokeino, Fræna, Skjåk, Sandnes, Bømlo, Sortland, Modum og Sarpsborg, og omtales i det 

følgende.  

Hovedformålet i prosjektet er å registrere tilstandsendringer. Av 1844 kontrollregistrerte lokaliteter 

er 1393 uten endringer mens 437, eller omtrent en fjerdedel av utvalget, har en eller annen form for 

tap eller skade, se figur 1. Det er verdt å bemerke at det innenfor kategorien uendret også befinner 

seg kulturminner med skader, men der skaden ikke er forverret eller forbedret siden forrige omdrev. 

 
5 Se også Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling, 2021 
6 Omtalen av programmet er basert på Miljøovervåkingsprogram – Status og tilstandsovervåking av automatisk 
fredete kulturminner i utvalgte kommuner. Samlerapport 2015-2019. MOVARK rapport nr. 11, Sweco 2020. 
7Kontrollregistreringene er gjennomført etter Norsk Standard, NS 9450:2012, Automatisk fredete, arkeologiske 
kulturminner og skipsfunn - Krav til registrering av tilstand.  
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Figur 1 Skadeårsaker ved tap/skade (samlet) i hele prosjektet og samlet tap/skade og tap fordelt på kommuner i 
undersøkelsen.  Kilde: Sweco Norge. 

Samlekategorien tap/skade som benyttes i analysen omfatter alle tilstandskategoriene tapt (sortert 

etter dispensasjon, naturhendelse, ulovlig fjernet), skadet, skjemmet, ukjent status, tildekket eller 

ikke gjenfunnet.  

I 20% av tilfellene av tap/skade på kulturminner er det bygg- og anleggsvirksomhet8 som er årsak til 

skadene, dernest følger jordbruk (14%), byggeaktiviteter (13%) og skogbruk (11%). Skadeårsak er 

ukjent for 11% av utvalget (grunnet feil i kartfesting) mens de resterende 31% fordeler seg på øvrige 

årsaker, se figur 1. 

Sweco påpeker at jordbruksdrift kan ha negativ innvirkning på automatisk fredete kulturminner. 

Intensiv moderne åkerdrift fører til økende skader på kulturminner over tid. Større og flere dyr i 

beiteområder fører også til økt slitasje på kulturminner. Især er gravminner sårbare for pløying, og 

også for skader fra beiting, i likhet med rydningsrøysfelt.  

Byggeaktiviteter omfatter en rekke tiltak som medfører inngrep i grunnen som skader, fjerner, 

dekker til eller skjemmer arkeologiske lokaliteter. Dette gjelder særlig lokalitetstypen bosetnings- og 

aktivitetsområder, noe som antas å ha sammenheng både med bosetningskontinuitet og at disse 

lokalitetene i hovedsak ikke synes over bakken. Gravfelt/gravminner er også svært utsatt.  

Skogsdrift med store hogstmaskiner medfører store forstyrrelser i overflaten, rotvelt og store 

mengder hogstavfall. Dette har særlig konsekvenser for bosetnings- og aktivitetsområder, 

gravminner, fangstlokaliteter og veianlegg.  

 
8 Gjelder «Bygg- og anlegg, industri og veiutbygging» som omfatter større infrastrukturanlegg, mens 
«Byggeaktiviteter» forstås som mindre omfattende utbygging som bolig, fritidsbebyggelse eller 
landbruksbygninger. 



15 
 

Sammensatt skadeårsak varierer fra kommune til kommune i undersøkelsen, men er hyppig 

representert, oftest i spredtbygd/dyrket mark. 

Når Sweco analyserer årsakene til tap og skade nærmere innenfor de ulike tilstandskategoriene 

nyanseres bildet enda mer. Tap av kulturminner skjer hyppigst i forbindelse med bygg- og 

anleggsvirksomhet og byggeaktiviteter, mens skader domineres av bygg- og anleggsvirksomhet 

sammen med jord- og skogbruk.  Mindre alvorlige tilstandsendringer (skjemmet, tildekket eller ikke 

gjenfunnet) har oftest sammenheng med skogbruk, fritidsaktiviteter, gjengroing og naturprosesser. 

Ulovlig tap og skade har sterkest årsakssammenheng med bygg- og anleggsvirksomhet, 

byggeaktiviteter og jordbruk. 

Det påpekes også at 56% av samlet tap/skade skjer innenfor arealkategorien tettbygd strøk. 

De største artene i utvalget er bosetnings- og aktivitetsområder, gravminner og gravfelt, se figur 2. 

Disse er da også mest utsatt for tap og skader. Bosetnings- og aktivitetsområder er ofte plassert i 

dagens bosettings- og pressområder. De utgjør 37% av det totale tap/skadeantallet (internt fordelt 

på 40% skader, 25% skjemmet og hele 14% ulovlig fjernet/tapt). 86% av disse tapene skyldes bygg- 

og anleggsvirksomhet og byggeaktiviteter mens 9% er lovlig fjernet ved dispensasjon fra KML. 

Samlet er det registrert 3,7% tap (figur 1) i femårsperioden, noe som delvis også kan skyldes at 

mange av lokalitetene ikke har blitt kontrollert tidligere. De mest alvorlige formene for tap/skade er: 

skader, tapt som følge av ulovlig fjerning og tapt som følge av naturhendelse. Dette omfatter 217 

lokaliteter, hvorav bygg- og anleggsvirksomhet er den største årsaken (27%), sammen med 

jordbruksaktivitet (21%) og byggeaktivitet (17%).  

For over halvparten av kulturminnene der det er registrert tap/skade skyldes dette ulovlige 

aktiviteter der flertallet har sammenheng med bygg- og anleggsvirksomhet og jordbruk. Begge 

aktiviteter inkluderer tiltak i grunnen som ikke er søknadspliktige etter PBL. Eksempler er drift og 

vedlikehold av hovedveinett der vedlikehold av grøfter og skjæringer skader mange kulturminner 

langs vei. Andre tiltak som fører til tap av automatisk fredete kulturminner er bygging av gårdsveier, 

driftsveier og skogsveier, fyllinger og parkeringsplasser.  

Sweco har også sett på effekten av kommunenes arealforvaltning, som reflekterer lokale tilpasninger 

til demografi og landskap, men trolig også kunnskapen om å ivareta kulturminner. Det vanligste 

arealformålet er LNFR (77 % av kulturminnene, 75% tap/skade). Her påpekes det at formålet er for 

lite nøyaktig slik at tiltakene sjelden er i strid med det og derfor ikke utløser krav til detaljregulering 

eller konsekvensutredning. Kun 25% av utvalget er innenfor reguleringsplaner, men her er tap/skade 

prosenten like stor som for øvrige. Kun en tredjedel av de totale utvalget er underlagt 

hensynssone/båndleggingssoner. Innenfor disse sonene er bygg- og anleggsvirksomhet, jordbruk og 

skogbruk den største årsaken til tap/skade. Sweco påpeker at for førstnevnte skjer skadene både i 

anleggs- og driftsfasen, som følge av dårlig sikring av kulturminner i grunnen. 
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Figur 2 Andel tap/skade i det totale utvalget fordelt på lokalitetsarter. Kilde 
Sweco Norge. 
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2.2.2 Miljøovervåking i middelalderbyene 
Riksantikvarens faglige program for middelalder9 gir en grundig innføring i utfordringer for bevaring 

av kulturlag i de norske middelalderbyene og miljøovervåking av disse. Her går det fram at kulturlag i 

byene utsettes for trusler og påvirkning i svært stort omfang. I middelalderbyene finnes det totalt ca. 

3,5 millioner kubikkmeter, tykke kulturlag. Disse er akkumulert som følge av menneskelig aktivitet 

gjennom tidene, og har stort kunnskapspotensiale. Grunnvann i kulturlagene, såkalt mettet sone, er 

påvist i Oslo, Tønsberg, Stavanger og Bergen og er avgjørende for bevaringsforholdene. Soner uten 

grunnvann, eller umettet sone, er påvist i alle middelalderbyene og gir dårligere bevaringsforhold. 

Kulturlagene utsettes for direkte, destruktive inngrep i forbindelse med veibygging, teknisk 

infrastruktur og byggeprosjekter mv. som fjerner kulturlag helt eller delvis. Også inngrep uten direkte 

kontakt med kulturlagene kan ha skadelig, drenerende effekt på dem, og tilføre oksygen som fører til 

raskere nedbryting av organisk materiale og dårligere bevaringsforhold. Økt nedbryting av 

kulturlagene kan også føre til setningsskader i bygningene som står på dem. Miljøovervåking av 

kulturlag i middelalderbyene utføres både som ledd i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogrammer 

og i tilknytning til spesifikke utbyggingstiltak.  

To prosjekter i regi av Riksantikvaren berører miljøovervåking i middelalderbyene: 

MOV Bryggen:  

Skal bidra til sikringen av verdensarvstedet, bl.a. gjennom overvåking av grunnvannsnivå og 

setningsutvikling. For å ivareta de arkeologiske kulturlagenes kildeverdi og redusere setningsskader 

på de kulturhistorisk verdifulle bygningene, har Riksantikvaren igangsatt miljøovervåking. Gjennom 

systematisk og målrettet innsamling av data om kulturlagenes bevaringstilstand og bevaringsforhold, 

kan det vurderes hva som kan gå tapt, hvor raskt dette vil skje, og om avbøtende tiltak er mulig. Ulike 

typer miljøovervåking er blitt utført på Bryggen siden 2000. 

MOV kulturlag:  

Formålet med programmet som hadde oppstart i 2018, er å kartlegge bevaringsforhold og beva-

ringstilstand for middelalderske kulturlag i de åtte middelalderbyene. Forsvarlig forvaltning av de 

automatisk fredete kulturlagene krever inngående kunnskap om bevaringstilstand og 

bevaringsforhold. Kunnskapen innhentes gjennom et langvarig miljøovervåkingsprogram, lange 

tidsserier med målinger og jevn tilførsel av opplysninger som bidrar til kunnskapsbasert forvaltning. 

 

2.2.3 Verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner  
Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner 

skal gi oversikt over utviklingen av tap, endringer og fysisk tilstand for verneverdige bygninger i 18 

kommuner. Miljøovervåkingsprogrammet startet opp i 2000 under navnet «Gamle hus da og nå» der 

SEFRAK-registrerte bygninger eldre enn 1900 i 18 kommuner ble kontollregistrert hvert femte år i 

perioden 2000 – 2014.  

Overvåkingsprogrammet omfatter i utgangspunktet et stort antall SEFRAK-registrerte bygninger eldre 

enn år 1900. Fra og med 4. omdrev (2015) ble programmet også utvidet til å omfatte kommunalt 

vernede bygninger yngre enn år 1900, og andre verneverdige bygg listeført av kommune eller stat. 

Undersøkelsen gir et bredt tilfang av opplysninger om bestandsutviklingen for den eldre 

 
9 Faglig program for middelalderarkeologi. Byer, sakrale steder, befestninger og borger. Riksantikvaren 2015. 
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bygningsmassen, uavhengig av verneverdi. I fjerde omdrev (2015 – 2019) ble antallet kommuner 

redusert til 10.10  

SEFRAK-bygninger og verneverdige bygninger kontrolleres i felt (i to kommuner) hvert 5. år. Her 

registreres nå-situasjonen for bygningsteknisk tilstand, og bygningstap, tapsårsak og påført endring 

registreres ved sammenligning av nå-tilstand med data fra tidligere registreringer. NIKU hadde ansvar 

for gjennomføring av programmet i perioden 2010-2019 mens Asplan Viak nå har overtatt 

registreringen for perioden 2020-2025.  

NIKU har utarbeidet en samlerapport11 som analyserer status og endringer i perioden 2000-2019, 

inkludert data fra SEFRAK -registreringen 1975-1995 som sammenligningsgrunnlag. Følgende 

gjennomgang er basert på data fra denne rapporten, som analyserer data for de ti kommunene Bø i 

Telemark, Flora, Kautokeino, Melhus, Nittedal, Nord-Aurdal, Saltdal, Samnanger, Sandnes og Tromsø. 

Kontrollkommunene skal vise et tverrsnitt av Norge, geografisk og samfunnsmessig. 

For de ti kommunene i analysen var utgangspunktet ved oppstart i 2000 et utvalg på 7458 SEFRAK-

bygninger fra før 190012 som ved inngangen til fjerde omdrev var blitt desimert til 5 629 bygninger. I 

tillegg inngikk 19 listeførte kirker (i 9 kommuner), 12 statlig listeførte bygninger i verneklasse 2 (alle 

Tromsø), 730 bygninger regulert til bevaring etter PBL og 252 bygninger prioritert i kommunale 

kulturminneplaner. 

Tapet i registreringsperioden 2015-2019 (4. omdrev) er på 4,2%, se figur 3.  

 

Figur 3 Samlet tap for SEFRAK-bygninger i undersøkelsen 2000-2019. Kilde NIKU. 

 

Samlet har årlig tap av SEFRAK-bygninger sunket de senere årene, fra 1 % i periodene 2000–2014 til 

0,8 % i perioden 2015–2019, men tapet varierer i de ulike kommunene, se figur 3. Av de opprinnelige 

7458 undersøkte bygningene er 2065 nå tapt: 43% skyldes rivning, 30% forfall og 22% ukjent 

tapsårsak. Ser man på akkumulert bygningstap totalt siden opprinnelig SEFRAK-registrering (1975-

1995) var dette på 28% i 2019. 

Andelen bygninger som er truet har økt i hvert omdrev. Totalt oppgis 12% som truet av forfall og 3% 

som sterkt truet. For 51% av bygningene er det påført aktive endringer, hvorav 3% større 

volumendringer, 18% mindre volumendringer og 31% overflateendringer. 3% av alle undersøkte 

bygninger er endret gjennom delvis rivning og 2% er tilbakeført til eldre uttrykk. 

 
10 Tallet er igjen økt til de tidligere 18 i inneværende fase/nytt omdrev. 
11 Kilde: Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner, Sammendragsrapport 2000-2019. NIKU 
rapport 101, Åse Dammann 2020. 
12 Av totalt 10 790. Yngre bygninger, ruiner og svært utilgjengelige bygninger er utelatt. 
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Sjøhus og naust er bygningstypen med størst tap. Også når det gjelder tilstand, er andelen truede 

bygninger klart høyest i primærnæringene.  

Tapsandel for ulike bygningstyper i undersøkelsen 2015-2019: 

Bygård:   1,7% 

Bolig/våningshus: 3,4% 

Sæter/utmarkshus: 4,3% 

Mindre uthus:  4,8% 

Driftsbygning:  4,9% 

Sjøhus/naust:  6,7% 

 

Tapsandelen i tettbygde og spredtbygde områder er noenlunde lik, mens det er mer forfall på 

resterende bygninger i spredtbygde områder og særlig for bygninger opprinnelig knyttet til 

primærnæringene. Dette ses i sammenheng med endringer i landbruksdriften med nedgang i antall 

gårdsbruk i drift og sammenslåtte driftsenheter som krever færre og mer tidsmessige 

driftsbygninger. Tilstand og bygningstap viser at langt større andel av bygningene opprinnelig knyttet 

til primærnæringene er truet, sammenlignet med øvrige samfunnssektorer. I tettbygde områder er 

utbyggingspress den største trusselen mot eldre bebyggelse, mens funksjonstømming og forfall er 

trusler i utkant og spredtbygde strøk. Vekstkommuner har størst tap når det gjelder driftsbygninger i 

landbruket, mens kommuner med svak befolkningsvekst har mest forfall knyttet til stående 

bygninger. 

Undersøkelsen viser at bygninger regulert til bevaring etter PBL har lavere tapsandel (1,1%) enn 

øvrige (4,4%), men dette medfører ikke nødvendigvis godt vedlikehold. Her er naust, sjøhus, 

driftsbygninger og mindre uthus spesielt utsatt. 

Blant bygninger med endringer er bare 5% truet av forfall mens 26% bygninger uten endringer til 

sammenligning var tilsvarende truet. Driftsbygninger, uthus i utmark, sjøhus og naust er særlig 

utsatte bygningstyper. De har relativt få endringer, men mye forfall, mens bolighus, våningshus og 

bygårder har mange endringer, men lavere tapsandel og lite forfall. Resultatene peker på 

sammenheng mellom bruk og bygningsbevaring: bygninger i bruk endres gjennom vedlikehold og 

tilpasninger, mens funksjonstømming gir mindre endring, men dårligere vedlikehold, økt forfall og 

tap. 

  



20 
 

 

Figur 4 NIKUs oversikt over status for bygningstyper i undersøkelsen 2015-2019. Kilde: NIKU. 
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2.2.4 Miljøovervåking av konsekvensene av klimabelastningene på fredete bygninger 
Riksantikvarens MOV program Miljøovervåking av konsekvensene av klimabelastningene på fredete 

bygninger, som hadde oppstart i 2017, har som formål å skaffe oversikt over hvordan klima-

endringene slår ut for 45 kulturhistorisk verdifulle bygninger. Dette gjelder 35 middelalderbygninger 

rundt om i landet og ti bygninger i verdensarvområdene Røros og Bryggen i Bergen. Registreringene 

utføres av NIKU og Mycoteam på oppdrag fra Riksantikvaren, og prosjektet forventes å gå over 35-50 

år. Programmet omfatter to tema: 

• Husbukkangrep på bygninger – overvåking av endring av husbukkens utbredelse 

• Bygninger og klimabelastning – overvåking av utvikling av faren for skader og utvikling av 

skader grunnet klimabelastning i et utvalg objekter 

Registreringene har fem års omdrev og de første resultatene fremkommer derfor først i 2022. I løpet 

av 2022 vil det være igangsatt overvåking av alle de 45 bygningene i programmet. 

Se også kapittel 2.3 under. 

 

2.2.5 Museenes historiske bygningssamlinger – kartlegging og tilstandsvurdering 
Mange historiske bygninger inngår i museumssamlinger, men er like fullt sårbare. 

Kulturdepartementet ba i 2019 museene i Det nasjonale museumsnettverket om å utføre en 

kartlegging og tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger i museenes samlinger. Kulturrådet 

utarbeidet en oversikt over aktuelle problemstillinger for undersøkelsen, i samarbeid med flere 

museer og i dialog med Riksantikvaren. Kartleggingen ble utført av museene i 2019 med bistand fra 

Kulturrådet. Totalt ble det innrapportert 4510 bygninger. Av disse inngikk 4392 i undersøkelsen.13  

Undersøkelsen viser at det er likhetstrekk mellom de bygningene museene har samlet og de 

kulturminnevernet har fredet, i forhold til både geografisk fordeling, alder og funksjon. 22% av 

bygningene i samlingene er fredet, og under halvparten (47%) er bevart in situ. Når det gjelder 

bygningenes alder viser kartleggingen at hovedvekten i samlingene (46,9%) er oppført på 1800- 

tallet, 26,3% på 1900-tallet og 20,1% på 1700-tallet. 

Nær 55% av de registrerte bygningene hadde restaureringsbehov (TG2 og TG3), se figur 6. Kostnader 

ved å restaurere disse bygningene til et vedlikeholdsnivå ble i undersøkelsen anslått til ca. 3,2 

milliarder kroner, med et årlig vedlikeholdsbehov på 400 millioner kroner. Museene eier selv ca. 33% 

men har vedlikeholdsansvar for ca. 90% av bygningene i sine samlinger, og dekker selv vedlikeholds- 

og restaureringskostnader for 72% av dem. Rapporten viser også til en undersøkelse utført av Ipsos 

for Kulturrådet i 2020, der museene påpeker behov for 500 håndverksstillinger for å kunne utføre 

løpende vedlikehold. Museene hadde da 300 stillinger, inkludert frivillig og innleid arbeidskraft, 

tilgjengelig for dette formålet.14 

Undersøkelsen viser at til tross for musealt vern er det store utfordringer knyttet til vedlikehold av 

bygninger i museenes samlinger. Klimaendringene vil trolig også forsterke disse i årene som kommer. 

 
13 118 bygninger som er tidligere demontert eller oppført av museene selv ble unntatt. 
14 Kilde: Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger, Kulturrådet 2019. 
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Figur 5 Diagrammet viser tilstandsgrad i forhold til bygningenes alder. Kilde: Kulturrådet 

 

2.3 Klima og klimatilpasning 
Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning 2021-2030 tar for seg både kulturmiljøfeltets 

bidrag til reduksjon av klimagassutslipp og håndtering av uønskede konsekvenser av klimaendringene 

for kulturmiljøer. Fram mot 2100 vil Norge få et varmere og våtere klima med mer ekstremvær, noe 

som har konsekvenser for bevaring av viktige kulturminner, kulturmiljø og landskap.15  

Klimastrategien fremhever følgende om konsekvenser av klimaendringer for kulturmiljø: 

«Kulturmiljø vil framover være utsatt for hyppigere ekstremværhendelser, som storm, snøskred, 

løsmasseskred, flom, hetebølger og tørke som kan føre til skogbrann. Stigning i havnivå, kraftigere 

kysterosjon og økte nivåer for stormflo vil påvirke kulturmiljø i utsatte områder langs kysten og under 

vann. Klimaendringene er også forventet å forlenge vekstsesongen og føre til at kulturlandskapet gror 

raskere igjen. 

For bygninger og anlegg vil høyere fuktighet, kombinert med temperaturstigning, øke risikoen for 

skade gjennom økt biologisk vekst, inkludert råte i treverk. I tillegg kan vi forvente større omfang av 

skadedyrangrep. Det vil også bli en økt risiko for kjemisk nedbrytning av stein og metaller og 

mekanisk nedbrytning som følge av hyppigere fryse- og tineprosesser. Dette har følger for blant annet 

ruiner, bergkunst og arkeologiske funn. 

Temperaturstigning og økt nedbør vil endre bevaringsforholdene for arkeologiske kulturmiljø på land. 

Gjenstander og bioarkeologisk materiale vil brytes ned raskere med akselerert tap av kildeverdi som 

resultat. Høyere havtemperatur og hyppigere ekstremhendelser gjør arkeologiske kulturmiljø under 

vann spesielt utsatt for raskere biologisk og mekanisk nedbrytning. 

Hyppigere og kraftigere regnskyll vil ha konsekvenser for mange ulike typer kulturmiljø, og 

overvannshåndtering blir viktig for å unngå skader. Arkeologiske kulturmiljø med høyt innhold av 

organisk materiale, som kulturlag i byer og gårdshauger, fonne-, båt- og myrfunn, er spesielt sårbare. 

 
15 Se også Klimatilpasningstiltak og kulturarv. Muligheter og oppmerksomhetspunkter ved studer av 
klimatilpasningstiltak og konsekvenser for kulturmiljøer og kulturminner. Nordisk ministerråd (NIKU) 2022. 
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Også tining av øvre lag av permafrost, erosjon og jordsig vil gi økt tap av og skader på arkeologisk 

kulturmiljø og utfordre fundamenter til stående bygninger og andre konstruksjoner.» 

Det er mange utfordringer for kulturmiljøers sårbarhet knyttet både til effektene av klimaendringene 

og tiltakene som iverksettes for å møte dem. Utfordringsbildet er komplekst og medfører også mye 

usikkerhet. Klimatilpasningstiltak kan også ha skadelige effekter for kulturminner. Utbygging av 

«grønn energi» som nye vindkraftanlegg og vannkraft er arealkrevende tiltak som kan medføre 

direkte inngrep og skade på arkeologiske kulturminner. Etablering av flomsikringsanlegg eller tiltak 

for overvannshåndtering i by kan ha konsekvenser for både synlige arkeologiske kulturminner og 

kulturlag i undergrunnen. 

KA har utført naturfareanalyse av alle kirkebygg i Norge, se også kapittel 2.1.2 ovenfor. Analysen 

viser at en betydelig andel av Norges vernede og fredede kirkebygg ligger innenfor områder med 

potensiale for skred og flom. Det har de siste årene vært flere hendelser der blant annet flom har ført 

til betydelige skader på kirkebygg, inventar og gravplasser.16 Klima er som vist ovenfor også tema for 

MOV knyttet til bygninger, og forventes å få innvirkning på bygningene i museenes samlinger og 

mulighetene for å vedlikeholde dem. 

 

2.4 Regionale planer og strategier 

2.4.1 Regionale kulturminneplaner og Sametingsmeldingen  
Som ledd i kartleggingen er det foretatt en gjennomgang av Sametingsmelding om samisk 

kulturminnevern og regionale kulturminneplaner der slike foreligger, med henblikk på omtale av 

temaet behov og sårbarhet.17  

De ulike fylkene har ulike typer planer. Noen sammenslåtte fylker har kulturminneplaner fra før 

sammenslåingen, gjerne supplert med et felles handlingsprogram. Kulturmiljø inngår som del av 

regionale planer for kultur i enkelte fylker. Noen planer har tilknyttede planretningslinjer, mens 

andre primært er oversikter over regionalt viktige kulturmiljøer. Planene er svært ulike i alder, noen 

nærmere 20 år gamle mens andre er fra 2021, enkelte har i praksis gått ut på dato, mens andre har 

et perspektiv fram til 2030.  

Følgende planer er gjennomgått: 

➢ Sametinget: Áimmahuššan - Sametingsmelding om samisk kulturminnevern 2021 
➢ Finnmark: Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark, Finnmark 

fylkeskommune og Sametinget 2017-2027 
➢ Nordland: To regionale planer - Kulturminner på Sør-Helgeland og Kulturminner i Lofoten 
➢ Trøndelag: Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030 
➢ Møre og Romsdal: Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi (2015) 
➢ Sogn og Fjordane: Kultur for alle, regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019-2027 
➢ Vestland: Handlingsprogram Kultur for alle, regional plan for kultur: 2019-2022  
➢ Rogaland: Regionalplan for kulturmiljø i Rogaland (planprogram, sendt på høring juni 2021) 
➢ Vest-Agder: Kulturarv 2020: Strategi for kulturminner i Vest-Agder 
➢ Vestfold og Telemark: Kulturstrategi 2021-2024 
➢ Viken: Felles handlingsprogram for kulturminner i Viken 2022-2023  
➢ Østfold: Kulturminneplan for Østfold 2010-2022  

 
16 Kilde: Håndtering av naturfare for kirkebygg, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, 2020. 
17 Gjennomgangen er foretatt av Espen Ophaug, Riksantikvaren.  
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➢ Akershus: Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Akershus, vedtatt november 2019 
(oppdatert plan fra 2007, med tillegg fra handlingsprogram 2018) 

➢ Buskerud: Regional plan for kulturminner i Buskerud 2017-2027 med vedlegg 
➢ Oslo: Høringsutkast, Kulturmiljømelding Oslo 2021-2031, med vedlegg (på høring mai 2021) 
➢ Hedmark: Kulturminner for Hedmarks framtid, Fylkesdelplan for vern og bruk av 

kulturminner og kulturmiljøer 2005 
➢ Oppland: Kulturarvstrategi for Oppland 2015–2020 

 
Det påpekes bl.a. at nye, verdifulle kulturmiljø vil kunne påvises som følge av mer forskning og 

dokumentasjon. Flere fylkeskommuner oppgir at de har for dårlig kunnskap om samiske 

kulturminner. Andre gjennomgående tema knyttet til behov og sårbarhet oppsummert er:  

➢ klimaendringer og klimatilpasning  

➢ endret demografi med press på byer og tettsteder, fraflytting og bygninger ute av bruk på 

landsbygda 

➢ mangel på tradisjonshåndverkere (og lokale materialer) 

➢ manglende kulturmiljøkompetanse i kommunene 

➢ mangelfulle registre over kulturminner, inkludert Askeladden, og verktøy for registrering 

➢ balansen mellom vern og bruk/forbruk av kulturmiljøer i forbindelse med næringsutvikling og 

opplevelsesindustri 

➢ på- og ombygginger, mange kulturmiljøer er sårbare for store endringer 

➢ særlige utfordringer knyttet til bygninger med tapt funksjon vs. rivningspress og inngripende 

transformasjon 

➢ arkeologiske kulturminner forsvinner, pga. ulovlig aktivitet og dårlig informasjon 

➢ utfordringer for verneverdige bygg på museene, spesielt de ubemannede bygdemuseene, 

men også på de større museene 

➢ manglende kunnskap om kulturminner fra «vår egen tid»/samtidsdokumentasjon 

➢ manglende registreringer av kulturmiljø fra 1900-1945 

 

2.4.3 Kulturminner og kulturmiljø i kommunene 
En gjennomgang av kulturminneplaner i kommunene ville sprenge rammene for denne 

kartleggingen. Det vises i denne sammenheng til omtale av KIK satsningen, over. Det vises også til 

Riksantikvarens strategi for arbeid med kulturarv i kommunene 2019-2022 som skal «bidra til å stryke 

kommunene i deres arbeid med å ivareta kulturminner».  

 

2.5 Utredning av behov og sårbarhet – Vista Analyses rapport 
I det følgende gis en oppsummering av resultatene fra Vista Analyses oppdragsrapport for 

Riksantikvaren til forprosjektet i bevaringsstrategiarbeidet, med vekt på temaet behov og sårbarhet. 

For flere detaljer vises til rapporten.18 Vista oppsummerer hovedfunnene under dette temaet slik: 

«De spurte sier om behov og sårbarhet at kystkultur, setermiljø, byområder, grøntanlegg, 

landskapsområder og tekniske installasjoner er særlig utsatte kulturmiljøer. Den immaterielle 

kulturarven blir også nevnt. Indirekte peker disse utsagnene tilbake til mangfoldsbegrepet. 

Utfordringen er knyttet til klimaendringene, men også naturvernhensyn, lovgivningen, forvaltningen 

av kulturmiljøene, økonomiske insentiver, og mangel på kunnskap. Flere informanter peker på at 

 
18 Riksantikvarens arbeid med ny bevaringsstrategi. Utredning og underlag, Rapport 2022/04, Vista Analyse. 
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fortetting bidrar til at man mister kulturminner i byene. Samtidig pekes det på at kulturmiljøer ofte 

taper mot naturvernhensyn, mest trolig utenfor tettbygd strøk.» 

Vistas undersøkelse av tema som behandles nærmere i øvrige delrapporter har også relevans for 

behov og sårbarhet, selv om de ikke omtales direkte her. 

 

2.5.1 Intervju-undersøkelsen 
Her oppgir Vista at «det er gjennomført 15 samtaleintervjuer med til sammen 18 informanter, hvorav 

omtrent halvparten av respondentene har gitt svar på spørsmålene om behov og sårbarhet. Blant 

disse finner vi noen som jobber med å ivareta og vedlikeholde kulturmiljøer, statlige organisasjoner 

som samarbeider med RA i ivaretakelsen av kulturmiljø og noen som jobber med forskning innen 

kulturmiljøfeltet.» Spørsmålene som er stilt i samtaleintervjuene er ifølge Vista tilpasset 

informantene, slik at spørsmålene er mest mulig relevante for den enkelte.  

Svarene i denne delen av undersøkelsen berører primært nyere tids kulturminner. Det må derfor 

bemerkes at informantene i intervju-undersøkelsen i mindre grad forventes å ha synspunkter knyttet 

til før-reformatoriske kulturminner.  

De fleste av informantene har ifølge Vista fått følgende spørsmål:  

1) Hvilke kulturminner, kulturmiljøer og landskap er særlig utsatt for tap og skade?   
Her oppgir informantene ifølge Vista kystkultur, setermiljø, byområder, grøntanlegg, 
landskapsområder19 og tekniske installasjoner. Bygg som går ut av bruk forfaller. Immateriell 
kulturarv – dvs. kunnskap og kompetanse – er også særlig utsatt. 
 
2) Hva er de viktigste truslene?   
Her påpekes klimaendringene, naturvernhensyn, lovgivningen og forvaltningen av kulturmiljøene, og 
mangel på kunnskap. Flere informanter nevner at kystkultur er et særlig utsatt kulturmiljø på grunn 
av klimaendringer og fordi kystmiljøene er i stor endring. Andre utfordringer er fortetting i byene og 
fraflytting av bygdene. Strenge krav og høye kostnader ved istandsetting av bevaringsverdige bygg 
hindrer ny bruk. Kunnskapsmangel er et problem. Grøntanlegg er sjelden fredet og trues av både 
kunnskapsmangel og fortetting. Konflikt mellom bevaring av kulturmiljø og naturvernhensyn påpekes 
også. 
 
3) Hvilke kulturminner, kulturmiljøer og landskap har størst behov for sikring, vedlikehold og 
tiltak?   
Her sier Vista at «kystkulturen er det kulturmiljøet flest informanter mener at har størst behov for 

vedlikehold og tiltak».  

 

2.5.2 Spørreundersøkelsen 
Spørreundersøkelsen består av en kombinasjon av åpne og lukkede spørsmål sendt per weblink til 

Fylkeskommunene, Sametinget, Byantikvarene, de arkeologiske forvaltningsmuseene (inkludert 

sjøfartsmuseene), et folkemuseum og NIKU, i alt 42.  Av disse har 28 svart: 

• 10 byantikvarer  

• 9 fylkeskommuner/Sametinget  

• 9 (forvaltnings)museer/NIKU  

 
19 Vista definerer ikke nærmere hva som ligger i begrepet «landskapsområder». 
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Svarene på de åpne spørsmålene er gjengitt i sin helhet i rapporten, vedlegg A.4 og A.5, mens noen 

hovedpunkt er summert av Vista, under.    

1) Hva er de største truslene for ivaretagelse av kulturmiljø innenfor ditt geografiske 

forvaltningsområde?  

Her er responsen på faste svaralternativer gjengitt av Vista i tabellform, se figur 7. 

 

 

Figur 6 Svarprosent på spørsmål med alternative valg vs. hva som er de største truslene for bevaring av kulturmiljøer. Kilde: 
Vista Analyse 

 

2) Hvilke kategorier av kulturmiljø er spesielt sårbare for tap og skade innenfor ditt geografiske 

forvaltningsområde?  

Dette er et åpent spørsmål, se Vista Analyses rapport, vedlegg A.4 for alle svar. 

Kulturminner i utmark og landskap20, tomme bygninger, bygninger knyttet til maritim virksomhet, 

ikke synlige kulturminner og bygningsmiljø i byene er blant de som nevnes av flere informanter ifølge 

Vista.  

3) Hvilke kategorier av kulturmiljøer har størst behov for sikring, skjøtsel/vedlikehold eller tiltak 

innenfor ditt geografiske forvaltningsområde 

Dette er et åpent spørsmål, se Vista Analyses rapport, vedlegg A.5 for alle svar. 

 
20 Landskap er her ikke nærmere definert. 
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Gravfelt, ruiner, utmarkskulturminner, bergkunst og kulturminner som påvirkes av klima er blant de 

som nevnes under denne problemstillingen ifølge Vista.   

 

2.6 Utredning av behov og sårbarhet – andre innspill og medvirkning 
I tillegg til undersøkelsen utført av Vista Analyse er det i løpet av 2021 og 2022 også innhentet 

innspill til forprosjektarbeidet gjennom flere innspillsmøter med regionallederne, og med 

representanter for nasjonale aktører, frivillige og stiftelser, kunnskapsmiljøer, næringsliv og 

eiendomsutviklere, regional forvaltning (Sametinget, fylkeskommuner og arkeologiske 

forvaltningsmuseer), byantikvarer og kommuner. Referansegruppen har også bidratt med innspill til 

arbeidet.  

Behov- og sårbarhet, slik temaet er definert i spørsmålene i denne delundersøkelsen, har ikke vært 

direkte gjenstand for diskusjon i disse møtene. Tema og spørsmålsstilling har, i større eller mindre 

grad, like fullt hatt relevans for disse problemstillingene. 

Prosjektgruppen har bidratt med innspill til tema og litteratur i denne rapporten. Det har også blitt 

gjennomført interne innspillsmøter hos Riksantikvaren underveis i arbeidet, både seksjonsvis, 

avdelingsvis og i felles arbeidsverksted. Spørsmålene i denne delundersøkelsen har heller ikke her 

vært direkte tema for diskusjon. Informasjon knyttet til temaet sårbarhet har også blitt innhentet 

gjennom en sårbarhetsmatrise som er besvart i fem av Riksantikvarens relevante fagseksjoner.21 

Hensikten med sårbarhetsmatrisen har vært å innhente informasjon om belastninger som på ulike 

måter påvirker kulturminner og kulturmiljøer og bidrar til sårbarhet, fordelt på ulike typer 

kulturminnekategorier og kulturmiljøer. Materialet er for omfattende til å gjengis i sin helhet her, 

men matrisen vil være et verktøy også i det videre arbeidet i bevaringsstrategiprosjektet. Det er også 

innhentet opplysninger direkte fra ansatte hos Riksantikvaren i tilknytning til aktuelle tema som er 

omtalt i denne delundersøkelsen. 

Interne og eksterne innspill og gjennomgangen av rapporter og prosjekter i det foregående, danner 

grunnlaget for diskusjonen i neste kapittel.  

 

  

 
21 Seksjonene KFV, KK, KRT, SAK, SAM og SIV ble bedt om innspill, KRT har ikke besvart. 
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3. Diskusjon og anbefalinger  
 

3.1 Behov og sårbarhet oppsummert 

3.1.1 Trusler og sårbarhet 
I resultatene av Vistas spørreundersøkelse (se figur 7) er det store utbyggingsprosjekter og 

mangelfull skjøtsel og vedlikehold som peker seg ut som de største truslene mot kulturmiljø 

(svarprosent mer enn 60%), tett fulgt av by- og tettstedsutvikling og manglende/utilstrekkelige 

tilskudd til bevaring (mer enn 50%). Den tredje største gruppen består av de tre svaralternativene 

klimaendringer/klimatiltak, svakt formelt vern og kunnskapsmangel/kunnskapshull (alle mer enn 40% 

tilslag). Dette er tema som også går igjen i innspillene til forprosjektet. 

Trusler fra store utbyggingsprosjekter eller som følge av tettstedsutvikling fremkommer også av 

miljøovervåkingen av arkeologiske kulturminner. Swecos rapport, ovenfor, viser at for arkeologiske 

kulturminner i undersøkelsen skjer 56% av samlet tap/skade innenfor arealkategorien tettbygd strøk. 

33% av alle registrerte tap/skader skyldes bygg- og anleggsvirksomhet og andre byggeaktiviteter. 

Herunder står også bygg- og anleggsvirksomhet og andre byggeaktiviteter for hele 73% tap av 

arkeologiske kulturminner gjennom ulovlige aktiviteter i rapporten. I innspillene til forprosjektet er 

det påpekt at fortetting truer arkeologiske kulturmiljøer også på andre måter, f.eks. ved å bryte opp 

sammenhengende kulturmiljøer, slik at ruinanlegg blir liggende innebygd i byområder eller 

gravminner innestenges mellom boligtomter og visuell forbindelse til opprinnelig gravfelt brytes. 

Utbyggingspress i middelalderbyene er som tidligere omtalt stort og konstant, med potensielt store 

konsekvenser for kulturminner og kulturlag. Endring av tidligere havneområder i og i nærheten av 

byer til andre formål, slik som ny næring eller boligformål, er også en stor trussel mot bevaring av 

automatisk fredete marine kulturminner.  

Utfordringer knyttet til manglende skjøtsel og vedlikehold er også gjennomgående påpekt i 

innspillene til forprosjektarbeidet. Dette er et tema som er aktuelt i oppfølgingen av samtlige 

bevaringsprogrammer og som også er påpekt som en problemstilling innenfor KULA. Konsekvensene 

av manglende vedlikehold ses også tydelig i tilstandskartleggingen av bygninger i MOV prosjektet 

Verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner og i kartleggingen av museenes historiske 

bygningssamlinger, der mer enn 50% av museenes bygninger har restaureringsbehov. I MOV 

prosjektet er de største tapene og forfallet knyttet til spredtbygde områder og tidligere 

primærnæringer, der bygninger nå går ut av bruk og forfaller. Forsvarsbygg peker i innspill også på 

stort etterslep i vedlikehold av statens vernede eiendommer. 

Aktiviteter knyttet til jordbruk (14%) og skogbruk (11%) bidrar direkte til skade på mange 

arkeologiske kulturminner, bl.a. som følge av moderne driftsformer, jf. MOV programmet Status og 

tilstandsovervåkning av automatisk fredete kulturminner i utvalgte kommuner. Gjengroing er også en 

stor utfordring for skjøtsel av arkeologiske kulturminner, noe som i likhet med forfall av bygninger, 

også forsterkes av fraflytting og endringer i jordbrukslandskapet. Klimaendringer er også en viktig 

faktor i forhold til skjøtsel og vedlikehold, se under. 

Manglende eller utilstrekkelige tilskudd til bevaring påpekes i Vistas spørreundersøkelse, noe som 

også har direkte konsekvenser for skjøtsel og vedlikehold. Her vises også til rapport for deltema 

Virkemiddelanalyse. 

Svakt formelt vern er oppgitt som en alvorlig trussel i spørreundersøkelsen, og utfordringer knyttet til 

forvaltning og lovverk er også fremhevet i intervjuene. Dette kan også ses i sammenheng med 

temaer og prioriteringer i fredningsstrategien, som fortsatt er under arbeid eller så langt i liten grad 
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har blitt iverksatt. Et eksempel som går fram av flere innspill er her de etter-reformatoriske 

arkeologiske kulturminnene. I forhold til temaene økonomiske virkemidler, forvaltning og lovverk, 

vises det også til rapport for deltema Virkemiddelanalyse. 

Ikke overraskende fremheves klimaendringer og klimatiltak som en av de viktigste truslene mot 

kulturmiljøer, i både intervju og spørreundersøkelsen fra Vista Analyse. Dette er et tema som 

allerede står i fokus i kulturminneforvaltningen, jf. ovenfor, og mange innspill til forprosjektet 

berører også denne tematikken. Klimarelaterte problemstillinger er også sentrale i den delen av 

Vistas undersøkelse som berører forskning, se Vistas rapport kapittel 3.6 Kompetanse og vedlegg 

A.14-A.15. 

Det er også verdt å merke seg at mer enn 30% av svarene i Vistas spørreundersøkelse peker på 

kunnskapsmangel eller kunnskapshull som en viktig trussel. Kunnskapsmangel hos regionale 

myndigheter, eiere, frivillige og håndverkere omtales som en utfordring også i intervjuundersøkelsen. 

Kunnskap og kompetanse har også blitt fremhevet som sårbart i de ulike innspillsrundene.  

De regionale planene, referert ovenfor, gir et tilsvarende bilde av de viktigste utfordringene knyttet 

til trusler og sårbarhet. Også her pekes det på klimaendringer og klimatilpasning, demografiske 

endringer, herunder by- og tettstedsutvikling og fraflytting av landsbygda, bygninger som går ut av 

bruk, forfall av museale bygninger, tap av arkeologiske kulturminner og ulike 

kompetanseutfordringer. 

 

3.1.2 Utsatte kulturminner, behov og sårbarhet 
Når det gjelder hvilke kulturminner og kulturmiljøer som er mest sårbare for tap og skade gjengir 

Vista fra intervjuene kystkultur, setermiljø, byområder, grøntanlegg, landskapsområder (ikke 

nærmere definert) og tekniske installasjoner. Kystkultur nevnes av flest respondenter, knyttet både 

til klimautfordringer og forfall av tomme bygninger. Det samme fremheves for setermiljøene. Dette 

er i tråd med resultater i MOV prosjektet Verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner der det 

også påpekes at bygg som går ut av bruk forfaller, noe som også går igjen i mange innspill til 

forprosjektet.  

I de åpne svarene i Vistas spørreundersøkelse er det de følgende kulturminner som omtales av flere 

respondenter som spesielt sårbare: Kulturminner i utmark, kulturminner i jordbrukslandskapet, sjø- 

og kystrelaterte kulturminner, bygningsmiljøer i by, kulturminner i fraflyttings- og 

fortettingsområder, klimautsatte kulturminner, ikke-synlige arkeologiske kulturminner, bergkunst og 

arkeologiske kulturminner i by (for fullstendig liste, se rapportens vedlegg A.4). 

I de åpne svarene i spørreundersøkelsen oppgis følgende kulturminner av flere respondenter som de 

som har størst behov for tiltak: Arkeologiske kulturmiljøer (ikke nærmere definert), bergkunst, ruiner 

fra middelalder, sjø- og kystrelaterte kulturminner i bred forstand, kulturminner i utmark, 

kulturminner i landbruket, klimautsatte kulturminner, forsvarsanlegg og kulturminner knyttet til 

turisme. Her er det kulturminner relatert til kystkultur og bergkunst som oftest nevnes (for 

fullstendig liste se rapportens vedlegg A.5). 

Kulturmiljøene som fremheves her henger ikke overraskende tett sammen med det som også 

påpekes som de største truslene i kartleggingen, og det har også vist seg vanskelig å skille det ene fra 

det andre i innspillene til arbeidet.  Kulturminner og kulturmiljøer som omfattes av eksisterende 

ordninger slik som bevaringsprogrammene og fredningsstrategien, løftes også fram som truede, eller 

med fortsatt sikrings-, skjøtsels- eller vedlikeholdsbehov. 
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3.2 Representativitet og tema som ikke dekkes av kartleggingen 
Det ble påpekt ovenfor at valget av respondenter påvirker svarene i Vistas intervjuundersøkelse, og 

andre forhold vil også kunne påvirke dataene. Kulturminner som er godt ivaretatt gjennom 

eksisterende ordninger, slik som i dagens bevaringsprogrammer, kan også oppfattes som mindre 

truede eller utsatte så lenge disse ordningene består. Kirker i bred forstand eller fartøyer anses f.eks. 

å ha store behov, jf. kartleggingen over, noe som ikke går fram av svarene i Vistas undersøkelse f.eks. 

Samtidig er det sannsynlig at noen tendenser vil være selvforsterkende, slik at kulturminner det 

allerede er satt søkelys på, der kunnskapen er størst og utfordringene bedre dokumentert, også vil 

være de som løftes fram i svarene.  

I innspillsrundene har det blitt påpekt at noen kulturmiljøer, i større eller mindre grad, faller 

«utenfor» dagens forvaltning eller støtteordninger mv. Noen kulturminnetyper ivaretas primært av 

frivillige, andre får kanskje i liten grad oppmerksomhet i øyeblikket. I innspillsrundene er det f.eks. 

pekt på kulturmiljøer med nær tilknytning til vår egen tid, eller med kort historisk tidshorisont som 

eksempler. Det er fortsatt behov for å kartlegge denne type kulturmiljøer bedre. Denne 

problemstillingen må også ses i sammenheng med målet om å ivareta mangfold. Tilstand, trusler og 

behov knyttet til slike kulturmiljøer vil sannsynligvis i mange tilfeller heller ikke være kjent eller 

kartlagt i tilstrekkelig grad  

Motsatt kan kulturminner ha en lang historisk tidshorisont eller et tilsynelatende sterkt vern, slik som 

automatisk fredete marine eller andre arkeologiske kulturminner. Dette omfatter kulturminner som 

ofte ikke er synlige, under vann og under bakkenivå. I innspillsrundene er faren for marginalisering av 

slike kulturmiljøer blitt påpekt. Mange slike kulturminner gjenstår fortsatt både å erkjenne og å 

registrere. Dette gjør dem ekstra sårbare. 

Det har også blitt påpekt i innspillsrundene at bygninger- og bygningsmiljøer ofte får et 

uforholdsmessig stort fokus, noe som dessverre også er tilfelle i denne kartleggingen. Krigsminner, 

bevegelige kulturminner som motorkjøretøy, båter, fly og tog er eksempler blant flere på nyere tids 

kulturminnekategorier som har blitt trukket fram i innspillsrundene, men som i liten grad har blitt 

omtalt i denne rapporten. 

Et annet tema som fremheves i mange innspill, knyttet til kulturmiljøer fra både eldre og nyere tid, er 

trusler og sårbarhet relatert til bevaring av større helhetlige sammenhenger, noe som kan gå på tvers 

av kulturminnekategorier som er omtalt i kartleggingen. Eksempler på dette er kirkene med 

forbindelsen til kirkestedet og den kirkelige kulturarven i bred forstand, maritime kulturmiljøer i vid 

forstand i tid og rom, landbrukets landskap med alle sine kulturminner og forbindelsen mellom 

innmark og utmark. 

Formidling og tilrettelegging for publikum er et overordnet tema som går igjen i mange innspill og 

som direkte og indirekte har betydning for kulturminners vern, sårbarhet og tiltaksbehov, på tvers av 

kulturmiljøkategorier. Sametinget påpeker i innspill viktigheten av formidling, men også av at 

kulturminner i tilretteleggingsprosjekter og programmer som BARK sikres videre oppfølging gjennom 

langsiktig skjøtsel og vedlikehold. DNT peker i innspill også på sårbarhet knyttet til friluftslivets 

kulturminner og infrastruktur. Kulturminner, reiseliv og fritidsaktiviteter er også et tema som tas opp 

i flere innspill knyttet til bærekraftig bruk, sikring og sårbarhet. 

Kunnskapsmangel, kunnskapshull, behovet for mer FoU og kompetansebygging i alle ledd er tema 

som går igjen i mange innspill knyttet til behov og sårbarhet. NIKU peker f.eks. på kirkefeltet som et 

område der det allerede foreligger bred kunnskapsdekning, mens denne er mye svakere f.eks. i 
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tilknytning til landbrukets kulturminner. Dette har konsekvenser for etableringen av nye tematiske 

bevaringsstrategier. 

 

3.3 Anbefalinger for videre arbeid 
Kartleggingen har bekreftet at mange av de største truslene mot kulturminner og kulturmiljøer har 

sammenheng med samfunnsutvikling og samfunnsutfordringer generelt, slik som klimaeffekter, tap 

og nedbygging av arealer, demografiske endringer med fraflytting, sentralisering og fortetting som 

konsekvens, driftsendringer og nye driftsformer i primærnæringene. Virkemiddelbruk, kompetanse, 

forvaltning og lovverk er andre drivere som i større grad er tema for øvrige delundersøkelser i denne 

sammenhengen, men som like fullt berører kulturminners sårbarhet i denne undersøkelsen. 

Ikke overraskende er klimautsatte kulturminner i vid forstand, kulturminner knyttet til utmark og 

landbruk, kulturminner i by og fortettingsområder, kulturminner som er gått ut av bruk eller ikke er 

synlige, kystkultur og marine kulturminner på land, i og under vann blant dem som trekkes fram som 

særskilt sårbare. Disse kategoriene omfatter kulturminner med stor bredde i både tid og rom. Flere 

kulturminner og kulturmiljøer er også omtalt i innspillene til forprosjektet, men har ikke fått plass til 

omtale her, disse vil likevel bli med i diskusjonen videre. 

I mange innspill til bevaringsstrategiarbeidet er det pekt på betydningen av å ivareta innsatsen som 

er nedlagt, kulturmiljøene som inngår og kunnskapen som er opparbeidet, i tidligere og pågående 

satsninger slik som bevaringsprogrammene og fredningsstrategien. Det ses som viktig å ikke «helle 

barnet ut med badevannet» i overgangen til de nye bevaringsstrategiene. Det pekes samtidig på 

viktigheten av å evaluere og gjøre opp status for arbeidet som er utført og utfordringene som 

gjenstår for sårbare kulturminner og kulturmiljø i disse satsingene, og se dette i sammenheng med 

etableringen av de nye bevaringsstrategiene. 

Innspillene har også pekt på behovet for at nye tematiske bevaringsstrategier etableres på et 

tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for aktuelle tema, og kunnskapsmangler er også påpekt i denne 

utredningen av behov og sårbarhet. Det er viktig å understreke at denne kartleggingen ikke svarer på 

denne utfordringen og kun belyser tema innenfor rammene som her er satt. FoU og 

kunnskapskartlegging bør derfor spille en viktig rolle også i det videre arbeidet med implementering 

av de tematiske bevaringsstrategiene. 
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Innledning 

Bestillingen og definisjonene i stortingsmeldingen (Meld. St. 16, 2019-2020) 
I meld. St. 16 (2019-2020) beskrives mangfold på følgende måte i kap 10: 1  

“I Norge er det spor etter menneskers liv og virke over en periode på mer enn 11 000 år. Disse sporene 

vitner om ulike kulturtradisjoner og historiske hendelser. Det som tas vare på skal vise et kulturelt, 

sosialt og geografisk mangfold fra ulike tidsperioder, og gjennom dette bidra til å dokumentere og 

forstå den historiske utviklingen. Omgivelser med et rikt og variert historisk innhold er med på å gjøre 

områder attraktive og å gi omgivelsene særpreg.” 

Videre i kapittel 5.2. står følgende:   

«Kulturarv fungerer som en bro mellom fortid, nåtid og framtid ved å synliggjøre et kulturelt, sosialt 

og geografisk mangfold fra ulike tidsperioder, og ved å få fram ulike historier og synsvinkler.» 

Regjeringen har fremhevet dette gjennom et eget nasjonalt mål: Nasjonalt mål 3 sier følgende:  

«Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk.» 

Målet understreker at et mangfold av kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal tas vare på som 

ressurser og grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk. Det sies videre at målet 

viderefører essensen i det tidligere strategiske målet for kulturminnepolitikken som ble lagt fram i 

St.meld. nr. 16 (2004–2005) Leve med kulturminner.»2   I innledningen til denne meldingen refereres 

det til UNESCOS definisjon av kulturelt mangfold fra 2001 der heter det blant annet at «kulturelt 

mangfold er like nødvendig for menneskeheten som biologisk mangfold er for naturen. I et slikt 

perspektiv er det kulturelle mangfoldet menneskehetens felles arv og må erkjennes og sikres til beste 

for dagens og morgendagens generasjoner». 

Bevaringsstrategiens mål om mangfold 
Bevaringsstrategiene skal bidra til å sikre at kulturmiljø gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Under 

kap. 10.1.1 står følgende: Bevaringsstrategiene skal bidra til å sikre at kulturmiljø gjenspeiler 

mangfoldet i samfunnet. Temaene som bevaringsstrategiene skal bygges rundt, skal være uavhengig 

av type kulturmiljø og tidsperiode. De skal favne geografisk, sosial, etnisk og næringsmessig bredde.» 

“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. Dette 

innebærer blant annet satsinger og tiltak for å forbedre tilstand og vedlikeholdsnivå, samt tiltak for å 

redusere tap og skade.” (vår understreking) 

Spørsmål som ønskes belyst 
Denne rapporten er en kartlegging av mangfoldsbegrepet gjennom følgende to punkter:  

• kulturmiljøforvaltningens bruk og forståelse av begrepet mangfold. Skriv en oppsummering 
av kulturmiljøforvaltningens bruk av begrepet.   

o Hva ligger i begrepene geografisk, sosial, etnisk, næringsmessig og historisk 
mangfold (bredde)?  

o Hvilke kriterier er lagt til grunn i de ulike undersøkelsene. Er det variasjon i 
begrepsbruk og forståelse?  

 

 
1 meld. St. 16 (2019-2020. Nye mål i kulturminnepolitikken. Engasjement, bærekraft og mangfold 
2 St.meld. nr. 16 (2004–2005) Leve med kulturminner 
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• Hva bør prioriteres for å kunne bidra til at mangfoldet er representert i dagens 
kulturminnebestand? Hva er det som mangler, hva bør det være mer av?  

 

Grunnlag for kartleggingen 
For å kunne kartlegge hvordan kulturmiljøforvaltningen har arbeidet med mangfold har vi sett på 

prosjekter og satsinger som har vært prioritert de siste 10-20 årene, hvor Riksantikvaren har vært 

ansvarlig eller medvirkende.  Prosjektene/satsingene som er valgt ut er vurdert å ha relevans knyttet 

til problemstillingen. Det er mange prosjekter/satsinger som kunne vært gjennomgått, men vi har 

vurdert at de valgte er tilstrekkelig for å belyse spørsmålene i kartleggingen. 

Følgende prosjekter og satsinger legges til grunn for arbeidet. 

• Fredningsstrategi mot 2020 for kulturminneforvaltningen fra 2015  

• Nasjonale minoriteters kulturminner 

• SKE-prosjektet – Statens kulturhistoriske eiendommer  

• Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling, 2021 

• NB-registeret - Nasjonale interesser i by  

• UKL – utvalgte kulturlandskap i jordbruket  

• KULA – kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse  

• BARK Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø  

• BERG bergkunstprogrammet 
 

Undersøkelsen bygger videre på: 

• Dokumentgjennomgang av relevante dokumenter, denne kan sees i vedlagte litteraturliste. 
Spesielt kan nevnes fylkenes regionale kulturminneplaner og Sametingets Sametingsmelding 
om samisk kulturminnevern og relevante stortingsmeldinger fra kultursektoren 

• Spørreundersøkelse gjort av Vista Analyse AS til kulturmiljøforvaltningen 

• Intervjuer gjort av Vista Analyse AS til statlige aktører, næringsliv, kunnskapsmiljøer og 
frivillige. 

• Arbeidsverksteder med Riksantikvarens seksjoner og avdelinger 

• Oppsummering av innspillsmøtene holdt med eksterne aktører 

• Intervjuer og samtaler med relevante fagpersoner hos RA mht til prosjektene nevnt over. 

• Samtale med Oslo museum og interkulturelt museum 

 

Avgrensning 
Dette arbeidet har vært en innledende kartlegging som er utført i løpet av november 2021 – medio 

februar 2022 som en del av forprosjekt del 1 i bevaringsstrategiarbeidet. På grunn av den begrensede 

tidsperioden til gjennomføring av undersøkelsen, er arbeidet i hovedsak basert på gjennomgang av 

eksisterende rapporter og innhenting av erfaringer internt og eksternt. Arbeidet har i hovedsak vært 

utført av Ingrid Djupedal (KFV). Resterende i prosjektgruppa har fungert som sparringspartnere og 

har kommet med innspill til og kvalitetssikret innholdet underveis. Det har vært benyttet 

rådgiverbistand ved Vista Analyse AS, til gjennomføring av de eksterne intervjuene, gjennomføring av 

spørreundersøkelsen og noe dokumentgjennomgang.   

Andre samfunnssektorer 
Mangfoldsbegrepet er brukt i mange sammenhenger i samfunnet. I dette arbeidet er hensikten å 

kartlegge og utdype begrepet til bruk i kulturmiljøforvaltningen.  Dette er derfor kartleggingens 

hovedanliggende.  På departementsnivå er både Kulturdepartementet med Kulturrådet og 
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Kunnskapsdepartementet med IMDI interessante, samt en rekke andre sektorer i samfunnet. PÅ 

bakgrunn av tid og kapasitet er det ikke sett på andre sektorer utover kulturmiljøforvaltningen og 

kultursektoren. 

Andre relevante begreper 
Begrepet mangfold har vært brukt av kulturmiljøforvaltningen i lengre tid. Det er som regel satt i 

sammenheng med/definert gjennom begreper som bredde, representativitet og variasjon. I 

kartleggingen har vi derfor også sett på disse.   

Kulturmiljøforvaltningens historiske utvikling 
Arbeidet baserer seg på prosjekter og dokumenter som er pågående eller er produsert de siste 10-20 

årene. Her er det også gjort et utvalg. Dette er en vurdering vi har gjort, da vi ikke har sett behovet 

for å utrede kulturmiljøforvaltningens historiske utvikling og hvordan arbeidet med bredde, 

representativitet mm har endret seg fra 1920-tallet til i dag. Dette vurderes å være godt kjent. Det er 

de senere årenes arbeid med temaet mangfold som er vesentlig her, med tanke på å se hvilke 

endringer og justeringer vi bør gjøre fremover. 
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Del 1 – Mangfoldsbegrepet – kartlegging 
 

Et representativt utvalg/ representativitet – begrepet 
I denne delen av rapporten skal mangfoldsbegrepet kartlegges. Dette gjøres gjennom å se på 

relevante prosjekter, satsinger og dokumenter. I mange av satsingene som gjennomgås står 

representativitet sterkt. Det betyr nødvendigvis ikke det samme som mangfold. St.meld 16 fra 2004 -

2005 hadde klare mål om å ta vare på et representativt utvalg kulturminner og minske tap og skade. 

Det var formulert slik: 

• Strategisk mål - Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på 

som bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Et 

representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på i et langsiktig 

perspektiv. 

• Nasjonalt resultatmål 1  - Det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer som 

følge av at de fjernes, ødelegges eller forfaller, skal minimaliseres. Innen 2020 skal tapet ikke 

overstige 0,5 prosent årlig. 

• Nasjonalt resultatmål 2  - Fredete og fredningsverdige kulturminner og kulturmiljøer skal 

være sikret og ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. 

• Nasjonalt resultatmål 3 - Den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige 

bredden i de varig vernete kulturminnene og kulturmiljøene skal bli bedre, og et 

representativt utvalg skal være fredet innen 2020. 

Kulturmiljøforvaltningens prosjekter og satsinger har naturlig nok tatt utgangspunkt i det strategiske 

målet fra meldingen i 2005 der mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare 

på som bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping og et 

representativt utvalg skal tas vare på i et langsiktig perspektiv. Mange av satsingene har hatt 

representativitet som et uttalt mål, men ikke alle. 

Representativitet er av Riksantikvaren definert på denne måten i Fredningsstrategien.3  Begrepet er 

definert som et kriterium med to nivåer: 

• På objektnivå dreier dette seg om sammenlignende vurderinger, der valget står mellom to 

eller flere kulturminner eller områder som kan fortelle den samme historien. Da velges det 

objektet eller området som på best mulig måte representerer de verdiene som søkes 

ivaretatt.  

• På overordnet nivå skal et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer sikres varig 

vern for å belyse den historiske utviklingen og kunnskapen om denne. 

For å finne de representative kulturminnene/miljøene er følgende kriteriesett lagt til grunn: 

«For vurdering av vern eller fredning er det videre viktig at man har grunnleggende innsikter i 

objektets kunnskapsverdier, hvilke opplevelser kulturminnet gir, og hvilken bruk det egner seg for. 

Kulturminner skal også vurderes i forhold til ressurs- og miljøhensyn. Vekting mellom disse ulike 

verdiene er vesentlig, og Riksantikvaren bruker nedenstående kriteriesett i sitt arbeid.» 

  

 
3 Fredningsstrategi mot 2020, Vedlegg 2 Fredningsarbeid i praksis. Riksantikvaren 2015. 
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Kulturmiljøforvaltningens begrepsbruk knyttet til mangfold 
I det følgende gjennomgås lovverk, satsinger, prosjekter, strategier mm for å se hvordan 

mangfoldsbegrepet er brukt.  Gjennomgangen kan kanskje virke gjentagende, men vi har vurdert at 

det er viktig å få med alle varianter av ordbruk, kriterier og mål. Dette for å dokumentere 

kulturmiljøforvaltningens arbeid med temaet de siste årene. 

Kartlegging lovverk og konvensjoner 
Europarådets rammekonvensjon om kulturarvens verdi for samfunnet (Faro-konvensjonen) 4 
Faro-konvensjonen (2005) var tidlig ute med å fremheve kulturarvens betydning for 

menneskerettigheter og demokrati. Den setter søkelys på menneskers rett til å delta i og dra nytte av 

sin egen kulturarv. Alle skal kunne bidra til å definere sin egen kulturarv, og som en del av det, sine 

kulturmiljø. Hver stat som har godkjent konvensjonen skal bidra til at innbyggerne skal kunne 

engasjere seg i arbeidet med å ta vare på og bruke kulturmiljø på en bærekraftig måte.  

Mangfoldet skal gjenspeiles ved at alle skal kunne medvirke og ha medbestemmelse til kulturarven. 

Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter5 
Denne konvensjonen er grunnlaget for beslutningen om nasjonale minoriteter i Norge.  Arbeid 

knyttet til minoritetene er videre nedfelt i St.meld. nr. 15 (2000-2001) Nasjonale minoritetar i Noreg - 

Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar6 

Kulturminneloven7 
I formålet til kulturminneloven skrives følgende: «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.»  Videre defineres kulturminner til å være: «Med kulturminner menes alle spor 

etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske 

hendelser, tro eller tradisjon til.»   

Formålet fikk sin nåværende ordlyd i 1992. Da ble det endret fra en opplisting av enkelte typer 

kulturminner til denne ordlyden som gjennom formuleringen alle spor etter menneskelig virksomhet 

nettopp vektlegger mangfold, sammenheng og helhet. Loven setter ingen begrensninger på hva som 

kan velges. 

Naturmangfoldloven 
I formålet til naturmangfoldloven8 fra 2009 skrives følgende: «Lovens formål er at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 
trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» 
 
Kongelig resolusjon om statens kulturhistoriske eiendommer fra 20069 
Formålet er formulert slik: «Staten sine eigedomar skal forvaltast på ein slik måte at dei 

kulturhistoriske og arkitektoniske kvalitetane til bygningane vert tekne vare på og synleggjort.» 

Formålet i kgl.res følger kulturminnelovens begreper. Noe som betyr at alle spor etter menneskelig 

virksomhet også er gjeldende her, som igjen betyr at mangfold vektlegges. 

 
4 https://www.riksantikvaren.no/arbeidsomrader/konvensjoner/ 
5 https://www.coe.int/en/web/minorities/home 
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-15-2000-2001-/id585195/?ch=1 
7 Lov av 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner 
8 Lov av 19.juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 
9 Kongelig resolusjon 1. september 2006 om overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedommar   

https://www.riksantikvaren.no/arbeidsomrader/konvensjoner/
https://www.coe.int/en/web/minorities/home
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-15-2000-2001-/id585195/?ch=1
https://www.riksantikvaren.no/wp-content/uploads/2019/11/forvaltning_ske.pdf
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Kartlegging av prosjekter/satsinger 
Fredningsstrategi mot 2020  

Fredningsstrategien mot 2020 ble vedtatt i 2015. Den har en handlingsplan som hadde varighet til 

2020.  Det ble imidlertid helt fra strategien var vedtatt understreket at strategiens mål ville ha lenger 

varighet enn 2020. Det var lagt ned mye arbeid i kartlegging og vurderinger som ville være viktige 

premisser for fredingsarbeidet langt utover 2020. Dette gjelder særlig listen over prioriterte tema 

som vil bli omtalt under del 2 i denne rapporten. 

Fredningsstrategien bygger på det tidligere nasjonale målet om at «Et representativt utvalg 

kulturminner og kulturmiljø skal være vedtaksfredet innen 2020.» Dette skal gjøres ved at 

«Fredningene skal være innenfor temaer som mangler eller er lavt representert på dagens 

fredningsliste.» Temaene skal «dekke den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og 

tidsmessige bredden.»10 

 

Ved utvelgelse av kulturminner for fredning skal de også vektes. Da legges dette til grunn: 

 
 
 
I samtale med Riksantikvarens ansatte som arbeider med fredning sies det at representativitet 

forutsetter kategorisering og at det kan være hemmende for mangfoldet. Det er imidlertid nødvendig 

ved rapportering og telling. Strategiens kriterier om representativitet var derfor riktig utfra målet. 

 
10 Fredningsstrategi mot 2020 pkt. 1.1. s.4 
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Nasjonale minoriteters kulturminner (2016 – dd) 

Som et ledd i fredningsstrategien mot 2020 har Riksantikvaren ønsket å løfte fram og få økt kunnskap 

om nasjonale minoriteters kulturminner samt å frede et utvalg av disse. Etter en omfattende 

kartlegging av fredete kulturminner i Norge i 2011, så man at vi ikke hadde lykkes med å ivareta 

kulturminnene knyttet til de 5 minoritetene som er definert (skogfinner, kvener/norskfinner, jøder, 

rom og romani). 

I arbeidet med utvalget har de fem kategoriene geografisk, sosial, etnisk, næringsmessig og 

tidsmessig bredde vært brukt.  

I samtale med medarbeidere som arbeider i prosjektet (skogfinsk) sies det at dette har vært gode 

kategorier å bruke. Under den enkelt kategori har det vært laget oversikter med kategorier for å 

kunne velge ut kulturminner. Særlig viktig er markørene som viser kulturminnenes tilknytning til 

minoriteten. Mangfoldet av kulturminner har derimot vært vanskelig å oppnå da det ikke er mange 

igjen.  Det er vanskelig å finne objekter, da dette som regel er objekter som få har brydd seg om 

tidligere. 

Statens kulturhistoriske eiendommer-  landsverneplaner i statlig sektor og SKE-prosjektet 

Det har pågått et stort vernearbeid for statens eiendommer siden 1990-tallet, først som 

enkeltstående verneplaner, og så gjennom prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE-

prosjektet). Formålet med SKE-prosjektet har vært å bidra til vern av et utvalg kulturminner og 

kulturmiljøer som representerer norsk samfunnsutvikling vist gjennom statens historie og utvikling.   

Mottoet til SKE-prosjektet var følgende:  

«Intet bygg er for anonymt, lite eller stygt hvis det dokumenterer en viktig side ved statens historie.» 

 

Kriteriene for vern har vært følgende: «Kulturminnevernets alminnelige vernekriterier ligger til grunn 

i vernevurderingen for de statlige eiendommene. Videre er eiendommene vurdert ut fra 

tilleggskriterier knyttet til sektorens egenart og historie.»11 Videre måtte eiendommene være i statlig 

eie. De objektene som skulle fredes etter den statlige fredningsparagrafen §22a i kulturminneloven 

måtte ha verneverdi slik at det kunne vært fredet etter §15, dvs at det måtte ha egenverdi. 

Oppsluttende verdi tilsvarende §19 var ikke tilstrekkelig.   

Målet med arbeidet er beskrevet slik: […..] viser og representerer bredden i hele statens virksomhet 

og som kan bidra til forståelse for det norske samfunnets historie og utvikling. En landsverneplan må 

derfor oppfattes som en samlet helhet, der samtlige byggverk og anlegg inngår i et utvalg som skal 

vise bredden og variasjonen i kulturminnetyper knyttet til den spesifikke sektoren i hele landet. En 

bred tilnærming og kartlegging av hvilke kategorier byggverk og eiendommer sektoren besitter, har 

vært et viktig premiss for vernevurderingen. […..] Dette kan ikke oppnås bare ved å verne om 

praktbygninger, men ved å synliggjøre mangfoldet og bredden i statens virksomhet, inkludert de 

mange mindre prangende uttrykk statens virksomhet har fått opp gjennom historien.»12 

I samtale med Riksantikvarens representanter i dette arbeidet vektlegges det at arbeidet har ført til 

en betraktelig øket mengde vernede objekter som viser mange og varierte historier om utviklingen 

 
11 https://www.riksantikvaren.no/veileder/bakgrunn-for-ske/ 
12 https://www.riksantikvaren.no/veileder/bakgrunn-for-ske/ 

https://www.riksantikvaren.no/veileder/bakgrunn-for-ske/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/bakgrunn-for-ske/
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av Norge. Ikke bare bygg av type Høyesterett, men en enorm bredde.  Mottoet som SKE-sekretariatet 

utviklet fra starten satte tonen for at man skulle tenke stort, bredt, mangfoldig og få frem variasjon. 

 
Oppsummert kan det sies at vernevurderingene i hele satsingen på landsverneplaner og SKE-

prosjektet har brukt de rådende, kjente og etablerte alminnelige vernekriteriene 13.  Disse er anvendt 

på et bredt tilfang av objekter og innenfor hver sektors verneplan. På denne måten har de etablerte 

vernekriteriene blitt satt i relasjon til kulturminnenes sektormessige tilknytning. Det er relasjonen 

mellom å benytte de etablerte vernekriterier på kulturminnene, og samtidig vurdere kulturminnenes 

sektormessige betydning, som har gitt SKE arbeidet nyskapende dimensjoner. De «to» 

innfallsvinklene har gjensidig forsterket hverandre. I tillegg har det innenfor SKE arbeidet vært et økt 

søkelys på kulturminnenes alminnelige samfunnsmessige og også særegne kulturhistoriske betydning 

utover den sektormessige tilknytningen. Til sammen har dette bidratt til at SKE representerer en mer 

helhetlig tilnærming til kulturminnene og kulturminneverdiene. Å vurdere verneverdi er gjort på 

tre/flere plan: tradisjonelle (fra før kjente) vernekriterier, sektormessige og overordnet 

samfunnsmessig og kulturhistorisk. I dette spenningsfeltet ligger det mye som i seg selv er 

nyskapende. Samtidig har anleggenes samfunns- og historiske betydning vært et tydeligere kriterium 

enn tidligere. Både når det gjelder den enkelte sektors samfunnsbetydning og betydningen av den 

generelle samfunnsutviklingen. SKE-prosjektet har for eksempel vurdert og fredet anlegg med 

byggeår på 2000-tallet, anlegg knyttet til grupper som ikke tidligere har vært synlige i 

kulturminnebestanden. Vurderingen av kombinasjonen kulturhistorisk (inkludert sektorhistorisk) og 

arkitektonisk er vesentlig, men med en tyngre vekt på kulturhistorisk enn tidligere. Dette er gjort for 

å få frem anleggenes historiske betydning. Volumet av antall anlegg i statlig eie har også vært svært 

stort.  Dette gjorde at variasjonen og mengden objekter om ble vernevurdert var stort.  For gjennom 

det tok man jo et aktivt valg å frede bygninger som nettopp forteller en historie, men som ofte kan 

stille svakere etter de vanlige vernekriteriene.  

Riksantikvarens strategi og faglig anbefalinger for by- og stedsutvikling 14 

Strategiens visjon og mål «er basert på internasjonale forpliktelser og den nasjonale 

kulturmiljøpolitikken. Denne vektlegger blant annet at kulturmiljø kan bidra til en bærekraftig 

samfunnsutvikling, det vil si en utvikling som samtidig ivaretar klima- og miljømessige, sosiale og 

økonomiske aspekter.»  Strategiens visjon er «Kulturminner, kulturmiljøer og landskap i byer og 

tettsteder forvaltes i et langsiktig perspektiv, og tas i bruk som ressurser og fellesgoder i bærekraftig 

samfunnsutvikling.»   

Strategien har 8 mål hvorav det tredje omhandler mangfold «Byenes mangfold og kulturhistoriske 

særpreg er bevart og videreført ved nye tiltak.»  Mangfold som begrep er ikke direkte definert, men 

det vektlegges at mangfoldet skal bevares gjennom bevaring og utvikling av historiske kulturmiljøer. 

Videre legges det vekt på at: «I by- og stedsutvikling er det viktig at kulturmiljø ikke behandles som en 

samling av enkeltbygninger, men som en helhet som ses i sammenheng med omgivelsene.» 

Nasjonale interesser i by (NB!-registeret) 

NB-registeret er en oversikt over kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder som det må 

vises særlige hensyn til i forbindelse med vern og utvikling. Registeret skal bidra til å ivareta 

kulturmiljøverdier og er i dag et viktig verktøy i samfunnsplanleggingen og kulturmiljø-forvaltningen. 

De nasjonale interessene knytter seg til byene som helhet, til enkeltmiljøer og/eller strukturer. NB-

 
13 Se avsnittet om Fredningsstrategien 
14 Riksantikvarens strategi og faglig anbefalinger for by- og stedsutvikling. Riksantikvaren 2021  
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registeret angir kulturmiljøer hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning 

og utvikling, slik at de kulturhistoriske verdiene ikke svekkes eller forsvinner.   

I NB-registerets veileder fra 201515 er følgende kriterier for utvalg brukt: «Byene som inngår i 

Riksantikvarens NB!-register har hatt en kulturhistorisk rolle i utviklingen og urbaniseringen av Norge. 

Med kulturhistorisk rolle mener vi her byens kulturhistoriske betydning i nasjonal sammenheng.  

De kulturhistoriske kriteriene for dette kan være: 

• Militærhistoriske 

• Administrativt historiske 

• Næringshistoriske 

• Samferdselshistoriske 

• Arkitekturhistoriske 

• Religionshistoriske 

 
I samtale med Riksantikvarens representanter knyttet til arbeidet med by- og tettstedsstrategi, NB-

registeret og Kulturminneplan i kommunene (KIK), sier de at kriteriene brukt i arbeidet med NB-

registeret i utgangspunktet var direkte rettet mot å finne områder i byer, og at de har vist seg 

vanskelig å bruke på mindre tettsteder. Nå som registeret revideres vil kriteriene også bli endret. De 

sier videre at det er mange kriterier som går i hverandre i KIK, KULA og NB og at det er et mål å rydde 

opp i det. Videre vektlegges det at den nye og reviderte by- og tettstedsstrategien ivaretar 

kulturmiljøforvaltningens anbefalinger knyttet til bevaring og utvikling. Bærekraftig 

samfunnsutvikling er her et viktig kriterium. 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) 

UKL er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og 

miljødepartementet.  Arbeidet har pågått siden 2007. 

Formålet ved oppstart av satsingen i 2007 16 hadde denne formuleringen:  

«Utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal være landskapsområder med store kulturhistoriske og 

biologiske/økologiske verdier. Det vil si helhetlige landskap formet av langvarig kontinuerlig 

tradisjonell bruk. Vekten skal legges på verdier, strukturer og landskap som er preget av tradisjonelle 

driftsformer og byggeskikk. Områdene skal sikres langsiktig forvaltning, ved forutsigbar drift, skjøtsel 

og vedlikehold. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal gi kunnskap og opplevelser og være en 

ressurs for framtiden, både for allmenheten, for eieren/brukeren selv og for forvaltning og forskning.» 

 
Formålet er i dag beskrevet slik på Landbruksdirektoratets nettsider: «Formålet med satsningen er å 

sikre langsiktig forvaltning av utvalgte landskapsområder med store biologiske og kulturhistoriske 

verdier, som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk17. 

Direktoratene anslo ved oppstart at et utvalg på om lag 100 områder ville kunne avspeile bredden og 

mangfoldet av nasjonalt representative områder. I 2022 er 49 områder med i satsingen, og to nye 

 
15 NB registeret. Databasen for historiske byområder. Veileder. Riksantikvaren 2015 
16 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Endelig rapport 1.7.2007. utarbeidet av Statens landbruksforvaltning, direktoratet 
for naturforvaltning og Riksantikvaren 
17 https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/miljo-og-klima/jordbrukets-kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap-
i-jordbruket  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/miljo-og-klima/jordbrukets-kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/miljo-og-klima/jordbrukets-kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket
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områder kommer med i 2023, etter siste utvidelsesrunde i 2021.  Valg av nye områder skjer etter en 

grundig prosess, hvor det undersøkes om grunneiere og drivere, samt kommuner, er motivert og 

interessert i å være med. Regionalforvaltningen (landbruk, kulturmiljø og naturmiljø) kommer med 

forslag til områder, direktoratene lager tilråding til de to departementene, som tar den endelige 

beslutningen.[3] 

Kriteriene har siden starten i 2009 vært: 

 
 
I tillegg er følgende vesentlig for prioritering og forslag av nye områder: 18 

• Vurderinger av den nasjonale representativiteten – både av hvilke områder som utfyller 

mangfoldet av jordbrukslandskap i Norge på best mulig måte, og avveiinger mellom 

sammenliknbare områder. Viktige undertema for mangfoldet er: Type landskapsregion, 

geografisk spredning, driftstyper og driftsforhold, forekomst av verdier knyttet til 

naturmangfold og kulturarv, jordbrukshistorie og etnisitet  

• Fylkenes prioritering av områder og erfaringer etter prosessene i områdene  

• Lokale ønsker, motivasjon og engasjement fra grunneiere og kommune for å bli med i 

Utvalgte kulturlandskap 

Valg av landskap i UKL baseres altså på både faglige kriterier og frivillighet lokalt. For å sikre en 

forsvarlig drift og forvaltning og god kvalitet i ivaretakelse av miljøverdier, må til enhver tid antall 

områder tilpasses den samlete budsjettrammen i spleiselaget.   

I samtale med Riksantikvarens representanter i dette arbeidet sier de at formålet har stått seg godt 

gjennom hele perioden frem til i dag, og at mangfold og variasjon ha vært viktige mål i arbeidet. 

Mangfoldsbegrepet har vist seg å være dynamisk og romslig. Det har vært brukt aktivt i hele 

perioden. 

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)  

  

 
[3] Utvalgte kulturlandskap. Plan for arbeidet 2020-2025. Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren. 
15.9.2020, oppdatert 27.10.2020. 
18 Nye områder 2022 – 2023. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Tilråding til Landbruks- og matdepartementet og Klima- 
og miljødepartementet 14. oktober 2021 
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Gjennom prosjektet Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) velger Riksantikvaren ut 

nasjonalt viktige landskap over hele landet. Dette gjøres i tett samarbeid med regional 

kulturminneforvaltning og med involvering av kommunene. Oppføring i KULA-registeret innebærer 

ikke formelt vern, men fastslår at området har store kulturhistoriske verdier som bør tas vare på for 

framtiden. Prosjektets mål er å: 

• bidra til oversikt over landskap av nasjonal kulturhistorisk interesse  

• bidra til økt kunnskap og bevissthet om landskap i kommuner og relevante sektorer 

• styrke kulturminneforvaltningen som aktør i forvaltning av landskap 

I dette arbeidet er det kulturmiljøfaglige målet formulert slik: «Menneskers bruk av landskapet har 

preget det på ulikt vis. I Riksantikvarens arbeid med å ivareta nasjonale interesser i kulturmiljøer og 

landskap, er målet å favne det kulturhistoriske mangfoldet. Utvalget skal både inkludere landskap 

som er tydelig forankret i en nasjonal bevissthet som verdifulle, og landskap som har stor betydning i 

ulike deler av landet og for ulike deler av befolkningen. En kulturhistorisk inngang til inndeling av 

ulike typer landskap, tar utgangspunkt i hvilke funksjoner og virksomheter som kan leses av spor og 

strukturer i landskapet. Det må også vurderes hvilke av disse som har relevans på et landskapsnivå.» 
19 

Det vil føre for langt å omtale utvalgskriteriene i detalj, men landskapskarakter, sammenlignende 

perspektiv, mangfold og vurdering av nasjonal interesse er vesentlige stikkord. 

• Tydelig landskapskarakter: En felles forutsetning for å velge ut et landskap som skal ha 

nasjonal interesse, er at det har en tydelig karakter. 

• Det sammenlignende perspektivet: Arbeidet med prioritering av landskap må forholde seg til 

et sammenlignende perspektiv – landskap kan bli ekstra verdifulle gjennom å være:  

o Sjeldne  

o Representative 

• Mangfold: Registeret skal vise mangfoldet av landskap med kulturhistoriske interesser 

innenfor de tematiske avgrensinger som er gjort. 

• Nasjonal interesse gjøres gjennom en endelig vurdering og vekting. 

 

  

 
19 Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Veileder om faggrunnlag og arbeidsmåte, revidert utgave september 2018 
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Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø (BARK) 

Dette programmet ble igangsatt som en tiårig satsing på skjøtsel og tilgjengeliggjøring av 

arkeologiske kulturminner og kulturmiljø i 2011. I prosjektplanen 2010-202020
 framgår 

samfunnsmålet for programmet slik: «BARK skal bidra til at mangfoldet av arkeologiske kulturminner 

og kulturmiljø forvaltes og tas vare på som bruksressurser, og som grunnlag for kunnskap, 

opplevelser og verdiskaping.» Dette skal oppnås gjennom effektmålet: «BARK skal sørge for at et 

representativt utvalg arkeologiske kulturminner og kulturmiljø blir sikret og gjort tilgjengelige for 

publikum innen 2020.» 

Kriteriene for utvalg til å inngå i programmet er følgende.  

«I St.meld. nr. 16 og nr. 26 er det beskrevet kriterier knyttet til utvelgelse av arkeologiske 

kulturminner og kulturmiljø som skal inngå i BARK. Riksantikvaren har med bakgrunn i disse, 

utarbeidet et sett kriterier som kan ligge til grunn ved utvelgelse av arkeologiske kulturminner og 

kulturmiljø. 

Utvalg kan gjøres basert på: 

• Ulike tidsepoker/perioder. 

• Type, egenart og geografisk variasjon. 

• Lokalt engasjement. 

• Brukspotensiale og særlige opplevelses- og formidlingsverdier. 

• Egnethet for tilrettelegging. 

• Grad/nivå av tilretteleggings- og formidlingstiltak. 

Utvalg foretas av regional forvaltning gjennom utarbeidelse av prioriterte lister for tilrettelegging, og 

forankres i dialog med kommuner, grunneiere og andre samarbeidspartnere. Riksantikvaren skal 

gjennom samme prosedyre påse at representativitet ivaretas også på et nasjonalt nivå.» 

Bergkunstprosjektet (BERG) 
I dette arbeidet er det lagt vekt på å gjøre et representativt utvalg «Et representativt utvalg kan, i 

denne sammenhengen, betraktes som et utvalg som på nasjonalt og regionalt nivå søker å sikre og 

formidle bredden vi i dag kan erkjenne av lokaliteter, kunnskaps- og opplevelsesverdier, knyttet til 

tidsepoke, type, egenart og geografisk variasjon, og som samtidig skal ivareta nødvendige hensyn til 

egnethet, formidlings- og brukspotensial og sårbarhet.» 21  Dette bygger igjen på regjeringens 

definisjon i St.prp. 1 2011 gitt følgende beskrivelse av begrepet representativitet: «Representativitet 

handlar om å belyse utviklinga av Noreg som samfunn, og heile samfunnet si utvikling og historie. Eit 

representativt utval er eit dynamisk omgrep, og kva som er sett på som fredingsverdig endrar seg 

over tid. Sjå òg St.meld. nr. 16 (2004-2005) kap. 4.2.3». 

Indikatorarbeidet 
Riksantikvaren skal utvikle indikatorer for mangfold, tilstand og vernestatus for Miljøstatus Norge. 

Dette arbeidet har pågått en stund og er ennå ikke avsluttet. Det er imidlertid kommet så langt at 

følgende konklusjoner kan dras. 

For mangfold er det underdelt på de kjente kategoriene geografisk, sosialt, næringsmessig, etnisk og 

tidsmessig. Etter en faglig avveining av datagrunnlaget og hva vi ønsker å få frem, er det konkludert 

med at dette skal sees på nasjonalt nivå, dvs. hvordan er utviklingen i landet som helhet. To av 

 
20 Prosjektplan 2010-2020. Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren 2011 
21 Programstrategi Bevaringsprogram for bergkunst 2011-2011 
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kategoriene (geografisk og tid) blir målt på statistisk spredningsmål og klassifisering. Dvs. blir det 

flere av dem og er det en bedre spredning på landsbasis enn før? For de øvrige tre kategoriene sees 

det bare på klassifisering, dvs. – blir det flere kulturmiljøer (minner, objekter og miljøer) av en 

spesifikk type? Illustrasjonen er hentet fra presentasjonen i Riksantikvarens ledermøte 8.12.2021 om 

indikator for nasjonalt mål om mangfold. 

 

Regionale planer 
De regionale planene har svært ulik alder og det er derfor også ulikt hvordan planene forholder seg 
til mangfoldsbegrepet».  Det er få planer som opererer med en klar definisjon av mangfold. Det er 
også planer hvor mangfoldsbegrepet ikke er nevnt. Der hvor det redegjøres for det, er det som regel i 
forbindelse med innvandring/det flerkulturelle Norge og urbefolkning og nasjonale minoriteter. Men 
i tekst og oversikt omtales det mange ulike kulturmiljø. To illustrerende eksempler fra Trøndelags og 
Oslos planer er «Mangfoldige Trøndelag rommer kulturmiljøer etter alle som bor og har bodd her. Vi 
skal ta vare på dette mangfoldet, slik at hele Trøndelags befolkning skal ha kulturmiljøer og 
kulturminner som de kan kjenne seg igjen i.» «Byen rommer et mangfold av historiske kvaliteter, 
kulturminner og kulturmiljøer som spiller en viktig rolle som identitetsbærere og som er en kilde til 
kunnskap, opplevelser og bruk.» 

Mangfoldet gjenspeiler seg ellers i oversiktene over viktige temaer/kulturmiljøer i de enkelte 

planene.  Dette vil bli omtalt i del 2. 

Resultater fra intervjuundersøkelsen 
Vista analyse har gjennomført 15 samtaleintervjuer med til sammen 18 informanter, hvorav omtrent 

halvparten av respondentene har gitt svar på spørsmålene om mangfold. Blant disse finner vi 

kunnskapsmiljøer, direktorater og frivillige organisasjoner, samt organisasjoner som tildeler 

økonomiske virkemidler.   

Vista skriver følgende i oppsummeringen: «De fleste mener at det nye begrepet er bedre og mer 

helhetlig enn tidligere da man hadde mål om et representativt utvalg og det var mer vekt på 
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objektene. De mener at man treffer bedre med de fire22 temaene bevaringsstrategiene skal bygges 

rundt.  Det er mange positive tilbakemeldinger på mangfoldsbegrepet. Det fremstår som «bedre og 

mer helhetlig» enn før. Mens det tidligere ble lagt mer vekt på objekter, er det nå «historien om 

samfunnet» som skal vektlegges.»   

Noen utdrag fra intervjuene:  

• Mangfoldsbegrepet er usedvanlig vagt beskrevet og krever at det utarbeides et utrolig godt 

kunnskapsunderlag som det gjøres vurderinger ut fra  

• Mangfoldsfokus kan gi som konsekvens at man velger å bevare det som er unikt i stedet for 

det som er representativt. De unike verneverdiene er forskjellig fra representativitet. Altså er 

mangfold et begrep med innebygde motsetninger.    

• Mangfoldsbegrepet kan være vanskelig å konkretisere og vanskelig å måle. 

Resultater fra spørreundersøkelsen 
Spørreundersøkelsen23 har gått til 10 byantikvarer, 9 fylkeskommuner og sametinget, samt 9 museer 
og NIKU. Undersøkelsen ble sendt til 42 respondenter, 28 har svart.  Vista Analyses oppsummering 
knyttet til bruk av mangfoldsbegrepet og om kulturmiljøene som er ivaretatt gjenspeiler mangold er 
gjengitt under i dette søylediagrammet er det tydelig at respondentene vurderer at det geografiske 
og tidsmessige mangfoldet er best representert. De største manglene er knyttet til sosialt og 
næringsmessig mangfold.  Respondentene vurderer likevel at vi har et ganske godt mangfold i dagens 
kulturminnebestand, samlet sett. Dette kan sees i figur 3.2. 
 

 
Figur 0.1: Mener du at kulturmiljøene som er ivaretatt gjenspeiler; 

 
22 Vista refererer her til de 4 temaene geografisk, sosialt, næringsmessig og etnisk. Tidsmessig er ikke med da den nye 
stortingsmeldingen sier at bevaringstrategiene skal se disse 4 uavhengig av uavhengig av type kulturmiljø og tidsperiode. 
Dette blir kommentert i del 3.  
23 Vista analyse AS rapport 2022-04 Riksantikvarens bevaringsstrategier 
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Figur 0.2: Dekker disse fem begrepene (geografisk, sosialt, etnisk, næringsmessig og tidsmessig) samlet sett mangfoldet av 
kulturmiljøer i dag? 

 

 
Figur 0.3: Mener du det er behov for nærmere definisjon av mangfoldsbegrepet knyttet til kulturmiljø? 

«Informanter som har svart ja på dette spørsmålet er bedt om å utdype. Blant svarene finner vi at 

mangfoldsbegrepet bør knyttes til kulturmiljøtypene, settes inn i en kontekst, ivareta topografiske 

variasjoner, bedre vektlegging på religion/det rituelle, næringsmessige variasjoner og bedre bredde».  

Det er interessant å merke seg at et flertall vurdere at mangfoldsbegrepet ikke trenger nærmere 
definisjon. 
 

Oppsummering fra innspillsmøtene, referansegruppen og arbeidsverkstedene med 

Riksantikvarens seksjoner 
Innspillsmøter 
I september 2021 gjennomførte Riksantikvaren innspillsmøter. De inviterte ble delt i fem grupper: 

Nasjonale aktører, frivillige og stiftelser, kunnskapsmiljøer, næringsliv og eiendomsutviklere, 

regionalforvaltningen.  
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I innspillene skriver mange at de arbeider med mangfold på sine felt og vektlegger at deres arbeid 

kan bidra til å bedre mangfoldet av kulturmiljø. Innspillene viser at det er mange innfallsvinkler til 

begrepet og at mangfold betyr litt ulikt utfra hva man arbeider med. Eksempler på betydning er: 

representativitet, engasjement, etnisk og kulturelt mangfold og at tverrfaglighet og samarbeid kan 

bidra til større mangfold ved å inkludere nye kulturminnetyper.  

Et eksempel hentet fra innspillet fra Arkivverket viser hvordan andres arbeid bidrar til å bedre 

mangfoldet av kulturmiljø. Arkivene kan bidra til mangfold ved at de gir mulighet til kunnskap om 

immaterielle, kulturhistoriske verdier ved nye eller kjente kulturmiljø. Kildematerialet i arkivene vil 

kunne gi merverdi og utvide kategoriene av kulturminner ved å underbygge og øke kvalitet på 

kunnskap om disse, og dermed bidra til målet om mangfold. De store arkivene er kilde til forsking, og 

vil ved etablering av framtidige samansette kulturmiljø ha betydning for kunnskap om juridiske, 

sosiale og kulturhistoriske verdier - som igjen muliggjør mangfold.  

Referansegruppen 
Referansegruppen har ikke hatt noen samlet diskusjon om mangfoldbegrepet, men representantene 

har hatt anledning til å spille inn kommentarer. NIKU kommenterer mangfoldsbegrepet slik: for å 

kunne «la kulturmiljøa fortelje ei inkluderande historia om Noreg, der alle sosiale og etniske grupper 

skal finne seg sjølv igjen,[…..] må ein (først) definere kulturarvverdiane.»24  

Interne prosesser hos RA 
Innholdet her bygger på referatene som er skrevet etter arbeidsverksteder med Riksantikvarens 

seksjoner og avdelinger som er gjennomført i perioden november 2021 til januar 2022. 

Stikkord til definisjon av mangfold er mange.  

• Mangfold er alles historie. Må ha et mangfoldbegrep hvor alle føler seg inkludert og ikke 

ekskludert. Må ikke bli et «oss» og et «dere». En bredde av kulturmiljø skal sikre et mangfold 

av fortellinger om de som har bodd og virket i Norge gjennom tidene.  Kulturmiljø skal vise et 

mangfold av kulturhistoriske trekk i tid og rom innenfor dagens geografiske avgrensing av 

Norge.   

• Oppdatere oss til vår tid  

• Mangfold er mer enn det vi kan definere. Må koble begrepet mot identitet 

• Vi må legge vekt på de lange linjer, historien, det historiske, ikke bare samfunnet av i dag. 

Historiebegrepet må inn sammen med sosial, etnisk, geografisk og næring. 

• Reflekterer over hva representativitet betyr - det vanlige eller det spesielle. Hvor kvalitet 

kommer inn i bildet. Mangfold og representativitet må ikke likestilles. Huske at et mangfold 

av kulturmiljø er noe annet enn et representativt kulturmiljø. Kvalitet må også vektlegges.  

• Religiøst og livssynsmessig mangfold må inn i definisjonen 

Kultur- og likestillingsdepartementet og Kulturrådets definisjon av mangfold 
I kultur og likestillingsdepartementet er mangfoldsbegrepet knyttet direkte til likestilling. 

Departementets mål er «Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i 

fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.» 

Dette gjenspeiler seg i departementets oppdrag til Kulturrådet. De fikk i 2020 i oppdrag å være 

nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.  Det er beskrevet 

på denne måten på Kulturrådets nettsider.  

 
24 NIKU-innspill til tabell om bevaringsstrategier, 11.11.2021 
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«Mangfoldsarbeidet vårt blir utviklet i dialog med målgruppene og kultursektoren for å sikre 

relevans og forankring. Mangfold er et vidt begrep og koordinatoroppdraget har særskilt vekt 

på arbeid overfor målgruppene: Synlige minoriteter og grupper som representerer 

flerkulturelt og etnisk mangfold, Den samiske befolkningen, Nasjonale minoriteter, Personer 

med funksjonsnedsettelser.» 25 

Departementet har også nedsatt Likestilling- og mangfoldsutvalget. Utvalget skal levere en NOU i 

slutten av 2022. Utvalget skal utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og 

annerledeshet. Likeverds- og mangfoldsutvalget er en del av likeverdsreformen26 og skal foreslå tiltak 

som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. 

Museene 
Det har ikke vært tid til å kartlegge museenes arbeid med mangfold i særlig vesentlig grad. 

Museumsmeldingen 27 gir imidlertid en pekepinn på hva denne samfunnssektoren legger i begrepet. 

«På same måten som det er naudsynt at samlingane ved musea representerer det mangfaldet som 

folket i landet og historia deira ber med seg, er det avgjerande at musea i formidlinga strevar etter 

variasjon og breidd i tematikk, innfallsvinklar og formidlingsformer.»  

Meldingen skriver at museene tradisjonelt har fremmet majoritetskulturen. Brukerundersøkelser 

viser også at museene når frem til en homogen gruppe. Ønsket videre er at museene må presentere 

mangfoldet av mennesker som bor i landet, og ha variasjon i bred tematikk, innfallsvinkler og 

formidlingsformer. Behovet for mangfold gjelder også for muséenes rekrutteringspolitikk.  

Meldingen har mange eksempler på prosjekter/utstillinger for å tiltrekke seg grupper som er 

underrepresentert blant museumsbesøkende. Et eksempel er digitale utstillinger (for eksempel 

avsnitt 6.4, s65f). 91 prosent av museene som mottar driftstilskudd kan rapportere mangfolds- og 

inkluderingsarbeid. 

Oslo museums arbeid med mangfold 
Vi har vært i direkte kontakt med Oslo museum, fordi mangfold har vært viktig i deres arbeid. Vi har 

hatt en samtale med representanter for museet fra avdeling Interkulturelt museum og vi har lest 

deres strategi og. I strategien vektlegges dialog og kulturelt mangfold: 

«Vi ønsker å formidle betydningen av felleskap og kulturelt mangfold og respekt for enkeltindividet 

og annerledeshet. Vi vil i større grad enn før involvere publikum i prosjektene våre, gi ulike grupper og 

miljøer plass i museet og åpne museet for aktuell debatt. Slik vil Oslo Museum være i fortløpende 

dialog med alle dem museet er til for – for publikum. Samlingene skal reflektere det sammensatte 

bysamfunnet museet er en del av. [….] Videre skal museet være et sted for livslang læring, og slik 

være en sentral bidragsyter til Oslos mangfoldige kunnskaps- og kulturtilbud.»28 

Museet legger i sitt arbeid vekt på at alles historier og alle målgrupper skal med. Det vektlegges å få 

inn nye gruppers stemmer i summen av den store historien.  De påpeker videre at mangfold før var 

knyttet til enkelte kulturelle elementer og til religion. Men at det nå er mer et dynamisk arbeid og 

ikke en fast størrelse.  Kjønn, klasse, sted, er stikkord som vektlegges nå. De tenker også at det 

sosiologiske begrepet superdiversity (supermangfold, at det er mange kryssende interesser og 

 
25 https://www.kulturradet.no/mangfold/vis/-/slik-jobber-kulturradet-med-mangfold 
26 En reform i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. Reformen skal gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller 
har barn med behov for sammensatte tjenester. Regjeringen sier de vil skape et samfunn som har bruk for alle.  
27 Meld. St. 23 (2020–2021) Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid 
28 Oslo museum: Hele byens museum – byens eget museum. Strategisk plan for Oslo Museum 2016-2020, prolongert til 
2022. 

https://www.kulturradet.no/mangfold/vis/-/slik-jobber-kulturradet-med-mangfold
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undergrupper under hver hovedgruppe. I tillegg er det mange kryssende tråder)29 er et begrep som 

har erstattet mangfold. 

Metoden som brukes ved museet for å oppnå resultater i arbeidet med mangfold er tredelt. De har 

utviklet en metode de kaller dialog-, vertskaps- og redaktørmetoden.  Museet sier den fungerer best 

om vertskapsrollen kan nedtones, dvs at museet ikke behøver dra ting i gang, men at dialogen og 

medbestemmelse i resultatet vektlegges. De sier også «Nothing about us without us.»  som en 

tommelfingerregel for sitt arbeid.  I dette legger de at de gruppene som museet samarbeider med i 

ulike prosjekter skal være med hele veien og ha en tydelig medbestemmelse i hva resultatet blir. 

Oppsummert 
Kultursektoren har en annen inngang til begrepet enn Klima og miljødepartementets mål om at et 

mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk. 

Kultursektorens definisjon av mangfold er tettere knyttet opp til likestilling, inkludering og deltagelse; 

at dette er en demokratisk rettighet. Deres definisjon kan, med fare for overforenkling, sies å legge 

vekt på mangfold knyttet mer direkte til mennesker, medvirkning og aktiviteter for å styrke 

deltagelse og inkludering, mens kulturmiljøforvaltningens definisjon knytter seg mer direkte til 

fysiske objekter og den historien/historiene de synliggjør og representerer. 

  

 
29 Superdiversity kan oversettes med hypermangfold. Begrepet er knyttet til sosiologen Steven Vertovec.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Superdiversity 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Superdiversity
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Del 2 - Er mangfoldet representert i dagens kulturminnebestand? 
Er det et mangfold av kulturminner representert i dagens kulturminnebestand? Og i tilfelle nei, hva 

er det som mangler/er mangelfullt representert? Denne kartleggingen vil ikke kunne gi et 

uttømmende svar på dette, men i det følgende gjennomgås noe av det som i de senere årene er gjort 

for å kartlegge prioriterte områder, kulturminnetyper- og miljøer.  Videre har vi gjennomgått 

innspillene fra innspillsrunden høsten 2021, de interne arbeidsverkstedene hos Riksantikvaren, 

referatene fra referansegruppen, intervjuene og spørreundersøkelsen gjort av Vista analyse AS.  

Resultatet av dette arbeidet viser at det er kommet frem mange forslag til tema som bør inngå i 

bevaringsstrategiene.  Temaene er både overordnede og konkrete. Mange har også innspill til 

forutsetninger som må være til stede for å lykkes med bevaringsstrategiarbeidet og målet om et 

bedret mangfold. 

Fredningsstrategien  
Fredningsstrategien er en direkte oppfølging av nasjonalt resultatmål 3 i stortingsmeldingen fra 2005 

om at «Den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige bredden i de varig vernete 

kulturminnene og kulturmiljøene skal bli bedre, og et representativt utvalg skal være fredet innen 

2020.» 

Hensikten med strategien har hele tiden vært todelt. Den skal brukes til å prioritere hva som skal 

fredes og den skal brukes som et faglig grunnlag for å velge ut og ta vare kulturmiljøer i et bredt 

perspektiv.  

I forkant av Fredningsstrategien ble det gjort et omfattende arbeid for å kartlegge hva som var 

underrepresentert av fredete kulturminner for å kunne si at fredningslisten skulle kunne bli 

representativ. Kartleggingen ble gjort med utgangspunkt i registreringene i Askeladden. Det ble gjort 

et uttrekk som ble bearbeidet og gjennomgått på bakgrunn av de fem dimensjonene geografi, sosial, 

næringsmessig og etnisitet. Arbeidet ble gjort med medvirkning fra regionalforvaltningen. Arbeidet 

resulterte i en liste på 10 kategorier som skulle prioriteres for framtidig fredningsarbeid. De ti 

punktene hadde også spesifiserte underkategorier.  Dette ble gjort for å vær mer spesifikk i hva som 

burde prioriteres fremover.  Strategien la opp til at alle nye fredningssaker skulle vurderes opp mot 

de 10 prioriterte temaene, slik at ingen fredningssaker skulle startes som ikke kunne bidra til å 

forbedre representativiteten. Arbeidet med å nå målet skulle gjøres parallelt på to måter - ved å 

arbeide systematisk med ett og ett tema, og å sørge for at alle enkeltstående nye fredningssaker 

representerte ett av punktene. Det ble samtidig satt et tak på at totalt 10 fredningsvedtak skulle 

gjennomføres pr år. Det ble ikke gjort noen vurdering av om dette ville kunne være tilstrekkelig til å 

oppnå målet om et representativt utvalg.   

Det er vel riktig å si at det alt fra starten av var erkjent at målet om et representativt utvalg ikke var 

mulig å oppå på strategiens i utgangspunktet fem virkeår, særlig ikke siden det ble satt et tak på 

antall saker.  

Det viktigste med fredningsstrategien og forbedring av representativiteten var at det faktisk ble laget 

en liste over hva kulturmiljøforvaltningen burde prioritere for å bedre representativiteten i 

kulturminnebestanden. Det i seg selv var et stort løft som ikke tidligere var gjort på en så systematisk 

måte. I tiden etter at strategien ble vedtatt har Riksantikvaren, sammen med regionalforvaltningen 

arbeidet systematisk med de to mest prioriterte kategoriene - 1. Forsvars og krigshistorie og 2. 

Nasjonale minoriteter.  I tillegg har det blitt fredet kulturminner og kulturmiljøer også innen de åtte 

andre prioriterte temaene. 
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Selv om arbeidet med kartleggingen av hva som var dårlig representert på fredningslisten er gjort 
med utgangspunkt i det som var fredet, er det grunn til å anta at listen kan brukes som utgangspunkt 
for å prioritere vern og bevaring av kulturmiljøer sett i et videre perspektiv, utover fredning. 
 

 
 
 

Andre satsinger og prosjekter 
Det hadde vært ønskelig å få kartlagt flere satsinger mht om de har kartlagt kulturmiljøer (objekter, 

landskap og typer) som burde vært prioritert. Fks Bark, KIK, Kula, UKL, mfl. Disse satsingene er omtalt 
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tidligere i dokumentet, men de burde vært omtalt opp mot spørsmålet om mangfold er representert 

i dagens kulturminnebestand?  Det er pr. i dag ikke er gjort en tilsvarende vurdering som i 

fredningsstrategien hvor en har sett på hva som mangler. I rapporten om referanseprosjekter 

kommer det frem at KIK har bidratt til mangfoldsmålet gjennom arbeidet med å la kommunene selv 

løfte frem sine viktigste kulturminner i kommuneplaner. Dette viser seg blant annet ved bruk av 

Askeladden der KIK har fått dokumentert og kartfestet mange nye kulturminnekategorier. 

Videre er det for det arkeologiske feltet komplisert, da det ikke er mulig å få en fullstendig 
kartlegging.  Kartleggingsmetodene blir bedre og det vil også i enkelte tilfeller være mulig å si noe om 
funnpotensiale på konkrete områder. 
 

Forslag til hva som bør prioriteres 
I vedlegg 1 til denne rapporten er alle forslag og kommentarer til hva som så langt er kommet fram 

om hva som bør prioriteres som temaer i fremtidige bevaringsstrategier listet opp.  Listen er laget på 

grunnlag av en gjennomgang av referatene og innsendte kommentarer fra innspillsmøtene i 

september 2021, referatene fra arbeidsverkstedene med Riksantikvarens seksjoner (nov 2021- jan 

2022) og avdelingsmøter våren 2021, intervjuer og spørreundersøkelse gjort av Vista analyse. 

Referansegruppen har jf referatene ikke diskutert hva som mangler/bør prioriteres.  

Det er et vidt spekter av temaer, fra store overordnede til mer spesifikke kulturminnetyper som blir 

tatt opp.  To tilnærmingsmåter utpeker seg. Det ene er forutsetninger som må ligge til grunn for å 

lykkes, og det andre er konkrete forslag. 

Forutsetninger 

Det pekes på følgende viktige forutsetninger i det arbeidet vi skal gjøre fremover: 

• Det må bygge på kunnskap, kompetanse og økt forskning.  

• Det forutsetter gode data, bedre oversikter, at vi må ha god kartlegging for å velge ut riktige 
temaer. De valgte temaene må også kartlegges godt.   

• Vi må se etter mye perspektiver, se på historien på en ny måte og å tenke nytt. 

• At samarbeid på tvers er viktig, både regionalt og nasjonalt og mellom ulike institusjoner og 
sektorer. 

• Huske på å vektlegge hele tidsspennet. Fra arkeologisk material til nåtid 

• At det legges vekt på formidling og forstå kulturmiljø.  

• Tenke helhetlig og se etter sammenhenger 
 
Konkrete forslag til temaer 
Listen over temaer som er foreslått er lang og ulik i nivå og tilnærming. Mange temaer går over i 
hverandre, for eksempel kan industri og næring kobles både til etterkrigstiden og kystkultur. I det 
følgende er det gjort et forsøk på sortering. Listen er ikke innbyrdes prioritert. 
 

• Kystkultur. Det legges vekt på sammenhenger; som landskap, bygg, vei, drift, fartøy, 
havneanlegg, samferdsel, vrak, fiskevær, det marginale osv. Må huske at kystkultur også er 
det marine under vann. 

• Etterkrigstiden. Både knyttet til velferdsstaten, demokrati, modernisme, etterkrigstidens 
boligbygging, industri og friluftsliv. «alt etter 1950», boligområder fra 20.århundre, sosiale 
samlingsplasser, kommunale bygninger, skoler herredshus 

• Næringer og industri.  Kraftforsyning, oljeindustrien, fiskeværene 

• Det marginale – sosialt og geografisk. Småkårsfolks historie, arbeiderkultur, husmannsvesen, 
utmarksnæringer og bureising 
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• Bevegelige kulturminner – biler, busser, fly, tog mm. 

• Det religiøse. Her vektlegges andre trosretninger og alt som ikke er knyttet til den norske 
kirke 

• Nyere innvandring, det etniske, nasjonale minoriteter 

• Etter-reformatorisk arkeologi 

• Bylandskap,  

• Grøntanlegg og landskap 

• Samisk 
 

Gjennomgang av de regionale planene og sametingsmeldingen om samisk 

kulturminnevern 
I arbeidet med denne kartleggingen har vi gjennomgått regionale planer. I og med at mange fylker de 

siste årene er blitt sammenslått, er det litt ulikt hva som finnes av regionale planer. Noen er nye for 

de sammenslåtte fylkene, som Trøndelag, mens det andre steder finnes for de gamle fylkene, som 

for eksempel Agder, der det bare finnes for Vest-Agder.  Vi har ikke funnet planer som omhandler 

områdene Troms, Aust-Agder og Oppland. 

De regionale planene er naturlig nok mer spesifikke knyttet til egen regions kulturminnekategorier. 

De er imidlertid svært ulikt lagt opp. Planene er av ulike alder. Noen har tabeller og lister over 

kulturminnekategorier, mens andre ikke har nevnt noen typer som de ønsker prioritere.  I korthet 

kan det sies at listen som er satt opp i avsnittet over er representativ også for de regionale planene. 

Sametingsmeldingen om samisk kulturminnevern30 

Meldingen nevner ingen spesifikke kulturminnekategorier som bør prioriteres. Den påpeker 

imidlertid at det mangler oversikt da «Askeladden er i liten grad tilpasset samiske kulturminnetyper, 

kulturmiljø og den landskapsbruken de er knyttet til. Den gir få muligheter til å håndtere 

observasjoner- og kategoriseringer av samiske kulturminner. Samiske kulturminner blir i Askeladden, i 

langt større grad enn andre, plassert i store generelle kategorier som usynliggjør, tildekker og 

reduserer mangfoldet av samiske kulturminnetyper. Per i dag er det derfor en skjevhet som ble 

etablert fra starten ved at «norske» kulturminner ble delt inn og systematisert i langt flere kategorier 

enn de samiske Norske kulturminner er delt inn i flere kategorier enn de samiske.» 

  

 
30 Sametingsmelding om samisk kulturminnevern, Sametinget 2021 
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Del 3 – Oppsummering og anbefalinger 

Mangfoldsbegrepet, oppsummering av del 1 
 

Mangfoldsbegrepet 
 
I del 1 av dette dokumentet har hensikten vært å kartlegge følgende: 

• Hvordan er mangfoldsbegrepet forstått og brukt i kulturmiljøforvaltningen.  Under er 

spørsmål som ligger til grunn for kartleggingen. 

o Hva ligger i begrepene geografisk, sosial, etnisk, næringsmessig og historisk 

mangfold (bredde)?  

o Hvilke kriterier er lagt til grunn i de ulike undersøkelsene. Er det variasjon i 

begrepsbruk og forståelse? 

 

Kartleggingen viser at kulturmiljøforvaltningen over lang tid har vært opptatt av bevaring og utvikling 

av et mangfold av kulturmiljøer. Alle de gjennomgåtte prosjektene og satsingene ønsker å løfte/ta 

vare på /utvikle bredden og mangfoldet av kulturminner. Det er et mål i alle de prosjektene/ 

satsingene som er gjennomgått her. Dette er en utvikling som har pågått lenge og blant annet et 

resultat av en utvikling som startet med arbeidet med kulturminneloven på 1970-tallet. På 1990-

tallet kom målet om at alle spor etter menneskelig virksomhet er kulturminner inn i loven. Denne 

utviklingen peker direkte mot dagens ønske om å ta vare på et mangfold av kulturmiljøer.  

Arbeidet er derfor ikke nytt for kulturmiljøforvaltningen, men bruken av begrepet mangfold som det 

bærende begrepet er relativt nytt.  I kartleggingen er det flere som påpeker at dette begrepet kan 

være vanskelig å operasjonalisere. Det er ikke lett å måle og det betyr ulike ting. I oppsummeringen 

av intervjuundersøkelsen gjort av Vista analyse as er det trukket fram noen utdrag fra intervjuene 

som kan være illustrerende. 

• Mangfoldsbegrepet er usedvanlig vagt beskrevet og krever at det utarbeides et utrolig godt 

kunnskapsunderlag som det gjøres vurderinger ut fra 

• Mangfoldsfokus kan gi som konsekvens at man velger å bevare det som er unikt i stedet for 

det som er representativt. De unike verneverdiene er forskjellig fra representativitet. Altså er 

mangfold et begrep med innebygde motsetninger.   

• Mangfoldsbegrepet kan være vanskelig å konkretisere og vanskelig å måle. 

Kartleggingen viser også at flere mener at mangfoldsbegrepet kan gjøre det vanskelig å prioritere. 

«Mangfoldsbegrepet inviterer ikke til bortvelgelse» ble det illustrativt sagt i et av arbeidsverkstedene. 

Samtidig viser spørreundersøkelsen at flertallet av de spurte ikke syntes at begrepet trenger noen 

nærmere definisjon. 

Kartleggingen viser også at kulturmiljøforvaltningen bruker mange begreper. Særlig er dette synlig i 

gjennomgangen av satsinger, prosjekter og strategier. Fagterminologi er helt nødvendig for å kunne 

utrykke seg presist, men er noen av begrepene overlappende? Vil kommunikasjonen blitt bedre om 

vi samordnet og forenklet ord og begreper?  
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Kartleggingen viser videre at kulturmiljøforvaltningen har en annen bruk av mangfoldsbegrepet enn 

Kultur- og museumssektoren. Der er begrepet nærmere knyttet til inkludering og likestilling. 

Sektoren legger vekt på at dette også skal gjelde medvirkning og rekruttering.  

Kartleggingen er ikke gjort for øvrige samfunnssektorer, men det er grunn til å anta at denne bruken 

av begrepet er også den som trolig ligger nærmest den alminnelige måten å bruke begrepet 

mangfold i dagligtale/ i samfunnet. 

Mangfoldsbegrepet vs et representativt utvalg 
Kulturmiljøforvaltningens prosjekter og satsinger har ulik tilnærming og vektingen av bevaring av et 

representativt utvalg er vesentlig.  Flere at de spurte i kartleggingen kommenterer at 

representativitet og mangfold ikke er det samme og at det kan være vanskelig å samkjøre. Flere 

stiller også spørsmål ved om kulturmiljøforvaltningen skal holde på representativitetsbegrepet.  Det 

kommenteres også hvorvidt det betyr litt av alt, eller mer matematisk proporsjonalitet. 

Mangfoldsbegrepet og det historiske perspektivet 
I kartleggingen er det flere som påpeker at det historiske perspektivet er kommet mer i bakgrunnen. 

En av årsakene kan være at målet for bevaringsstrategiarbeidet (slik det står i Meld.St 16 Nye mål i 

kulturminnepolotikken) kun har fire faktorer: «Bevaringsstrategiene skal bidra til å sikre at 

kulturmiljø gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Temaene som bevaringsstrategiene skal bygges 

rundt, skal være uavhengig av type kulturmiljø og tidsperiode. De skal favne geografisk, sosial, etnisk 

og næringsmessig bredde.» (vår understreking) Tidligere har utvalgskriteriene ofte vært skrevet på 

denne måten: geografisk, sosial, etnisk, næringsmessig og historisk bredde.  

Dette er nødvendigvis ingen motsetning, siden det sies i bevaringsstrategimålet at alt skal være 

uavhengig av tidsperiode. Det er likevel verd å merke seg at dette er påpekt av flere som en 

bekymring.   

Mange vektlegger også at vi må se helheten i det historiske perspektivet. Det blir lett skiller av denne 

typen: arkeolog vs nyere tid, før og etter 1537, automatisk fredet vs nyere tid. Kulturminner over og 

under vannflaten mfl. I mangfoldbegrepet bør det vektlegges at sammenhenger, helheter og 

historiske linjer vektlegges uavhengig av juridisk status eller andre unaturlig oppdeling. 

Hva bør prioriteres, oppsummering av del 2 
I del 2 av dette dokumentet har hensikten vært å kartlegge hvilke temaer kulturmiljøforvaltningen, 

samarbeidspartnere og andre relevante aktører så langt har pekt på som viktige for å få tatt vare på 

et mangfold av kulturmiljøer.  Hva er det som mangler, hva bør det være mer av? Kartleggingen har 

fått frem en lang liste over temaer. Listen spenner fra overordnede temaer til mer spesifikke. Mange 

er også opptatt av hvilke forutsetninger som må ligge til grunn før temaer for bevaringsstrategier blir 

valgt ut.  

Forutsetninger for prioritering 
Kartleggingen viser at mange er opptatt av at hvilke forutsetninger som må ligge til grunn før utvalg 

gjøres.  

• Det må bygge på kunnskap, kompetanse og økt forskning.  

• Det forutsetter gode data, bedre oversikter, at vi må ha god kartlegging for å velge ut riktige 

temaer. De valgte temaene må også kartlegges godt.   

• Vi må se etter nye perspektiver, se på historien på en ny måte og å tenke nytt. 
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• At samarbeid på tvers er viktig, både regionalt og nasjonalt og mellom ulike institusjoner og 

sektorer. 

• Huske på å vektlegge hele tidsspennet. Fra arkeologisk materiale til nåtid 

• At det legges vekt på formidling og forstå kulturmiljø.  

• Tenke helhetlig og se etter sammenhenger 

Hvilke temaer bør prioriteres, foreløpig liste 
Mange temaer går over i hverandre, for eksempel kan industri og næring kobles både til 

etterkrigstiden og kystkultur. I det følgende er det gjort et forsøk på sortering. 

Listen er alfabetisk satt opp, den er ikke innbyrdes prioritert. 

• Bevegelige kulturminner – biler, busser, fly, tog mm. 

• Bylandskap 

• Etterkrigstiden. Både knyttet til velferdsstaten, demokrati, modernisme, etterkrigstidens 
boligbygging, industri og friluftsliv. «alt etter 1950», boligområder fra 20.århundre, sosiale 
samlingsplasser, kommunale bygninger, skoler og herredshus 

• Grøntanlegg og landskap 

• Nyere innvandring, det etniske, nasjonale minoriteter 

• Kystkultur. Det legges vekt på sammenhenger; som landskap, bygg, vei, drift, fartøy, 
havneanlegg, samferdsel, vrak, fiskevær, det marginale osv. Flere vektlegger at kystkultur 
også er det marine under vann og «innlandets» kystkultur, dvs aktiviteter knyttet til elver og 
innsjøer 

• Det marginale – sosialt og geografisk. Småkårsfolks historie, arbeiderkultur, husmannsvesen, 
utmarksnæringer og bureising 

• Næringer og industri.  Kraftforsyning, oljeindustrien, fiskeværene 

• Etter-reformatorisk arkeologi 

• Det religiøse. Her vektlegges andre trosretninger og alt som ikke er knyttet til den norske 
kirke 

• Samisk 
 
Kartleggingen viser også at Fredningsstrategiens liste over prioriterte tema gjenfinnes i mange av 

svarene om hva som må prioriteres.  Både innspillene, arbeidsverkstedene, intervjuene, 

spørreundersøkelsen og de regionale planene bekrefter det. Ni av ti tema er trukket frem i en eller 

annen form. Det ene punktet som ikke er nevnt i noen særlig grad, er forsvars- og krigshistorie som 

er Fredningsstrategiens prioritet nr. en.  Dette kan tyde på at mange vurderer at dette er et tema vi 

har arbeidet mye med og at det er dekket.  Dette kan en eventuell revidering av listen avdekke. Flere 

kommenterer også at listen over de ti prioriterte temaene er en bra liste å ta utgangspunkt i. 

Kommentarer og anbefalinger 

Nye perspektiver for å bedre mangfoldet 
Er stortingsmeldingen og nasjonalt mål om mangfold en ordre om ny kurs eller er det en stadfestelse 

på de arbeidet kulturmiljøforvaltningen har gjort de siste årene? Kartleggingen viser at det er det 

siste som er tilfelle. Mangfold har vært et klart mål i mange år. Mangfold er imidlertid ofte koblet 

sammen med et representativt utvalg. Det er ikke nødvendigvis det samme og det videre arbeidet 

bør klargjøre hva kulturmiljøforvaltningen bør vektlegge videre. 
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For mye og for lite 

I kartleggingen er det enkelte som hevder at det er kulturminnetyper det ikke er behov for å få flere 

av. Det er lett å sette opp motsetninger mellom det det er for lite av og det noen vil mene det er for 

mye av. F.eks «vi har så mye landbruksbebyggelse, vi trenger kyst.»  Vår vurdering er at det ikke løser 

utfordringen knyttet til nye prioriteringer å «snakke ned» det som alt er anerkjent å være 

kulturminner/-miljøer.  

De nye temaene vi kommer til å arbeide med, sees jo nettopp i lys av «kulturminnebestanden» vi har 

fra før. Det nye skal komplettere det som alt finnes. Det er viktig for motivasjonen for dem som 

arbeider med, eier eller på andre måter er involvert i arbeid med kulturmiljøer at det som tidligere er 

valgt ut ikke «snakkes ned».  

Tidsaspektet og utvalg 

Mangfoldsbegrepet kan bety ulikt for arkeologien og for nyere tids kulturminner (før og etter 1537) 

For nyere tids kulturminner er det en større mulighet for å kartlegge og så velge hva man vurderer å 

være kulturmiljø. I arkeologi er den totale bestanden ukjent og det er vanskelig å vurdere om det 

som til enhver tid er kjent, kan vurderes å være et mangfold eller representere et opprinnelig 

mangfold (?). Samtidig er det sannsynlig å anta at jo eldre et kulturminne/miljø er, jo færre er det av 

det. dvs at for et mangfold med historisk dybde vil det være viktig å ta vare på det. 

Mangfoldsbegrepet og prioritering i arkeologisk sammenheng er derfor viktig å utrede videre.   

Bruke nye briller  

Et kulturminne/-miljø er sjelden bare representant for ett aspekt. I kartleggingen er det kommet 

frem at flere påpeker at vi må se på nye innfallsvinkler, være åpne for nye ideer og se på de 

kulturmiljøene vi vet om med nye øyne. Kanskje har vi et bedre mangfold representert i de 

kulturmiljøene som alt er anerkjent. For eksempel er ikke gårdsanlegg bare bonden/eierens historie, 

det samme gjelder industri – anleggene representerer både eier og arbeider. Et eksempel fra 

arbeidet med minoritetenes kulturminner er illustrerende. Vi har registrert og fredet bruer i 

forbindelse med Statens vegvesens verneplan. Under bruene har det vært vanlig at reisende har 

rastet. Ved å koble denne typer opplysninger kan vi få frem et større register og kunnskap om 

kulturminner vi allerede vet om.    

Dette stiller også krav til registrering i for eksempel Askeladden. Det stiller krav til å kunne bearbeide 

et materiale. Er vi gode nok på å få frem variasjon og krysskoble kunnskap?  Forvaltningen av 

kulturminnene er også viktig i denne sammenhengen. Både gjennom plan, dispensasjon og frigivning. 

Eksisterende strategier og satsinger bør gjennomgås med henblikk på mangler og prioriteringer, for 

eksempel bør den prioriterte listen i Fredningsstrategien tas opp til ny behandling. Kommunenes 

kulturminneplaner kunne vært gjennomgått slik vi her har gjennomgått regionale planer..  

Nasjonalt blikk vs. lokal selvbestemmelse  

I kartleggingen har det kommet frem at det ikke alltid er enighet mellom lokalt og nasjonalt nivå om 

hvilke kulturmiljø man bør arbeide med og /eller velge ut. I Bark-programmet er det de synlige og 

mer spektakulære kulturminnene lokalsamfunnene ofte ønsket å ha med i programmet. I SKE-

prosjektet er det gjort utvalg på nasjonalt nivå som noen ganger ikke korresponderer med lokale 

vurderinger.   
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Mangfold - deltagelse og rekruttering 

Skal vi oppnå bredere mangfold, må kulturmiljøforvaltningen tenke bredere samarbeid med de 

gruppene som representerer det vi vil ta vare på. Her har kulturmiljøforvaltningen noe å lære av 

Kultursektoren. Der er medvirkning og rekruttering vesentlige aspekter ved arbeidet med mangfold. 

Vedlegg 
1. Hele listen over prioriterte tema, usortert 
2. Oppsummering regionale planer 
3. Oppsummering av relevante innspill fra innspillsmøtene,  
4. Dokumentliste 
5. Riksantikvarens arbeid med ny bevaringsstrategi, utredning og underlag. Rapport 2022/4 Vista 

analyse AS 
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1. Innledning 
I Meld. St. 16 (2019-2020) fremgår følgende om virkemidler: 

«I bevaringsstrategiene skal alle virkemidler ses i sammenheng. Virkemidlene skal brukes slik at de 

sammen sikrer kulturmiljøverdiene og bidrar til at målet om å ta vare på et mangfold nås. Det 

innebærer at både vern gjennom plan- og bygningsloven og fredning etter kulturminneloven skal ses i 

sammenheng. Tilsvarende gjelder ulike former for økonomiske virkemidler.  

Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, kunnskap og formidling skal inngå som en del av 

strategiene.» 

Formålet med virkemiddelanalysen er todelt. For det første, skal virkemiddelanalysen etablere en 

virkemiddeloversikt. Dette er en strukturert oversikt over dagens virkemidler rettet mot bevaring av 

kulturmiljø. For det andre, så skal det virkemiddeloversikten danne grunnlag for at det i 

forprosjektets fase 2 kan foretas overordnede vurderinger av behovet for nye virkemidler og 

eventuelle virkemiddelpakker. Virkemiddelpakker er kombinasjoner av virkemidler som er: 

• uavhengig av forvaltningsnivå 

• innrettet mot å løse konkrete utfordringer for bestemte målgrupper 

• iverksatt for å nå målene med kulturmiljøpolitikken 

Spørsmålene som skal besvares i virkemiddelanalysen 
Spørsmålene i virkemiddelanalysen er avledet fra minimumskravene i utredningsinstruksen. Samlet 

skal spørsmålene gi et grunnlag for å vurdere dagens virkemidler og virkemiddelbruk opp mot 

målene i bevaringsstrategiene. Det vil også være vesentlig å beskrive målgrupper med tanke på å 

utforme eventuelle virkemiddelpakker. Følgende spørsmål er lagt til grunn i virkemiddelanalysen: 

1. Hva er de relevante virkemidlene?  

2. Hvem er ansvarlig og/eller forvalter virkemidlene?  

3. Hvilke problem skal dagens virkemidler løse og hvem er målgruppen for virkemidlene?  

4. Hvordan fungerer praktiseringen av virkemidlene i dag?  

5. Hva er overordnet effektene av dagens virkemiddelbruk (om det foreligger 

informasjon/dokumentasjon om dette)?  

6. Er det behov for endring/justering av dagens virkemidler eller å kombinere virkemidlene? 

Det skilles mellom virkemidler på statlig, regionalt og lokalt nivå og virkemidler forvaltet av private. 

Metoder og kilder 
I virkemiddelanalysen er det benyttet flere metoder for innsamling av data. Det er gjennomført 

innspillsmøter med eksterne interesseresenter og interne arbeids-verksted i seksjonene i 

Riksantikvaren. I tillegg har prosjektgruppen gjennomført en egen dokumentgjennomgang.    

Vista Analyse har bistått prosjektgruppen med gjennomføring av intervjuer og spørreundersøkelse. 

En nærmere beskrivelse av utvalg og metoder fremgår i rapporten fra Vista Analyse. 

Avgrensninger 
Av kapasitets- og kompetansemessige årsaker er det foretatt en del avgrensninger i 

virkemiddelanalysen. De viktigste avgrensingene er beskrevet under.  

Ny kulturmiljølov 
Parallelt med arbeidet med virkemiddelanalysen er det satt ned et utvalg som skal vurdere og foreslå 

endringer i dagens kulturminnelov. 
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Den nye kulturmiljøloven vil være et sentralt virkemiddel i bevaringsarbeidet. I omtalen av juridiske 

virkemidler og ved vurderinger av mulighetene for samordning av dagens virkemidler, vil imidlertid 

dagens kulturminnelov ligge til grunn. 

På bakgrunn av lovutvalgets arbeid med ny kulturmiljølov, vil det i denne virkemiddelanalysen ikke 

gjøres lovtekniske vurderinger av enkeltstående paragrafer i dagens kulturminnelov. Formålet vil her 

være å vurdere om relevante lover og forskrifter hver for seg og samlet sett er egnede virkemidler for 

å realisere de nasjonale målene med hovedtyngde på mangfoldsmålet. 

Nytt bevaringsprogram for istandsetting av verneverdige kirker 
Barne- og Familiedepartementet har gitt Riksantikvaren oppdrag om å lage forslag til nasjonale 

bevaringsprogram eller vernestrategier for våre kulturhistorisk viktige kirkebygg. 

Bevaringsprogrammet skal først og fremst ta for seg utvendig istandsetting, som yttervegger, 

grunnmur, tak, men Riksantikvaren skal også vurdere interiører. Sikringstiltak inngår i oppdraget, og 

det samme gjelder fremtidig bruk av kirkene. 

Det nye bevaringsprogrammet for kirker gjennomføres som et eget prosjekt parallelt med 

utformingen av bevaringsstrategiene, og er derfor ikke omtalte videre her.  

Skatte- og avgiftslovgivningen  
Virkemiddelanalysen beskriver skatte- og avgiftsincentiver som kan være relevante i 

bevaringsarbeidet. Det ligger utenfor virkemiddelanalysens mandat og prosjektgruppens kompetanse 

å foreslå nødvendige endringer i lovverket som regulerer fastsettelse og innkreving av skatter og 

avgifter. Beskrivelser av skatte- og avgiftsincentiver er dermed i de fleste tilfeller å betrakte som 

forslag som kulturmiljøforvaltningen kan fremme, men som trenger ytterligere utredning før 

iverksetting.     

Inntektssystemet for fylkeskommuner og kommuner 
Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Fylkeskommunenes og 

kommunenes frie inntekter bevilges og fordeles gjennom inntektssystemet.1 Å vurdere innretningen 

på inntektssystemets innretning betydningen for finansiering av tiltak innen kulturmiljø vil være en 

svært omfattende oppgave. Det stiller også svært høye krav til kompetanse og kunnskap om 

inntektssystemet. Inntektssystemet som et virkemiddel for bevaring av kulturmiljø er derfor ikke 

vurdert i virkemiddelanalysen.   

Rammene for offentlig virkemiddelbruk 
Bruken av offentlige virkemidler skjer innenfor gitte rammer. Forvaltningsloven, 

anskaffelsesregelverket og EU/EØS-lovgivningen gjelder for alle forvaltingsnivåer. På statlig nivå 

legger for eksempel utredningsinstruksen og bevilgnings- og økonomiregelverket føringer for 

forvaltningen og bruken av virkemidlene. Kommuneloven med forskrifter regulerer på sin side i 

betydelig grad fylkeskommunens og kommunenes virkemiddelbruk.  

Det ligger utenfor denne virkemiddelanalysens mandat å foreslå endringer i de sentrale rammene for 

offentlig virkemiddelbruk. 

 
1 KS (2022) «Inntektssystemet for kommunene», https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/inntektssystemet/inntektssystemet-for-
kommunene/ 

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/inntektssystemet/inntektssystemet-for-kommunene/
https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/inntektssystemet/inntektssystemet-for-kommunene/
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Disposisjon 
I kapittel 2 gis det en generell beskrivelse av ulike typer virkemidler som brukes av forvaltningen i 

dag. Hensikten med kapitlet er å etablere en forståelse for bredden i dagens virkemiddelbruk i 

forvaltningen samt å beskrive sentrale rammer for det offentliges virkemiddelbruk. 

I kapittel 3-5 er det en nærmere beskrivelse av hvilke virkemidler som brukes på kulturmiljøområdet i 

dag fordelt på statlig nivå, regionalt og kommunalt nivå og virkemidler forvaltet av private.  

I kapittel 6 drøftes funnene fra kartleggingen, intervju og spørreundersøkelser. 
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2. Generelt om virkemidler 
Offentlig forvaltning bruker flere virkemidler i iverksettingen av politikk. En vanlig måte å 

systematisere virkemidler på er gjennom de fire overordnede kategoriene juridiske, økonomiske, 

organisatoriske og pedagogiske virkemidler. 

I tillegg til hierarkiske styringsvirkemidler, benytter forvaltningen i økende grad ulike former for 

såkalt samstyring (eng. governance). Denne formen for styring er kjennetegnet av dialog og 

samarbeid mellom ulike deler av forvaltningen og mellom forvaltningen, frivillige og private aktører 

(eiere og næringsliv).        

Økonomiske virkemidler 
Statlige økonomiske virkemidler omfatter overføringer over statsbudsjettet, enten i form av 

rammebudsjettering til fylkes-kommuner og kommuner, eller som øremerkede midler til spesielle 

formål (eksempelvis tilskudd). Skatter og avgifter og offentlige anskaffelser omfattes også av 

begrepet økonomiske virkemidler. 

Begrunnelsen for bruk av økonomiske virkemidler kan være øremerking av midler i oppfølgingen av 

politiske mål, korrigering av ulike former for markedssvikt og at privatpersoner, kommuner eller 

virksomheter må kompenseres for offentlige inngrep som medfører en økonomisk ulempe eller et 

lovpålagt ansvar. 

I tillegg til økonomiske virkemidler forvaltet av det offentlige, eksisterer det ulike finansierings- og 

støtteordninger forvaltet av private aktører. Finansierings- og støtteordningene kan være forvaltet av 

stiftelser, bedrifter eller privatpersoner. Omfanget av private finansierings- og støtteordninger er 

vanskelig å anslå med sikkerhet. 

Tilskudd og stønader 
Statlige tilskudd er finansielle overføringer fra staten til organisasjoner utenfor staten. Kommuner, 

offentlige og private eide foretak og frivillige organisasjoner er eksempler på mottakere av tilskudd. 

Overføringer til husholdninger er formelt ikke tilskudd, men stønader. De viktigste forskjellene på 

tilskudd og stønader er at mange stønader er fastsatt i lov, til dels som rettighetsbaserte ordninger, 

og at det skatteplikt for stønader. I praksis vil imidlertid ofte tilskudds- og stønadsordninger ha 

mange likhetstrekk. Det skilles i det videre ikke på tilskudd og stønader.    

Formålet med tilskudd og stønader er å utløse samfunnsnyttig aktivitet som ikke hadde vært 

gjennomført uten tilskuddet.  eller for å kompensere for økonomiske ulemper av offentlig inngrep.  

Departementet er ansvarlig for utformingen av statlige tilskuddsordninger. Utformingen av en 

tilskuddsordning innebærer å bestemme hovedelementene i ordningen og nedfelle disse i et 

regelverk (ofte på bakgrunn av innspill fra virksomheten som forvalter tilskuddsordningen). 

Forvaltningen av tilskuddsordninger er ofte delegert til underliggende eller tilknyttede virksomheter 

som behandler søknader og følger opp mottakere. 

Fylkeskommuner og kommuner forvalter flere tilskuddsordninger. Kommuneloven med forskrifter 

setter gjennom kravene til budsjett, økonomiplan og økonomiregelverk de overordnede rammene 

for den fylkeskommunale og den kommunale tilskuddsforvaltningen.  

Mottakere og målgruppen for tilskudd trenger ikke å være den samme. Eksempelvis er målgruppen 

for flere av de statlige tilskuddsordningene rettet mot kommunene, privatpersoner, frivillige 

organisasjoner og husholdninger. 
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Offentlige fond 
Innen flere deler av forvaltningen er det etablert fond som bidrar med finansiering til konkrete 

prosjekter og tiltak. På statlig nivå, er Kulturminnefondet, Norsk Kulturfond, Enovafondet og 

Opplysningsvesenets fond eksempler på fond som bidrar til å finansiere tiltak innenfor sine 

respektive politikkområder. Utbetalinger fra fondene er i de fleste tilfeller definert som tilskudd. 

Kapitaliseringen av fondene varierer, men det er ofte en kombinasjon av bevilgninger over 

statsbudsjettet, avkastning og renter og brukerbetaling.  

Mange fylkeskommuner har etablert regionale næringsfond. Næringsfondene kapitaliseres blant 

annet gjennom regionale utviklingsmidler, som er øremerkede midler fra staten til regional utvikling.  

Offentlige investeringer og låne- og garantiordninger 
Offentlig sektor forvalter låne- og garantiordninger, investerer og er del- og medeier i flere selskaper 

gjennom det næringsrettede virkemiddelapparatet.2 Eksempler på konkrete virkemidler forvaltet av 

aktørene i det næringsrettede virkemiddelapparatet er investeringer og eierskap i 

innovasjonsbedrifter forvaltet av henholdsvis Selskapet for industrivekst (SIVA) og Investinor og låne- 

og tilskuddsordninger forvaltet av Innovasjon Norge og Enova. 

Skatter og avgifter 
Skatte- og avgiftsopplegget fastsettes hvert år i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. 

Formålet til skatte- og avgiftssystemet kan overordnet oppsummeres i følgende fire punkter:  

• Finansiere offentlig ressursbruk og tjenesteproduksjon 

• Omfordele inntekt og formue 

• Korrigere markedssvikt og påvirke adferd 

• Regulere konjunkturer  

I arbeidet med bevaringsstrategier er det særskilt relevant å se på skatte- og avgiftsincentiver som 

korrigerer ulike former for markedssvikt og som påvirker adferd. I praksis innebærer dette ofte 

fradragsmuligheter, fritak og unntak fra skatter og avgifter som pålegges eiere og forvaltere av 

kulturmiljøer.3  

Offentlige anskaffelser 
Det offentlige står årlig for anskaffelser til en verdi av om lag 600 mrd. kr.4 Offentlige anskaffelser kan 

innenfor rammene av blant annet statsstøtteregelverket og konkurranselovgivningen benyttes som 

et økonomisk virkemiddel for å realisere politiske mål. For eksempel trekker den nasjonale strategien 

for sirkulær økonomi frem offentlige anskaffelser som et viktig virkemidlene for å legge til rette for 

mer sirkulær økonomi. Dette skal igjen bidra til å nå vedtatte klima- og miljømål og FNs 

bærekraftsmål, og samtidig bidra til verdiskaping og langsiktig konkurranse-evne og sosial 

rettferdighet i omstillingen. 

Juridiske virkemidler 
Juridiske virkemidler omfatter lover og forskrifter og i enkelte tilfeller rundskriv og andre 

avtalelignende dokumenter.  

 
2 En nærmere beskrivelse av det næringsrettede virkemiddelapparatet er tilgjengelig her. 
3 Bøter og gebyrer er eksempler på økonomisk virkemiddel, men er ikke vurdert å være et relevant virkemiddel i bevaringsstrategiene. Bøter 
og gebyrer er derfor ikke nærmere omtalt i virkemiddelanalysen.  
4 Regjeringen.no «Offentlige anskaffelser». Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/0f8355831ed346c38fba23362eaa59be/helhetlig-anbefaling-om-innretning-og-organisering-av-det-naringsrettede-virkemiddelapparatet.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/id2511781/
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Lov og forskrift 
Lovregulering er et av de sterkeste virkemidlene forvaltningen kan benytte og er tett knyttet til 

offentlig myndighets-utøvelse.  

Veilederen for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner trekker opp noen grunnleggende 

forhold som må inngå i vurderingen forut for bruk av juridiske virkemidler.5 For det første, bør 

forvaltningen alltid vurdere om mål kan oppnås ved bruk av mindre inngripende virkemidler enn lov 

og forskrift.  

For det andre, skal konsekvensene for det kommunale selvstyret vurderes. Det kommunale selvstyret 

bør ikke begrenses unødvendig. Dette innebærer blant annet at oppgaver som fylkeskommuner og 

kommuner pålegges etter lov (jf. legalitetsprinsippet), ikke bør være for detaljerte.  

For det tredje, må det foretas en vurdering av forholdet mellom kommunale plikter og individuelle 

rettigheter for enkeltpersoner.  

Avslutningsvis må regulering av fylkeskommuner og kommuner i særlovgivning vurderes opp mot 

bestemmelser i kommuneloven, plan- og bygningsloven og øvrige prinsipper som nevnt over. 

 

En sentral funksjon for lover og forskrifter er å ramme inn forvaltningens saksbehandling og 

skjønnsutøvelse. Det er imidlertid deler av forvaltingens skjønnsutøvelse som følger av såkalt 

ulovfestet rett, som er rettspraksis skapt av domstoler og gjennom sedvane. 

Tilsyn 
DFØ definerer statlig tilsyn som «myndighets-apparatets kontroll med hvordan rettslige forpliktelser 

knyttet til ekstern produksjon, aktivitet eller posisjon etterleves, samt eventuelle etterfølgende 

reaksjoner ved avvik».6  I praksis innebærer definisjonen at statlig tilsyn primært omhandler å føre 

kontroll med at kommunesektoren og produsenter og forhandlere av varer og tjenester etterlever 

relevant regelverk. Tilsynsaktørene bruker flere metoder i dette i arbeidet som for eksempel 

inspeksjoner og systemrevisjon. Tilsynsrollen er i endring, og får i stadig større grad innslag 

veiledning og rådgivning. 

Tilsynsrollen er hjemlet i sektor-lovgivningen eller i sektorovergripende lover som konkurranse- og 

personvernlovgivningen. Tilsynsrollen er ulikt organisert i forvaltningen. I noen sektorer er det 

etablert egne virksomheter som har tilsyn som eneste eller viktigste oppgave (for eksempel 

Datatilsynet, Statens jernbanetilsyn og Konkurransetilsynet). I andre sektorer inngår tilsynsrollen i 

 
5  
6 DFØ/Statskonsult (2000) Organiseringen av statlig tilsyn i Norge. Tilgjengelig her. 

Europarådets og Unescos konvensjoner 

«Norge har også sluttet seg til en lang rekke internasjonale konvensjoner som har betydning for 

utforming av lov og forvaltning på kulturmiljøfeltet. Det gjelder blant annet Valletta- 

konvensjonen, den europeiske landskapskonvensjonen og Faro-konvensjonen, samt 

konvensjonen om tiltak for å forby og forhindre ulovlig import og eksport av kulturgjenstander.  

Selv om det er gjort justeringer i lovverket for å ivareta forpliktelsene som følger av disse, ser 

regjeringen behov for en helhetlig gjennomgang og vurdering.» 
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ansvarsområdet til direktoratene (for eksempel Miljødirektoratet og Utdannings-direktoratet). I 

enkelte sektorer er den operative tilsynsaktiviteten delegert til statsforvalteren. 

Tilsynsaktørene er i all hovedsak ordinære forvaltningsorgan. Det er imidlertid ikke uvanlig at 

statsrådens instruksjons-myndighet overfor tilsynene i lov er helt eller delvis avskåret. Kommunen er 

på enkelt områder gitt tilsynsmyndighet med hjemmel i særlovgivningen. Dette gjelder eksempelvis 

områder som barnehage, folkehelse og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.7  

Avtaler 
Ifølge DFØ er bruken av avtaler i offentlig forvaltning økende.8 Dette henger blant annet sammen 

med en utvikling hvor flere offentlige oppgaver er organisert som selvstendige rettssubjekt 

(statsforetak og aksjeselskap).  

Forvaltningens bruk av avtaler er også vurdert i NOU 2019-5 Ny forvaltningslov. Her foretas det et 

hovedskille mellom avtaler mellom offentlig sektor og private, og avtaler innad i forvaltningen. 

Eksempler på avtaler innad i forvaltningen er avtalen mellom Samferdselsdepartementet og Nye 

Veier AS, avtalen mellom Klima- og miljødepartementet og ENOVA SF og avtaler mellom staten og 

kommunesektoren ved opprettelsen av lokale NAV-kontor og Byvekstavtaler. Avtaler kan også 

beramme samarbeid mellom kommuner om levering av lovpålagte tjenester med hjemmel i 

kommuneloven.    

Forvaltningens rettslige grunnlag for å inngå avtaler kan følge av myndighets-utøvelse etter 

forvaltningsloven, kommuneloven og særlover, eller forvaltningsorganenes private autonomi. Avtaler 

inngått med utgangspunkt i privat autonomi sidestiller i utgangspunktet offentlige virksomheter med 

private virksomheter og vil vanligvis ikke betraktes som vedtak etter forvaltningslovens forstand.   

Pedagogiske virkemidler 
Pedagogiske virkemidler brukes vanligvis om en gruppe virkemidler hvor formålet er å informere 

og/eller øke bevisstheten og kunnskapen hos bestemte målgrupper. Eksempler på pedagogiske 

virkemidler er skriftlige veiledere og retningslinjer, informasjonskampanjer og 

kompetanseutviklingstiltak, forvaltning av kunnskapsdatabaser og statistikk samt muntlig rådgivning 

og veiledning.  

En viktig funksjon til pedagogiske virkemidler er å gi tolkninger og anbefalinger til regelverk, 

saksbehandlingsrutiner og tjeneste-utforming. Pedagogiske virkemidler brukes ofte sammen med 

andre virkemidler og kan bidra til å øke treffsikkerheten og effektiviteten til andre virkemidler.   

Organisatoriske virkemidler 
Organiseringen av offentlig virksomhet har betydning for styring og kan sammen med andre 

virkemidler påvirke måten forvaltningen jobber for å nå politiske mål. Organisatoriske virkemidler 

omfatter blant annet endring av tilknytningsform fra forvaltningsorgan til foretak, overføring av 

ansvar innad i statsforvaltningen og mellom forvaltningsnivåene samt etablering av råd og utvalg. 

Konsultasjonsordninger innad i forvaltningen og mellom forvaltningen og ulike samfunnsgrupper 

(eksempelvis nasjonale minoriteter og urfolk) betraktes ofte som et organisatorisk virkemiddel.   

Eierstyring av offentlige foretak 
Flere offentlige oppgaver er organisert som foretak. Staten eier flere foretak (statsaksjeselskap og 

statsforetak) som forvalter kulturmiljø. Eksempler på dette Bane NOR SF, Statnett SF og Statskog SF.  

 
7 NOU 2016-4 «Ny kommunelov». Tilgjengelig her  
8 DFØ (2018) Organisasjonsformer i offentlig sektor. En kartlegging  

https://www.regjeringen.no/contentassets/9da72a7f8f38486e81509be0b2f4818b/no/pdfs/nou201620160004000dddpdfs.pdf
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Det kan være flere begrunnelser for offentlig eierskap. I staten er selskapene kategorisert etter 

hvorvidt det er forretningsmessige mål eller sektormål som er begrunnelsen for det statlige 

eierskapet. Formålet med eierskapet fremgår ofte i vedtektenes formålsparagraf.  

Eierstyringen i staten er regulert gjennom selskapslovgivningen (i første rekke aksjeloven og 

statsforetaksloven) og følger statens prinsipper for god eierstyring.9  Sentrale prinsipper i 

eierstyringen er at styret er ansvarlig for selskapet og at staten skal utøve myndighet på 

generalforsamling.  

Kommunelovens bestemmelser om eier-styring av kommunale foretak innebærer at kommunale 

foretak, som en del av kommunen, som hovedregel skal styres etter samme prinsipper som 

kommunens øvrige virksomhet. Når foretaket er skilt ut som eget rettssubjekt, gjelder lov om 

interkommunalt selskap, samvirkeloven eller aksjeloven.10  

Råd, utvalg, nemder og konsultasjonsordninger 
På flere politikkområder er det etablert råd og utvalg. Mandatet til rådene og utvalgene varierer. 

Mens noen utvalg er nedsatt for en avgrenset periode, eksempelvis ved utarbeidelse av NOUer og 

større offentlige granskinger, har andre utvalg en mer varig karakter, som Det tekniske beregnings-

utvalget for inntektsoppgjørene (TBU) og Helsedirektoratets brukerråd. Rådene og utvalgene har ofte 

en faglig funksjon eller er etablert for å skape faste arenaer for møter mellom forvaltningen og ulike 

bruker- og samfunnsgrupper.  

Det er på flere politikkområder etablert nemnder som er ansvarlige for eksempelvis klagebehandling 

og tvisteløsning. Nemndene kan gjennom særlover gis en spesielt uavhengig stilling overfor den 

øvrige forvaltningen i saksbehandlingen, selv om nemnden administrativt er underlagt et 

departement.11   

For å legge til rette for dialog og medvirkning i sentrale beslutnings-prosesser, er det etablerte flere 

konsultasjonsordninger innad i forvaltningen og mellom forvaltningen og ulike samfunnsgrupper. 

Grunnlaget og rammene for konsultasjonsordningene er nedfelt i lov eller i avtaler. Eksempler på 

slike konsultasjonsordninger er konsultasjonsordningene mellom staten og kommunesektoren, og 

staten og Sametinget (jf. samelovens kapittel 4) og Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og 

sentrale myndigheter. 

Samarbeid, partnerskap og nettverk 

For å supplere de tradisjonelle hierarkiske styringsvirkemidlene, bruker forvaltningen i økende grad 

virkemidler som har sitt utgangspunkt i samarbeid, partnerskap og nettverk. Bruken av samarbeid, 

partnerskap og nettverk omtales ofte i forskningslitteraturen som samstyring og samskaping.  

Med utgangspunkt i en diskusjon om bruken av, og en mulig oversettelse av det engelske begrepet 

governance, definerer Vabo og Røiseland (2008) samstyring som  «den ikke-hierarkiske prosessen 

hvorved offentlige og private aktører og ressurser koordineres og gis felles retning og mening.»12  

I definisjonen legges det vekt på at samstyring i utgangspunktet preges av gjensidig avhengighet hvor 

relasjonen mellom aktørene ofte har et innslag av forhandlinger. Til forskjell fra klassisk 

myndighetsutøvelse hvor forvaltningen bruker hierarkiske virkemidler, vil forvaltningen i 

 
9 Regjerigen.no «Statens ti prinsipper for god eierstyring». Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her.  
10 KS (2020) «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll». Tilgjengelig her.  
11 DFØ (2017) “Fortsatt uavhengig? 
En kartlegging av uavhengige myndighetsorganer.” Tilgjengelig her. 
12 Vabo, Signy og Asbjørn Røiseland (2008) «Governance på norsk. Samstyring som empirisk og analytisk fenomen». Norsk 
statsvitenskapelig tidsskrift, vol. 24, utg. 1-02 (86 – 107).  

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/statlig-eierskap/eierstyring-og-ledelse/id613433/
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/AnbefalingerEierskap2020.PDF
https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Rapporter/Rapporter-Difi/fortsatt_uavhengig._en_kartlegging_av_uavhengige_myndighetsorganer_difi_rapport_2017_13.pdf
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samstyringsprosesser ofte ha en rolle som tilrettelegger og koordinator. Dette utelukker imidlertid 

ikke at forvaltningen i kraft av sin organisatoriske og finansielle styrke kan bli den dominerende 

parten i disse prosessene. Vabo og Røiseland (2008) peker på at det offentlige kan ha en legitim 

interesse av å styre utfallet av samarbeid når det er snakk om produksjon av lovpålagte, offentlige 

tjenester. 

Ifølge KS, handler samskaping om «å invitere inn til likeverdige samarbeidende partnerskap hvor 

ulike aktører får gi selvstendige bidrag til å definere, designe, implementere og drive fram løsninger 

sammen med profesjoner, forvalting og politiske myndigheter.»13 Forskjellen mellom samstyring og 

samskaping ligger i hovedsak i sistnevntes vektlegging av innovasjon og nyskaping. Uttrykkene vil 

imidlertid i mange tilfeller i praksis kunne omfatte samme type tiltak. 

KS skiller mellom «tynn» og «tykk» samskaping. Tynn samskaping bygger på det engelske begrepet 

«co-creation», og vektlegger innbygger- og brukerdeltakelse i kreative prosesser. Tykk samskaping er 

avledet fra «co-production» og viser, ifølge KS, til langvarige, likeverdige samarbeids-relasjoner med 

formål om å utvikle, gjennomføre og evaluere velferdsytelser.  

Samstyring og samskaping kan komme til uttrykk på flere måter. Samstyring med lengre varighet kan 

innebære at det etableres formelle organisasjoner hvor de ytre rammene er nedfelt i lov og forskrift. 

Et eksempel på dette er interkommunalt samarbeid, offentlig-privat samarbeid (OPS) og deleide 

offentlige aksjeselskap. Mer vanlig synes det imidlertid å være at samstyring og samskaping kommer 

til uttrykk gjennom prosjekter og mindre formaliserte samarbeidsformer. Dette omfatter å arrangere 

kurs, konferanser og dialogmøter, prosessledelse i regional utvikling,  

Kunnskap og formidling 
Ifølge Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken skal kunnskap og formidling inngå som 

en del av bevaringsstrategiene. Hovedtrekkene i den statlige miljøforvaltningens 
kunnskapsarbeid er beskrevet i KLDs kunnskapsstrategi 2021-2024.14 I 
kunnskapsstrategien vises det til flere kilder til klima- og miljøkunnskap. Dette omfatter 
eksempelvis overvåking og miljødata, forskning, utvikling og innovasjon, statistikk og 
indikatorer samt utredninger og kartlegginger.  

Forskning og utvikling på kulturmiljøfeltet skjer først og fremst ved finansiering gjennom 

Forskningsrådet, finansiering av instituttsektoren og direktefinansiering av utredninger, overvåking, 

kartlegging og annen kunnskapsproduksjon. 

Kunnskap og formidling kan i enkelte sammenhenger betraktes som et virkemiddel i seg selv, 

eksempelvis i utforming av pedagogiske virkemidler. Kunnskap og formidling er også viktige 

virkemidler som grunnlag for politikkutvikling og bruk av andre virkemidler i iverksettingen av 

kulturmiljøpolitikken og som et virkemiddel for å skape oppslutning, engasjement og legitimitet for 

kulturmiljøfeltet. I bevaringsstrategiene vil det derfor være viktig å se på virkemidler som bidrar til 

mer kunnskap, eksempelvis tilskudd til forskning og håndverkstjenester. 

Definere kunnskaps- og forskningsbehov 
Kulturmiljøforvaltningen kan påvirke kunnskaps- og forskningsmiljøene gjennom å peke på 

forvaltningens kunnskaps- og forskningsbehov. Dette vil også kunne påvirke tilgangen på finansiering 

fra eksempelvis Forskningsrådet. 

 
13 KS (2018) “La oss gjøre det sammen! Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon”. Tilgjengelig her.  

 
14 Klima- og miljødepartementet (2021) «Klima- og miljødepartementets kunnskapsstrategi 2021-2024». Tilgjengelig her.  

https://www.ks.no/contentassets/1185e99e08a441d8a1f4d4856ada6032/handboka.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b018fb9f7cc44290a6edca0524fc5796/t-1574b.pdf
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Deltakelse i konkrete FoU-prosjekter 
Et av forvaltningens viktigste virkemidler innen kunnskap og formidling er ansattes deltakelse i FoU-

prosjekter som brukerrepresentant. Deltakelsen i FoU-prosjekter omfatter å være medlem i 

prosjektgrupper eller å sitte som medlem i referanse- og styringsgrupper. Forvaltningens deltakelse i 

FoU-prosjekter vil i flere tilfeller være utslagsgivende for å utløse midler fra andre finansieringskilder 

som Forskningsrådet og EU.  

Kunnskapsoppsummeringer 
Kunnskapsoppsummeringer, eller kunnskapssynteser, er et fellesbegrep for systematisk 

sammenfatning av eksisterende kunnskap. Metodene som ligger til grunn for kunnskapssynteser kan 

variere. Enkelte kunnskapsmiljøer har spesialisert seg på å kunnskapssynteser. For forvaltningen er 

kunnskapssyntesene i første rekke viktig for å få en oversikt over det samlede kunnskapsgrunnlaget 

på et område på tvers av sektorer. På bakgrunn av dette kan forvaltningen blant annet foreta 

vurderinger av hvor faglig sikre og generalisebare resultatene er. På den måten, kan 

kunnskapssynteser bidra til å redusere barrierene mot at kunnskap anvendes i  politikkutformingen. 

 

Digitalisering og dataforvaltning 
Digitalisering av kunnskap og formidling kan bidra til at kunnskapen spres og når nye målgrupper, 

eksempelvis barn og ungdom. Eksempler på digitalisert formidling av kunnskap som brukes i relativt 

stor utstrekning dag er nettsider, sosiale medier, podkast mv.   

Digitalisering omfatter også forvaltning og tilgjengeliggjøring av kulturmiljødata. Digitale verktøy og 

virkemidler er nærmere beskrevet i delrapporten om bevaring og digitale verktøy. 

Digitale verktøy kan øke effektiviteten, treffsikkerheten og brukervennligheten til de økonomiske 

virkemidlene. For eksempel vil digitalisering kunne forenkle søknadsprosessene for 

tilskuddsordninger. Samtidig vil forvaltningens tidsbruk til behandling, utbetaling og kontroll 

reduseres. Digitalisering vil videre kunne gjøre kulturmiljøforvaltningens pedagogiske virkemidler 

mer tilgjengelige, og mer interaktive.  
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3. Statlige virkemidler 
På bakgrunn av den generelle virkemiddelgjennomgangen i kapittel 2, er det i kapittel 3 foretatt en 

gjennomgang av relevante statlige virkemidler med tanke på bevaring av kulturmiljø. For å kunne 

besvare de overordnede spørsmålene for virkemiddelanalysen, er beskrivelsen av virkemidlene 

strukturert som følger: 

• Kort beskrivelse av virkemiddelet 

• Formål, mottakere og målgrupper 

• Omfang 

• Eventuelle vurderinger av samfunnsnytte og samfunnsøkonomisk lønnsomhet  

Økonomiske virkemidler 

Kulturmiljøforvaltningens tilskuddsordninger 

Riksantikvarens tilskuddsordninger 

Riksantikvaren det statlige forvaltningsansvaret for 15 tilskudds-ordninger inkludert øremerkede 

overføringer til kulturmiljøarbeid i kommunene (Post 60). Finansieringen av syv av 

tilskuddsordningene bevilges over Post 73 Bygninger og anlegg fra middelalder og brannsikring.  

Formål, mottakere og målgrupper for Riksantikvarens tilskuddsordninger fremgår i regelverket 

(forskrift) for den enkelte tilskuddordning.15 Et flertall av tilskuddsordningene har et betydelig innslag 

av øremerking av midler til bestemte formål og målgrupper. Dette gjelder eksempelvis Post 75 

Fagutvikling i fartøyvernet og tilskuddsordningene under Post 73.16 Tilskuddsordningene under disse 

postene omtales ikke nærmere. 

 
15 Mer informasjon om regelverk for Riksantikvarens tilskuddordninger er tilgjengelig her.  
16 Også innenfor andre tilskuddsordninger omtales konkrete organisasjoner i regelverket. 

Riksantikvarens tilskuddsordninger 

Post 60 – Kulturminnearbeid i kommunene 

Post 70 – Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner 

Post 71 - Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap  

Post 72 – Tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner 

Post 73 – Brannsikring av eldre middelalderkirker i stein, Sikring av stavkirker, Brannsikring av 

tette trehusområder, Istandsetting av fredete bygninger i privat eie fra før 1537, Konservering av 

ruiner fra middelalderen, Kunst og inventar i kirker og Vedlikehold, konservering og 

dokumentasjon av stavkirker 

Post 74 – Fartøyvern  

Post 75 – Fagutvikling av fartøyvernet 

Post 77 - Verdiskaping på kulturmiljøområdet 

Post 79 – Verdensarv 

https://www.riksantikvaren.no/veiledere/tilskuddsordninger/


15 
 

For flere av tilskuddsordningene er det fylkeskommunen som står for søknads-behandling og tildeling 

på bakgrunn av Riksantikvarens fylkesvise inndeling av rammene. Riksantikvaren er i disse tilfellene 

første klageinstans. 

Et flertall av Riksantikvarens tilskudds-ordninger er tilknyttet et av de 10 bevaringsprogrammene.17 

Formålet til bevaringsprogrammene har siden oppstarten i 2007 vært rettet mot å forbedre 

vedlikeholdsnivået for utvalgte kulturminnekategorier. Med etableringen av bevaringsstrategiene vil 

det skje en gradvis utfasing av bevaringsprogrammene. Det vil i den sammenheng vurderes om noen 

enkelte av dagens bevaringsprogram skal videreføres som ordinære tilskuddsordninger. 

Kulturminnearbeid i kommunene 

Det blir gitt tilskudd til kommuner som ønsker å sette i gang, nylig har sett i gang eller vil rullere 

eksisterende kulturminneplan. Tilskudd blir også gitt til utvikling og drift av ulike kompetanse- og 

samarbeidsmodeller som styrker arbeidet lokalt. Dette gjelder samarbeid mellom fylkeskommuner, 

kommuner, museum, Sametinget og frivillige. 

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap  

Formålet med tilskuddsordningen er å bevare fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie og å 

bidra til at slike settes i stand etter antikvariske retningslinjer. Tilskuddsordningen skal sikre 

kulturminner og kulturmiljø sin verdi som kilde, og at forutsetninger for å gi opplevelser ivaretas, og 

legge til rette for bærekraftig verdiskaping og bruk. 

Midlene skal fordeles av den regionale kulturminneforvaltningen etter søknad om tilskudd til 

konkrete istandsettings- og vedlikeholdstiltak fra eiere av kulturminner og kulturmiljø. Det kan være 

bygninger, anlegg og kulturmiljø, herunder også historiske grøntanlegg og landskap. 

Tilskudd kan gis til istandsettings- og vedlikeholdstiltak av kulturminner og kulturmiljø som er fredet, 

midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt 

eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og 

skjøtsel. Tilskudd kan også bidra til å dekke merkostnader som følger av tiltak for å utbedre eller 

forebygge skader knyttet til økt klimabelastning, jf. Riksantikvarens klimastrategi for 

kulturmiljøforvaltning. 

Som hovedregel skal ikke tilskuddet overstige 50% av totalkostnaden for et tiltak. Det er i 2022 

bevilget om lag 142 mill. kr til tilskuddordningen. 

Tilskudd til teknisk industrielle kulturminner 

Gjennom tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner skal vesentlige deler av Norges tekniske og 

industrielle historie bevares. Det er et mål å øke kunnskapen om mangfoldet av tekniske og 

industrielle anlegg, som grunnlag for forskning, formidling, opplevelse, bruk og mulig ny bruk. I dette 

inngår blant annet ivaretakelse av handverkskompetansen som er bygd opp ved de 15 prioriterte 

anleggene som inngikk i Riksantikvarens bevaringsprogram frem til 2020. 

Tilskudd kan gis til eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner til, sikring, 

istandsetting, vedlikehold, kulturminne- og tilstandsregistrering, dokumentasjon, mulighetsstudier og 

lønn til stillinger som er direkte knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold.  

Det er bevilget om lag 58 mill. kr til tilskuddsordningen i 2022.  

 
17 En nærmere beskrivelse av bevaringsprogrammene er tilgjengelig her. 
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Tilskudd til fartøyvern 

Tilskudd til vernede og fredete fartøy skal bidra til bevaring av kulturminner som forteller om Norges 

utvikling som sjøfartsnasjon. Det er et mål å øke kunnskapen om mangfoldet av bevarte fartøy og 

deres rolle i samfunnet. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre fartøyene mot tap, sette dem i stand 

og bidra til å holde dem operative med utgangspunkt i antikvariske retningslinjer og med mål om at 

fartøyene kan benyttes som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling. 

I 2022 er det bevilget om lag 72 mill. kr til tilskuddsordningen. 

Tilskudd til verdiskaping på kulturmiljøområdet 

Formålet med ordningen er at kulturmiljø skal tas i bruk som en ressurs i samfunns-utviklingen og 

bidra til at kulturmiljøfeltet får en tydelig rolle i lokal og regional utvikling.  

Det kan gis tilskudd til prosjekter der offentlige og private aktører inngår forpliktende samarbeid om 

formidling og tilrettelegging for bærekraftig bevaring og bruk kompetanseutvikling, nettverk og 

samarbeid innen nærings-, steds- og lokalsamfunnsutvikling. 

Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektkostnadene. Det er i 2022 bevilget om 

lag 8,5 mill. kr til tilskuddsordningen. 

 

Kulturminnefondet 

Kulturminnefondet ble opprettet som et statlig fond i 2002. I dag er Kultur-minnefondet et ordinært 

forvaltningsorgan direkte underlagt Klima- og miljødepartementet.  

Kulturminnefondet forvalter en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturmiljø. 

Frivillige organisasjoner som enten eier eller forvalter verneverdige kulturmiljø kan også søke midler 

fra Kulturminnefondet.18 Kulturminnefondet gir tilskudd til bevaring av verneverdige bygninger, 

boliger, båter, rullende materiell, hageanlegg og kultur-landskap. I 2022 er det bevilget om lag 120 

mill. kr til Kulturminnefondet.     

 
18 Mer informasjon om Kulturminnefondet er tilgjengelig her.  

Kulturminnefondets samfunnsnytte 

«Vi finner at Kulturminnefondets tilskuddsordning bidrar med betydelig samfunnsnytte. Deres 

tilskuddsmidler utløser stor privat innsats og tilskudd fra andre.»  

«Analysen viser at Kulturminnefondet bidrar til at det utløses stor privat innsats i bevaringsarbeidet. Siden 

starten i 2003 har Kulturminnefondets tilskudd på 570 millioner ført til en privat innsats på nærmere 2 

milliarder i bevaringsarbeidet. Det vil si at en krone i tilskudd fra Kulturminnefondet fører til at det brukes 

3,50 kroner på bevaringsprosjektet.»  

«En betydelig andel av kulturminnene som får støtte, endres fra å ikke være i bruk, til å bli brukt av eieren 

som bolig eller næringsvirksomhet som servering- og overnattingssted etter restaurering».  

Menon (2017) «Kulturminnefondets samfunnsnytte». Tilgjengelig her.  

https://kulturminnefondet.no/om-oss/
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-42-Kulturminnefondets-samfunnsnytte.pdf
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Andre sektorers kulturmiljørelaterte tilskuddsordninger og overføringer 
Det er flere tilskudds- og støtteordninger som forvaltes av andre deler av statsforvaltningen som er 

relevante med tanke på bevaring av kulturmiljø. Under følger en oversikt over noen av de viktigste 

tilskuddsordningene sortert på ansvarlige departementene   

Klima- og miljødepartementet 

Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Enova forvalter flere tilskuddsordninger med 

relevans for bevaring av kulturmiljø. Spesielt relevant er tilskuddsordninger som retter seg mot friluft 

og naturmangfold samt energieffektivisering. 

Tilskudd til frivillige klima- og miljøorganisasjoner og klima- og miljøstiftelser 

Klima- og miljødepartementet forvalter en tilskuddsordning til landsdekkende frivillige 

organisasjoner, stiftelser og paraplyorganisasjoner som har nasjonal påvirkning og hvor 

virksomhetens mål ligger innenfor ansvarsområdet til miljøforvaltningen. Tilskuddsordningen skal 

stimulere til et brett folkelig engasjement for klima- og miljøsaker og klima- og miljøsaker lokalt, 

regionalt og nasjonalt. I budsjettet for 2022 er bevilget 53,9 mill. kr, hvorav om lag 11,5 mill. kr går til 

frivillige organisasjoner og paraply-organisasjoner på kulturmiljøområdet.  

Nasjonale oppgaver ved miljøinstituttene 

Formålet med tilskuddet til nasjonale oppgaver er å sørge for at miljøinstituttene har ressurser til 

faglig rådgivning til miljøforvaltningen, til deltakelse og faglig støtte for miljøforvaltningen i nasjonale 

og internasjonale organer ved behov, informasjons- og opplysningsarbeid overfor forvaltning, 

kvalitetssikring av data og andre oppgaver der miljøforvaltningen har konkrete behov.  

For 2022 er det tildelt om lag 4,3 mill. kr i tilskudd til NIKU. Tilskuddet skal gå til generelle 

rådgivningstjenester overfor kulturmiljøforvaltningen, systematisering og bearbeiding av data om de 

fire store middelalderbyene, konservering – dokumentasjon, tilstandsvurderinger og rådgivning, 

utvikling av metoder og verktøy for arkeologisk geofysikk og tilgang på kulturminnedata, 

dokumentasjon av middelalderbygninger i stein samt å videreutvikle bruken av miljøovervåkning 

(MOV) som virkemiddel i forvaltningen av middelalderbyene (in-situ bevaring).  

NIKU må ha særlig rådgivingsberedskap som et nasjonalt kompetansesenter for konservering og ved 

katastrofer relatert til landskap, kulturmiljøer og interiør (for eksempel ved branner, flom og 

klimarelaterte katastrofer og tyveri). 

Tilskudd til Naturarv og kulturlandskap 

Tilskudd til naturarv og kulturlandskap består av i alt syv tilskuddsordninger. I 2022, er det bevilget 

om lag 70 mill. kr til disse tilskuddordningene. 

1) Naturskjøtsel i verdensarvområdene (12,1 mill. kr) 

2) Tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket (23 mill. kr) 

3) Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap (1,1 mill. kr) 

4) Tiltak for pollinerende innsekter (3,2 mill. kr) 

5) Verdiskaping basert på naturarven (8,9 mill. kr) 

6) Villreinfjellene som verdiskaper (8,5 mill. kr) 

7) Nasjonale turiststier (12,7 mill. kr) 

Det overordnede formålet med tilskuddsordningene er å legge til rette for bærekraftig forvaltning av 

norske verdensarvområder og kulturlandskap. Det gis også tilskudd til verdiskaping med 

utgangspunkt i naturarv.  
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Tilskuddordningene med størst relevans for kulturmiljø er naturskjøtsel i verdensarvområdene og 

tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL).  

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning 

Miljødirektoratet forvalter to tilskuddordninger rettet mot klimatiltak (Klimsats) og klimatilpasning i 

fylkeskommune og kommuner.   

Klimasats skal fremme klimatiltak i kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre ved å 

støtte prosjekt som medvirke til å redusere klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Delmålene til tilskuddsordningen er å bidra til at kommunen, fylkeskommunen og Longyearbyen 

lokalstyre integrerer klimahensyn i aktivitetene sine og at kommunen, fylkeskommunen og 

Longyearbyen lokalstyre styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver for samarbeid på 

klimaområdet mellom ulike aktører.19  

Tilskuddsordningen for klimatilpasning skal fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og 

fylkeskommuner ved å medvirke til økt kunnskap om påvirkningen av klimaendringene og tiltak for å 

måle klimaendringene. Det kan gis tilskudd til utvikling av kunnskap om hvordan klimaendringene 

virker inn på fylkeskommunens og kommunenes ansvarsområder og utredninger av 

klimatilpasningstiltak.  Midlene kan ikke benyttes til gjennomføring av fysiske klimatilpassingstiltak. 

Det er til sammen bevilget om lag 273 mill. kr til de to tilskuddordningene i 2022.20 

Enovatilskuddet  

Analyser viser at energibruk har stor påvirkning på vurderinger om riving kontra rehabilitering og 

ombruk av verneverdige bygg.21 22 Enovatilskuddet er en støtteordning for privatpersoner. Formålet 

med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre gode energi- og klimatiltak. For 

eiere av verneverdige bygg, kan det gis støtte til energirådgivning (maksimalt 5000 kr) og installasjon 

av balansert ventilasjon (maksimalt 10 000 kr).  

Kommunal- og distriktsdepartementet 

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) med underliggende virksomheter forvalter flere 

tilskuddordninger som kan ha betydning for bevaring av kulturmiljø. Tilskuddsordningenes relevans 

for bevaring av kulturmiljø gjelder i hovedsak når kulturmiljø brukes som ressurs i næringsutvikling og 

by- og stedsutvikling, og når kulturmiljø inngår som en del av politikken overfor nasjonale minoriteter 

og urfolk. Det er også tilskuddsordninger som skal bidra til kunnskap som kan være relevant med 

tanke på å bevare kulturmiljø.   

Statsforvalterens skjønnsmidler 

Statsforvalterens skjønnsmidler skal fange opp lokale forhold som ikke inngår i inntektssystemet og 

gjennom andre tilskuddsordninger som gjelder fornying og utvikling av kommunene. 

KDD fastsetter den fylkesvise fordelingen av skjønnstilskuddet til kommunene. Stasforvalteren 

fordeler fylkesrammene mellom kommunene i tråd med KDDs retningslinjer.  

 
19 Prop. 1 S (2021-2022) Klima- og miljødepartementet. Tilgjengelig her.  
20 Prop. 1 S (2021-2022) Klima- og miljødepartementet. 
21 SINTEF (2021) «Grønt er ikke bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede». Tilgjengelig her. 
22 Asplan Viak og Energibygg AS (2021) «Klimagassutslipp fra oppgradering av eldre bygg. 24 casestudier fra Innlandet. Tilgjengelig her.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/be1141872a0542f48c9e8c63f8d75e05/nn-no/pdfs/prp202120220001klddddpdfs.pdf
https://www.riksantikvaren.no/sintef-rapport/
https://innlandetfylke.no/_f/p1/i2d695903-7c90-4eb3-b233-57482b391673/klimagassanalyse_bygg_innlandet_190221.pdf
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I 2022 er det bevilget henholdsvis om lag 990 mill. og om lag 380 mill. kr i skjønnsmidler til 

henholdsvis kommuner og fylkeskommuner. Det har ikke vært mulig å beregne hvor stor andel som 

går til kulturmiljøformål.  

Tilskudd og overføringer til Samer urfolk og nasjonale minoriteter  

I saldert budsjett 2021 er det bevilget om lag 540 mill. kr til Sametinget for tiltak knyttet til samisk 

språk, kultur og samfunnsliv. Sametinget står med enkelte unntak fritt til i å disponere disse midlene. 

Ifølge årsrapporten for 2020 ble om lag 2,5 mill. kr av overføringen brukt til tilskudd rettet mot 

kulturmiljø.23   

Kulturrådet forvalter på vegne av KDD tilskuddsordningene rettet mot nasjonale minoriteter. 

Tilskuddene går i hovedsak til driftsstøtte til organisasjoner, prosjekt-finansiering samt å etablere 

møteplasser, formidling og dokumentasjon av minoritetenes historie og kulturarv.   

Overføringer til regional- og distriktsutvikling24 

KDD bevilger på kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling midler til å: 

• mobilisere bedrifter til innovasjon og utvikling og bidra til vekst i verdiskaping, sysselsetting 

og nyskaping i regionene 

• bidra til å utløse ny aktivitet i næringslivet i distriktsområdene som ikke ivaretas gjennom 

nasjonale virkemidler 

Bevilgningen skal brukes til mobiliserende og kvalifiserende næringspolitiske virkemidler i regi av 

Innovasjon Norge og Siva. Ordningene gir små og mellomstore bedrifter tilgang til kompetent 

risikokapital, gjennom kombinasjonen av veiledning, kompetanse og kapital som Innovasjon Norge 

og Siva tilbyr bedriftene. Næringspolitiske virkemidler omfatter:  

Distriktsrettede risikolån kan gis til toppfinansiering av antatt lønnsomme investerings- og 

utviklingsprosjekter som er vanskelige å finansiere i det private kredittmarkedet. Lånene kan 

innvilges både til nyetableringer og etablerte bedrifter. 

Distriktsrettede garantier for driftskreditt og unntaksvis for lån gis også til bedrifter som mangler 

pantesikkerhet for lånefinansiering i bank. 

Investeringstilskudd kan gis til fysiske investeringer som produksjonslokaler eller produksjonsutstyr, 

og gis primært til små og mellomstore bedrifter. 

Bedriftsutviklingstilskudd kan gis til rådgivningstjenester, kompetansetiltak og forprosjekter, primært 

til små og mellomstore bedrifter. 

Distriktsrettet etablerertilskudd kan brukes til finansiering av innovative prosjekter med 

vekstpotensial i et regionalt eller nasjonalt marked. 

Det er i 2022 bevilget om lag 717 mill. kr til disse virkemidlene. 

Kultur- og likestillingsdepartementet 

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) med underliggende virksomheter forvalter 

tilskuddsordninger til frivillighetsformål og kulturformål. KUD er også ansvarlig for den nasjonale 

spill-, lotteri- og stiftelsespolitikken.     

 
23 Sametinget (2020) «Sametingets årsmelding 2020». Tilgjengelig her.  
24 Prop. 1 S. (2021-2022) «Kommunal og moderniseringsdepartementet». Tilgjengelig her.  

https://sametinget.no/_f/p1/i5e08ff52-e4e4-4e11-9365-0343ab4e7f3f/sametingets-arsmelding-2020-sametingsradets-forslag-til-innstilling.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9e8c0f244a0949598a7502c8d96096ff/no/pdfs/prp202120220001kmddddpdfs.pdf
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Tilskuddene til frivillighetsformål skal bygge opp under de nasjonale målene for frivillighetspolitikken. 

De nasjonale målene for frivillighetspolitikken er nærmere beskrevet i Meld. St. 10 (2018–2019) 

Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig.  

Merverdiavgiftkompensasjon til frivillige organisasjoner 

Formålet med kompensasjonsordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for 

kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Ordningen forvaltes av Lotteritilsynet, og Lotterinemnda er klageinstans. Søkere, underledd og 

aksjeselskap må være registrert i Frivillighetsregisteret. I søknaden må mottaker kunne dokumentere 

at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten det søkes om kompensasjon for. 

Det er bevilget om lag 1,7 mrd. kr til ordningen i 2022.  

Tilskudd til nasjonale kulturbygg 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra med investeringstilskudd til nasjonale kulturbygg som 

delfinansiering til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak som har en nasjonal oppgave, en 

landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon. Forslag om tilskudd til nasjonale 

kulturbygg gjelder prosjekter som oppføres av kommunale, regionale eller private byggherrer. 

Bygningene skal ha høy arkitektonisk kvalitet. Det er i 2022 bevilget om lag 540 mill. kr til 

tilskuddordningen. Det har ikke vært mulig å finne informasjon om hvor stor andel som har gått til 

vernede eller fredete kulturbygg. Imidlertid er en stor andel av søkerne museer som forvalter 

kulturmiljø.   

Kulturrådets tilskuddsordninger25 

Kulturrådet forvalter flere tilskuddordninger som kan påvirke bevaring av kulturmiljø, selv om 

ordningene i all hovedsak ikke retter seg mot fysisk istandsetting av kulturmiljøet. Under følger en 

oversikt over noen av de mest relevante. 

Driftstilskudd til organisasjoner for nasjonale minoriteter forvaltes på vegne av KDD og skal styrke 

nasjonale minoriteters kultur, språk og egenorganisering.  

Støtteordning for faglitteratur kulturvern stimulere til utgiving av flere historie- og kulturvernfaglig 

forankrede publikasjoner av høy kvalitet og av nasjonal interesse. Det blir gitt støtte til trykking av 

faglitteratur av nasjonal interesse, dvs. til publikasjoner som har et nedslagsfelt som strekker seg ut 

over det lokale og regionale. Hoveddelen av publikasjonene som får støtte er ren historielitteratur, i 

den forstand at de er tematisk orienterte inn mot konkrete politiske, sosiale, økonomiske eller 

kulturelle fenomen. 

Støtteordning til kreativ næring – næringsutvikling skal gi et insentiv til større økonomisk bærekraft 

og retter seg mot mindre virksomheter innen distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av 

kunstneriske og kulturelle uttrykk. Den langsiktige målsetningen er å styrke det profesjonelle 

apparatet rundt skapende og utøvende kunstnere, og bidra til at kunstproduksjoner får et større 

marked eller bredere publikum, slik at inntektene til kunstnerne styrkes. Fra ordningen kan du få 

tilskudd på inntil kr 400.000. 

Prosjektstøtte kulturvern skal stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, 

bevaring og formidling av materiale som utgjør grunnlaget for økt kunnskap om historie, kunst, 

kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. 

 
25 Teksten er sin helhet hentet fra Kulturrådets egne omtaler av tilskuddordningene. Tilgjengelig her.  

https://www.kulturradet.no/stotteordninger
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Dokumentasjon og innsamling kan for eksempel være intervju med informanter eller innsamling av 

materielt og immaterielt kildemateriale. Det blir også gitt støtte til bevaring og fysisk sikring av 

spesielt utsatt historisk/kulturhistorisk materiale, slik som fotografi og lydopptak. Det gis ikke støtte 

til fysiske tiltak i kulturmiljøet som istandsetting og restaurering.  

Sikringsmidler til musene skal sikre natur-, kunst- og kulturarven i museene ved å finansiere tiltak 

som kan forebygge og redusere omfanget av ødeleggelser i forbindelse med brann, tyveri, ran, 

hærverk og naturskade. 

Museene som samfunnsaktører - mangfold, relevans og bærekraft er at program som omfatter 

prosjekter som diskuterer hvordan museene forvalter ansvaret for relevans og mangfold og 

prosjekter som bidrar til samarbeid, kompetanse-utvikling, metoder og strategier for museers arbeid 

med bærekraftsmålene. Konkret kan det gis tilskudd til prosjekter som bidrar til utvikling av museene 

som samfunnsaktører, med særskilt vekt på begrepene mangfold og relevans, bidrar til samarbeid, 

kompetanseutvikling, metoder og strategier for museers arbeid med bærekraftsmålene, og 

diskuterer hvordan museene forvalter ansvaret som skaper av holdninger og verdier. 

Tilskudd til museer   

Formålet med tilskuddene til museumsvirksomheten er nærmere beskrevet i Meld. St. 23 (2020–

2021) Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid. Tilskudd og overføringer til museer og visuell kunst er å 

legge til rette for at: 

• museene er aktuelle og profesjonelle og utøver en aktiv samfunnsrolle 

• museene formidler kunnskap og opplevelse 

• museenes samlinger sikres og bevares best mulig samt gjøres tilgjengelige 

• museene forestår forskning og utvikler ny kunnskap 

• visuelle kunstuttrykk skapes, formidles og blir etterspurt 

I 2022 omfatter museumsnettverket 61 enheter. KUD innvilger driftstilskudd til museene i det 

nasjonale museums-nettverket samt tilskudd til andre museums- og kulturverntiltak. Sistnevnte 

omfatter enkelte fredete fartøy.26 Det er bevilget om lag 2,4 mrd. kr til museer i 2022.  

Andre kulturmiljørelaterte tilskudd og overføringer under KUD 

Flere tilskuddsordninger og overføringer for KUDs budsjett kan ha betydning for bevaring av 

kulturmiljø. Under følgen en opplisting av noen av de mest relevante.  

• Tilskudd til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv. 

• Bevilgninger til statlige byggeprosjekter  

Kunnskapsdepartementet 

Drifts- og utviklingsmidler til fagskoler 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) forvalter ordningen med driftstilskudd til 

fagskoler. Bevilgningen blir fordelt til fylkeskommunene som tildeler tilskudd til fylkeskommunale og 

private fagskoler. Fagskoler som tilbyr undervisning i tradisjonshåndverk, er mottakere av tilskudd.27 

Det har ikke vært mulig å finne informasjon om hvor stor andel av tilskuddet som går til å finansiere 

undervisning innen tradisjonshåndverk.   

 
26 Skibladner, Fullriggeren Sørlandet, Christian Radich og Statsraad Lemkuhl. 
27 Innlandet, Hordaland og Vestfold og Telemark har etablert, eller er i ferd med å etablere studier i håndverk og restaurering. 
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Grunntilskudd til nasjonale ressursmiljø  

KD yter grunntilskudd for sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale ressursmiljø som på 

en særskilt måte bidrar å nå målene for grunnopplæringen.  

I 2022 er det bevilget om lag 105 mill. kr til grunntilskudd til nasjonale ressursmiljø. Av dette går om 

lag 6,2 mill. kr til Norsk Håndverkinstitutt.28 Norsk Håndverksinstitutt administrerer en 

stipendiatordning innen tradisjonelt håndverk. Eksempler på kulturmiljø-relaterte tema som er 

finansiert gjennom stipendiatordningen er kalkmaling, båtbygging, produksjon og materialvalg for 

dører mv.  

Landbruks- og matdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) og underliggende virksomheter forvalter tilskuddsordninger 

med relevans for bevaring av kulturmiljø. I hovedsak sorterer tilskuddene under Landbrukets 

utviklingsfond (LUF) og direktetilskudd som innvilges fra LMD. Bevilgningene til LUF og 

direktetilskuddene fra LMD fastsettes som en del av jordbruksavtalen. 

Tilskuddsordninger under Landbrukets utviklingsfond  

For å gjennomføre landbruksavtalen er det bevilget om lag 1,4 mrd. kr til Landbrukets utviklingsfond 

(LUF) i 2022. Under LUF innvilges det tilskudd på flere områder med relevans for kulturmiljøområdet. 

Under følger en kort omtale av følgende tilskuddsordninger som finansieres av midlene bevilget til 

LUF: 

• Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

• Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping 

• Areal- og kulturlandskapstilskudd  

• Tilskudd til regionale miljøprogram 

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er å fremme natur- og 

kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover 

det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Det kan gis tilskudd til gjennomføring av 

følgende: 

• Planleggings- og tilretteleggingsprosesser som leder fram til gode og konkrete 

kulturlandskaps- og forurensningstiltak 

• Tiltak som gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting ivaretar natur- og 

kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap 

• Tiltak som bidrar til å redusere forurensning fra jordbruket. 

Det er kommunen som mottar og behandler søknadene. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut 

fra lokale målsettinger og strategier i den enkelte kommune. Det er i 2022 avsatt 147 mill. kr til SMIL.  

Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping forvaltes av 

Innovasjon Norge. Formålet med programmet er å oppnå større verdiskaping innen produksjon, 

kommersialisering og salg av reinkjøtt samt biprodukter fra rein.29  

Det kan gis støtte både til utviklingsfasen (forprosjekt) og hovedprosjekter. Dersom prosjektet 

medfører at det må foretas større fysiske investeringer i bygninger, maskiner etc., kan dette 

 
28 Mer informasjon om stipendiatordningen ved Norsk håndverksinstitutt er tilgjengelig her. 
29 Innovasjon Norge (2022) «Reindriftsbasert vekst og verdiskaping». Lastet ned 20.2.2022. Tilgjengelig her.   

https://handverksinstituttet.no/stipendiater/naavaerende-stipendiater/ellev-steinsli-snekker
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/reindriftsbasert-vekst-og-verdiskaping/
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kapitalbehovet lånefinansieres. For nyetablerte virksomheter er det også mulig å få garanti for 

driftskreditt. 

Forprosjekt kan støttes med beløp inntil 150 000 kr og inntil 100% av godkjent kostnadsgrunnlag. 

Kostnadsgrunnlaget kan omfatte dokumenterbare interne og eksterne kostnader.  For investerings- 

og bedriftsutviklingsprosjekt kan det gis: 

• Inntil 75 % tilskudd av godkjente kostnader i utviklingsprosjekter 

• Inntil 50 % tilskudd i investeringsprosjekter, helt unntaksvis inntil 75% 

I 2022 er det bevilget om lag 85 mill. kr til utviklingsprogrammet.  

Tilskuddsordningen «Areal- og kulturlandskapstilskudd» skal bidra til skjøtsel, vedlikehold og utvikling 

av kulturlandskapet gjennom aktiv drift. Det gis tilskudd til kulturlandskap basert på satser per dekar 

jordbruksareal. I tillegg gis det arealtilskudd basert på differensierte satser på bakgrunn av type 

produksjon og geografi. I 2022 er det bevilget om lag 3,6 mrd. kr, fordelt på 1,4 mrd. kr til tilskudd til 

kulturlandskap og 2,2 mrd. kr til arealtilskudd.30  

Nasjonalt miljøprogram er inndelt i åtte miljøfaglig tema der jordbruket har et sektoransvar. 

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre miljøkvaliteter og kulturlandskap, og å hindre erosjon og 

avrenning av næringsstoffer til vann gjennom et regionalt tilpasset regelverk for økonomisk støtte.31  

I 2022 er bevilget om lag 600 mill. kr til regionale miljøprogram under LMD.  Ivaretakelse av 

kulturlandskap og kulturminner er ett av flere områder det kan søkes til tilskudd til under 

tilskuddsordningen. Det har ikke vært mulig finne ut av hvor stor andel av den samlede bevilgningen 

som har gått til ivaretakelse av kulturmiljø og kulturminner.   

Tilskudd til Statskog SFs myndighets-oppgaver og sektorpolitiske oppgaver 

Formålet med tilskuddet er å dekke kostnadene Statskog SF har med delegerte myndighetsoppgaver 

og sektorpolitiske oppgaver som følger av avtalen mellom Statskog SF og LMD. I 2022 er det bevilget 

om lag 14 mil. kr til tilskuddet til Statskog SF.   

Nærings- og fiskeridepartementet 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er administrativt ansvarlig for aktørene i det næringsrettede 

virkemiddelapparatet. Aktørene i det næringsrettede virkemiddelapparat forvalter flere 

finansieringsordninger som er relevante for kulturmiljøsektoren. Det har ikke vært mulig å opprette 

en fullstendig oversikt over relevante ordninger innen tiden. 

Norges forskningsråd32 

Kulturmiljøfeltet sorterer under porteføljen Landbasert mat, bioressurser og miljø (PSBIOMIL). Et av 

brukermålene i porteføljeplanen er at «myndighetene har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for 

forvaltning av naturmangfold og kulturmiljøer.» 

Den samlede investeringen i PSBIOMIL i 2020 utgjorde om lag 1,5 mrd. kroner, inkludert den norske 

andelen av EU-deltakelsen på om lag 200 mill. kroner og Forskningsmidlene for jordbruk og 

matindustri (FFL/JA) på om lag 140 mill. kroner. Kulturminner og kulturmiljø er blant de temaene som 

har mottatt minst investeringsmidler i PSBIOMIL. 

 
30 Prop. 1 S (2021-2022) Landbruks- og matdepartementet. Tilgjengelig her.    
31 Prop. 1 S (2021-2022) Landbruks- og matdepartementet 
32 Forskningsrådet (2022) «Landbasert mat, miljø og bioressurser». Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20212022/id2874891/
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/portefoljer/landbasert-mat-miljo-og-bioressurser/
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Olje- og energidepartementet 

Sektoravgiftordningen  

Riksantikvaren forvalter sektoravgift-ordningen for kulturminnevern under Olje- og 

energidepartementet. Sektoravgiftordningen finansierer blant annet forskning på arkeologiske 

kulturminner i tidligere utbygde vassdrag. I perioden 2011-2020 ble det bevilget om lag 32 mill. kr. til 

undersøkelser og kunnskapsutvikling på dette feltet. 

Samferdselsdepartementet 

Nasjonale turistveier 

SD bevilger midler til nasjonale turistveger under Post 30 Riksveginvesteringer på Vegdirektoratets 

budsjett. I 2020 ble det brukt 190 mill. kr på investering, drift og vedlikehold av nasjonale 

turistveger.33  

I 2019 ble det gjennomført en effektmåling av de nasjonale turistvegene.34 Det ble undersøkt om 

strekningene har hatt en positiv virkning på reiselivet lokalt. Analysene viser at reiselivsrelatert 

næringsliv har vokser mer langs Nasjonale turistveger enn sammenlignbare områder.  

Tilskudd til kystkultur 

Kystverket forvalter en tilskuddsordning for å ivareta den maritime kulturarven. Tilskuddene går i all 

hovedsak til finansiering av Kystverkmuseene.35 Kystverkmuseene skal dokumentere og formidle 

etatens historie i tråd med det overordnede målet om at Kystverkets kulturarv skal være grunnlag for 

kunnskap, opplevelse og verdiskaping. 

Det er bevilget om lag 11,5 mill. kr til tilskuddsordningen i 2022. Det forutsettes at minimum 40% av 

utgiftene til driften av den enkelte enhet dekkes av lokale og regionale bidrag.  

Andre kulturmiljørelaterte tilskudds-ordninger og overføringer under SD  

Bane NOR SF med datterselskap eier og forvalter flere kulturmiljø. Tilskudd til Bane NOR SF reguleres 

i avtaler med Jernbanedirektoratet. Det har ikke vært mulig å finne informasjon om det økonomiske 

omfanget til forvaltningen av kulturmiljø i Bane NOR SF.  

Norsk jernbanemuseum finansieres over driftsbudsjettet til Jernbanedirektoratet. Jernbanemuseet 

forvalter en tilskuddsordning som skal «muliggjøre bevaring av både materielle og immaterielle 

kulturminner på jernbaneområdet. Det skal også bygges opp under offentlighetens engasjement for 

ivaretagelse av jernbanehistorien.»36    

Skatt og avgifter 
Det er generelt få skatte- og avgiftsincentiver rettet direkte mot bevaring av kulturmiljø. I Meld. St. 

16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken vises det til at prinsippene for skatte- og 

avgiftssystemet etter 1992 har vært brede skattegrunnlag, lave satser, likebehandling og symmetrisk 

behandling av inntekter og utgifter.  

En konsekvens av prinsippene for skattesystemet, er at direkte tilskudd vurderes å være et mer 

målrettet virkemiddel for å støtte bestemte tiltak, som eksempelvis kulturmiljø, enn å innføre 

 
33 Statens vegvesen (2021) Årsrapport 2020. Tilgjengelig her. 
34 Menon (2019) «Effektmåling av nasjonale turistveger. Lokaløkonomiske effekter av de nasjonale turistvegene Senja og Gaularfjellet». 
Tilgjengelig her.  
35 Prop. 1 S (2021-2022) Samferdselsdepartementet. Tilgjengelig her.  
36 Norsk jernbanemuseum (2022) «Tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren». Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her.  

https://www.vegvesen.no/globalassets/om-oss/om-organisasjonen/arsrapporter/arsrapport-for-statens-vegvesen-2020.pdf
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-52-Effektm%C3%A5ling-av-nasjonale-turistveger-Senja-og-Gaularfjellet.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20212022/id2875085/
https://jernbanemuseet.no/om-norsk-jernbanemuseum/prosjektstotte-til-historiske-jernbaneformal/
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generelle unntaksregler. Det argumenteres videre med at direkte støtte gjør støtten mer synlig og 

bedre målbar. 

Fritak for enkelte særavgifter og klima- og miljøavgifter 

Skatte- og avgiftsincentiver med betydning for bevaring av kulturmiljø gjelder i første rekke 

bevegelige kulturmiljø. For bevegelige kulturmiljø er det gitt fritak og redusert sats for eldre kjøretøy 

fra følgende særavgifter:37 

• Fritak for engangsavgift for motorvogner eldre enn 20 år 

• Redusert avgift på trafikkforsikringer for motorvogner eldre enn 30 år 

• Fritak for vektgradert og miljødifferensiert årsavgift for motorvogner og kjøretøy som er 30 

år eller eldre/kjøretøy som i forbindelse med transport av gods fraktes på jernbane 

• Fritak omregistreringsavgift for kjøretøy som er 30 år eller eldre 

Tidligere var det fritak for visse klima- og miljøavgifter for fredete fartøy.38 Det har ikke vært mulig å 

finne informasjon om begrunnelsen for avviklingen av disse fritakene. 

Det er ikke mulig å fastsette den samlede provenyeffekten av disse avgiftsfritakene begrenset til 

verneverdige bevegelige kulturmiljø.  

Redusert eller fritak for merverdiavgift 

I Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken, vises det til NOU 2019:11 Enklere 

merverdiavgift med én sats., Hammer-utvalget argumenterer her for at det i sum er dyrere med 

fritak enn en jevn sats. Differensierte satser vil også kunne medføre brudd på nøytralitetsprinsippet 

og bidra til uønskede tilpasninger og fordelingsvirkninger. KLD vurderer at utvalgets forslag med en 

standardsats kan innebære lavere sats på varer og tjenester som også istandsetting og vedlikehold 

kan nyte godt av.  

Merverdiavgiften er i hovedsak en fiskal avgift som skal gi staten inntekter. I 2019 var statens 

inntekter fra merverdiavgiften om lag 310 mrd. kr. Merverdiavgiften er en avgift på transaksjoner om 

oppstår ved anskaffelser av innenlandsk varer og tjenester til andre formål enn avgiftspliktig 

virksomhet. 

Ordinær sats for merverdiavgift er 25%. For enkelte varer og tjenester er det innført reduserte satser 

(12% og 15%) eller nullsats.  Noen varer og tjenester er ikke omfattet av regelverket og er helt og 

holdent unntatt merverdiavgift.    

Redusert sats for enkelte typer kulturmiljørelatert virksomhet 

For eiere av verneverdige bygg som driver næringsmessig overnattingsvirksomhet, er det i dag 

redusert sats på 12% merverdiavgift.39 Begrunnelsen har blant annet vært distriktspolitiske hensyn 

og støtte til konkurranseutsatt næringsliv. 

Det må ifølge Hammer-utvalget foretas en grensedragning mot tjenester som tilbys i tilknytning til 

overnattingsvirksomheten. For eiere og virksomheter som ønsker å tilby overnattingsgjester 

opplevelser med utgangspunkt i kulturmiljø, vil dette kunne medføre at det for enkelte tjenester må 

oppkreves normalt sats på 25%.    

 
37 Prop. 1 LS (2021-2022) «Skatter, avgifter og toll 2022. Tilgjengelig her.  
38 Informasjonen stammer fra en gjennomgang av Prop. 1 S (2009-2010) «Skatte-, avgift- og tollvedtak» hvor det er beskrevet avgiftsfritak 
for verneverdige fartøy. Det har ikke vært mulig å finne informasjon om når og på hvilket grunnlag disse fritakene ble opphevet.   
39 Om overnattingsvirksomheten er avgiftspliktig er avhengig av flere forhold ved virksomheten. Hotell, pensjonat mv. er som hovedregel 
avgiftspliktig. Utleie av bolig er som hovedregel unntatt merverdiavgift.   
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Skatteutgiften knyttet til redusert merverdiavgiftssats for overnattings-tjenester, ble anslått å være 

vel 1,6 mrd. kroner i 2019.40     

Kultursektoren har på flere områder redusert sats eller unntak fra merverdiavgift. Det er redusert 

sats (12%) for adgang til museer og gallerier. Adgang til flere av tilbudene innen scenekunsten er 

unntatt merverdiavgift.   

Med bakgrunn av reduksjonen i merverdisatsen for romutleie i overnattingsvirksomhet og museer, 

kan det argumenteres for at kulturmiljø som brukes som innsatsfaktor i produksjonen av enkelte 

typer tjenester indirekte er subsidiert gjennom skatte- og avgiftssystemet. Den reduserte 

merverdiavgiften innebærer at prisene for tjenestene er lavere enn de hadde vært med normal sats. 

Eventuelle økninger i omsetning som følger av redusert priser vil være avhengig av flere forhold, men 

det er ifølge Hammer-utvalget grunn til å tro at enkelte virksomheter vil få økte inntekter. 

Disse inntektene vil kunne brukes blant annet til vedlikehold av kulturmiljø. 

Juridiske virkemidler 

Kulturminneloven med forskrifter41 
Kulturminneloven (kml) er særloven for vern av kulturminner. Lovens viktigste virkemiddel er 

fredning. Fredning etter kml representerer et betydelig inngrep i den private eierrådigheten. 

Bestemmelsene i kml er derfor i hovedsak begrenset til de kulturminner og kulturmiljø som har 

nasjonal verdi og som har behov for særlig beskyttelse. I denne vurderingen legger kml til grunn at 

vern gjennom kml kun skal omfatte kulturhistorisk verdifulle kulturminner. Den kulturhistoriske 

verdien omfatter kunnskaps- og kildeverdier og opplevelsesverdier.  

Lovens formålsparagraf pålegger andre sektormyndigheter å ta hensyn til vern av kulturminner når 

det treffes vedtak med hjemmel i andre lover.  

Kml skiller mellom faste og løse kulturminner. For faste kulturminner fra før år 1537 gir kml 

bestemmelser om automatisk fredete kulturminner med sikringssone (legalfredning). For samiske 

kulturmiljø er kulturminner fra før år 1917 automatisk fredet. Kulturmiljø som ikke er gjenstand for 

automatisk fredning, kan fredes ved vedtak (både enkeltvedtak og forskrift). 

Automatisk fredete kulturminner 

For automatisk fredete kulturminner (kapittel 2) inneholder kml bestemmelser om følgende:  

• § 4, siste ledd – avgjørelse ved tvilstilfelle om et kulturminne er automatisk fredet  

• § 5 – hjemmel til tinglysning av automatisk fredete byggverk 

• § 6 – fastsettelse av sikringssone 

• § 8 – meldeplikt, dispensasjon fra fredning, retting av ulovlig tiltak og forholdet til arealplaner 

• §§ 9 til 11 – skjøtsel, registrering, undersøkelser og utgraving av automatisk fredete 

kulturminner 

Loven forutsetter at forholdet til de automatisk fredete kulturminnene avklares gjennom vedtak av 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. 

Løse kulturminner 

 
40 NOU (2019:11) «Enkelte merverdiavgift med én sats». Tilgjengelig her.  
41 Teksten er i sin helhet hentet fra Holme, Jørn, Marie Finne, Sindre Fjeli, Ragnhild Guribye og Kaare Stang (2020) «Kulturminnevern. 
Kulturminneloven med kommentarer». Tilgjengelig her. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c82a8a58a4e443e2909dd42ecb4b1fc4/no/pdfs/nou201920190011000dddpdfs.pdf
https://www.riksantikvaren.no/revidert-utgave-av-kulturminnevern-kulturminneloven-med-kommentarer/
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Kml kapittel 3 omhandler løse kulturminner. Løse kulturminner kan oppdages tilfeldig, ved funn eller 

ved utgravinger. Dette omfatter også de arkeologiske kulturminnene. I kapitlet er det gitt 

bestemmelser om følgende: 

• eiendomsretten til kulturminnene 

• meldeplikt, finnerlønn mv. 

• vernebestemmelser som på ulike måter beskytter løse kulturminnene 

Vernebestemmelsene som gjelder løse kulturminner, er strenge. Løse kulturminner har en 

lovbeskyttelse som minner om vernet for automatisk fredete kulturminner. Løse kulturminner som 

behandles i §§ 12 og 13, vil i mange tilfeller være å anse som del av automatisk fredete kulturminner. 

Så lenge gjenstanden ligger på plass i sin opprinnelige kontekst, utgjør den en del av en helhet. Først 

når den fjernes, blir den et løst kulturminne. 

Skipsfunn og fartøyvern 

Bestemmelser om skipsfunn og fartøyvern er gitt i kapittel 4 §§ 14- Skipsfunn og 14a. Fredning av 

båter. 

§ 14 Skipsfunn 

Etter første ledd har staten eiendomsrett til en bestemt type kulturminner med en viss alder, de 

såkalte skipsfunn eldre enn 100 år. Etter andre ledd er slike kulturminner undergitt forbud mot 

oppgraving og andre tiltak som kan skade gjenstanden. Ser en disse to ledd i sammenheng, utgjør § 

14 i realiteten et sterkt vern; endog sterkere enn fredning, selv om skipsfunn formelt sett ikke er 

fredet som sådan.  

Bestemmelsen omfatter også skipsfunn eldre enn 1537, da slike funn i utgangspunktet ikke regnes 

som kulturminne etter § 4, jf. § 3. Slike gamle skipsfunn på land i forbindelse med gravfunn regnes 

derimot som automatisk fredet kulturminne, jf. Ot.prp. nr. 7 (1977–78) s. 30–31. Dette omfatter også 

flere faste kulturminner i tilknytning til vår eldste skipsfartshistorie. Det er ikke nødvendig at det må 

eksistere synlige rester av et slikt anlegg på land. Hele sjøbunnen på slike steder må derfor betraktes 

som automatisk fredet. En vil imidlertid på slike steder ofte få en gråsone mellom det som er 

automatisk fredet, og skipsfunn vernet etter § 14. 

Det er også grunn til å merke seg at bestemmelsen om skipsfunn ikke er begrenset til skipsfunn nede 

i sjøen. Også slike funn i fjæra, innsjø, vassdrag og jord/ myr omfattes. Flytende fartøyer eller 

fartøyer satt på land vil normalt være undergitt privat eiendomsrett og faller således utenfor første 

ledd. Skulle et slikt fartøy eldre enn 100 år mot formodning være eierløst, antas bestemmelsen 

derimot å få anvendelse.  

Bestemmelsen har flere likhetstrekk med §§ 12 og 13 om løse kulturminner, typisk om statens 

eiendomsrett, forbudet mot skade og meldeplikt ved funn. Andre regler i kulturminneloven kan også 

regulere skipsfunn, se § 15 om fredning av bygninger og anlegg mv., § 19 om områdefredning rundt 

skipsfunn og § 23 om utførselsforbud av bl.a. skipsfunn. 

§ 14a – Fredning av båter 

Bestemmelsen ble vedtatt ved lovendring 3. mars 2000 nr. 14. Før den tid manglet loven hjemmel til 

å frede båter.  

Første og andre ledd gir bestemmelser om hjemmel til å frede båter. Bestemmelsen gir hjemmel til å 

frede båter uansett alder. Riksantikvaren er gitt myndighet til å frede båter. Fylkeskommunen og 
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Sametinget kan midlertidige frede båter. Vilkårene for fredning av båter er at båten er av særlig 

kulturhistorisk verdi. Det stilles til krav til forvaltningen om begrunnelse for hvorfor ett fartøy har 

større kulturhistorisk verdi enn andre. 

Tredje ledd gir bestemmelser om avmerking av fredningsvedtaket i skipsregisteret, mv. 

Fredningsvedtaket skal om mulig avmerkes i vedkommende skipsregister, jf. tredje ledd første 

punktum. Dette er imidlertid ikke noe vilkår for at virkning av fredning utløses. Formuleringen om 

mulig er tatt inn for de tilfeller det ikke lar seg gjøre å avmerke fredningen i et båt- eller skipsregister. 

Fredning ved enkeltvedtak 

Kapittel 5 i kml gir bestemmelsene om vedtaksfredete kulturminner. Vedtaksfredning er hjemlet i 

følgende bestemmelser i kml: 

• § 15 – Byggverk, anlegg mv. fra nyere tid 

• § 15a – Dispensasjon 

• § 16 – Pålegg om utbedring etter skade på fredet byggverk eller anlegg 

• § 17 – Vedlikehold av fredet byggverk 

• § 18 – Skade ved brann m.v. 

• § 19 – Fredning av område rundt et fredet kulturminne 

• § 20 – Fredning av kulturmiljø 

• § 21 – Skjøtsel 

Kulturminneloven § 15 er hjemmelen for vedtaksfredning av faste kulturminner. Formålet med 

fredning er å sikre kulturminner av forskjellige typer fra alle tidsepoker, fra alle sosiale lag, fra ulike 

næringer og fra alle landsdeler, for samtid og fremtid og for ettertiden. Det er Riksantikvaren som 

har myndighet til å frede i medhold av § 15, jf. ansvarsforskriften.  

Bestemmelsen i § 16 gir anledning til å gi pålegg om reparasjon etter skade på vedtaksfredet 

byggverk. Skal pålegg gis med hjemmel i § 16, må istandsetting være mulig. Er bygningen fullstendig 

revet eller brent ned, kan en ikke kreve gjenoppbygget en kopi av bygningen. Bestemmelsen retter 

seg bare mot eier eller bruker. Gjør andre skade på fredet bygning, må kravet i så fall rettes mot disse 

som et ordinært erstatningskrav.  

§ 17 gir bestemmelser eier/brukers vedlikeholdsplikt. Første ledd gir anledning til såkalt 

vedlikeholdspålegg. Dette omfatter også bestemmelser om myndighetenes undersøkelsesrett 

dersom en fredet bygning står i ferd med å forfalle slik, av mangel på vedlikehold. Dersom 

fylkeskommunen/Sametinget, etter at undersøkelse etter første punktum er foretatt, finner at det er 

fare for at byggverket forfaller som følge av manglende vedlikehold, kan eier/bruker pålegges å 

gjennomføre tiltak innen en rimelig frist, for å motvirke forfallet. Dersom eier/bruker ikke følger opp 

kulturmiljøforvaltningens pålegg, får § 16 tilsvarende anvendelse. Dette innebærer at Riksantikvaren 

eller fylkeskommunen/ Sametinget, etter § 17 første ledd tredje punktum, kan gi samtykke til at 

bygningen istandsettes på eiers/brukers bekostning. Unntatt herfra er de tilfeller istandsettingen av 

økonomiske grunner ikke kan foretas. 

Praktisk viktigere enn første ledd er andre ledd som hjemler tilskudd til eiere av vedtaksfredete 

byggverk mv. Riksantikvaren kan gi tilskudd til vedlikehold på fredete byggverk etter andre ledd. 

Dette følger av ansvarsforskriften § 2 (5) tredje punktum. Det er altså ingen tilskuddsplikt. 

Spørsmålet om tilskudd må vurderes, blant annet under hensyn til kulturminnets verdi og eierens 

(brukerens) økonomiske evne, jf. Ot.prp. nr. 7 (1977–78) s. 32.  
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Bestemmelsen i § 18 angir at dersom byggverket blir skadet ved brann eller annen ulykke, skal 

eier/bruker melde fra til vedkommende myndighet så snart som mulig. Det er 

fylkeskommunen/Sametinget (for samiske kulturminner) som her er rette myndighet, jf. 

ansvarforskriften. Ved større skader vil det lett kunne oppstå spørsmål om reparasjon/istandsetting 

er mulig og/eller ønskelig. Ved vurderingen om det skal foretas større reparasjoner/ gjenreisning, er 

det en rekke hensyn som må ivaretas. En må blant annet se hen til hvilken kulturhistorisk verdi 

kulturminnet har etter en gjenreisning, og i hvilken grad gjenreisningen er faglig forsvarlig opp mot 

fredningens formål. Videre må en eventuell gjenreisning vurderes i forhold til eventuelle andre 

fredningsobjekter i nærheten og omgivelsene for øvrig. Det må også legges vekt på kostnader, 

engasjement hos kommunen og i nabomiljøet og eieres vilje og medvirkning i saken.  

Dersom det fredete byggverket er forsikret, og forsikringsselskapet er underrettet om fredningen, 

skal det i henhold til andre ledd første punktum meldes fra til fylkeskommunen/ Sametinget, jf. 

ansvarsforskriften.  

Vedtaksfredete bygninger eller anlegg har ingen sikringssone som de automatisk fredete 

kulturminnene. I medhold av § 19 kan Riksantikvaren derimot frede et område rundt fredete 

bygninger eller anlegg. Dersom det er ønskelig å begrense eierrådigheten rundt et fredet objekt, må 

en derfor fatte vedtak om områdefredning. 

Etter § 20, første ledd kan det treffes vedtak om å frede et kulturmiljø ut fra områdets 

kulturhistoriske verdi. Ifølge definisjonen i § 2 er kulturmiljøer som kan fredes, områder hvor 

kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Det er ikke noe krav at 

kulturminnene i området skal være automatisk fredet eller fredet ved enkeltvedtak. Men slike 

objekter kan begrunne en kulturmiljøfredning. Kulturmiljøfredning skiller seg fra områdefredning 

etter § 19 ved at fredningsbestemmelsene retter seg mot beskyttelse av området som sådan, og ikke 

det objektet som en områdefredning ellers skal beskytte. 

En kulturmiljøfredning vil normalt forby eller regulere oppføring av bygninger, anlegg av veger, 

grøfting, drenering, nydyrking, gjødsling av utmark, felling av trær, legging av ledninger, kabler og rør, 

lagring av avfall mv. Fredningen vil også normalt forby riving og eksteriørmessig endring av 

bygninger. Det kan for øvrig gis bestemmelser om beskyttelse av slike naturelementer som omfattes 

av fredningen. Også ferdsel er det hjemmel for å regulere etter andre ledd. Andre ledd gir bare gir 

hjemmel til å begrense rådigheten innen kulturmiljøet. Bestemmelsen hjemler derimot ikke adgang 

til å pålegge noen å utføre plikter innen området. 

Kulturmiljøfredning blir etter forvaltningspraksis vedtatt som forskrift (kgl.res.) og ikke som 

enkeltvedtak, noe som må ses i sammenheng med at vedtak etter tidligere naturvernloven, nå 

naturmangfoldloven, også fattes ved forskrift. 

§ 21 gir kulturmiljøforvaltningen myndighet til å gjennomføre skjøtsel som anses nødvendig av 

hensyn til formålet med fredningen i områder som er fredet med hjemmel i §§ 19 og 20. 

Det følger av andre ledd at eier eller bruker må varsles før skjøtsel etter første ledd iverksettes. 

Forarbeidene gir samme sted en klar anvisning om at skjøtselstiltak etter § 21 bare kommer til 

anvendelse der det ikke synes mulig å oppnå en frivillig avtale med grunneier/bruker om skjøtsel. 
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Plan- og bygningsloven med forskrifter42 
Plan- og bygningsloven (pbl) er en sektorovergripende lov som er sentral for all arealforvaltning og 

byggevirksomhet i Norge. Den er dermed også den viktigste loven for å ta vare på et mangfold av 

kulturmiljø. 

Pbl gir rammer for arealplanlegging både i det offentlige og det private, og for hva eiere kan sette i 

gang av bygging og andre tiltak på eiendommene sine. Loven legger opp til en helhetlig planlegging 

og skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om 

bruk og vern av ressurser. 

Kommunene har en nøkkelrolle gjennom å være vedtaksmyndighet etter plan- og bygningsloven. 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal stimulere og samordne den fysiske, miljømessige, 

økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklingen, og sikre befolkningens muligheter for 

påvirkning i samfunnsplanleggingen. Samfunns- og arealplanlegging etter plan- og bygningsloven 

skal, som en del av lovens overordnete mål om bærekraftig utvikling, angi hvordan samfunnsmessige 

oppgaver skal løses og ivareta verdifulle jordressurser, natur- og kulturmiljø og landskap. I dette 

inngår blant annet også ivaretakelse og vern av naturområder for friluftslivet. Planene skal også bidra 

til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde, eksempelvis 

verdensarvkonvensjonen, Valletta-konvensjonen, den europeiske landskapskonvensjonen og Faro-

konvensjonen. Planer skal fremme helhet, samordning og samarbeid, bidra til å løse oppgaver på 

tvers av sektorgrenser og administrative grenser og være redskap for å se offentlige behov og 

rammer i sammenheng med privat virksomhet og private ønsker. 

 
42 Teksten er basert på omtalen i Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken og Riksantikvarens veileder «Kulturminner, 
kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven». 

 Dispensjonsbestemmelsene i kulturminneloven 

Dispensasjonsbestemmelsene finnes i kulturminneloven §§ 15a første ledd (fredete byggverk og anlegg), 

19 tredje ledd ( fredet område), 20 tredje ledd (fredet kulturmiljø) og 22a annet ledd jf. 15a første ledd 

(fredete byggverk og anlegg i statens eie). For å kunne gi dispensasjon fra fredningen må to vilkår alltid 

være oppfylt: tiltaket det søkes om må ikke innebære et vesentlig inngrep i kulturminnet, og det må 

foreligge et særlig tilfelle. 

Ved dispensasjon på en bygning fredet etter §15, kan særlige grunner foreligge når det er behov for å legge 

inn bad eller kjøkken i eldre bygninger hvor dette ikke fins fra før. Normalt gis det dispensasjon til inngrep 

som kan sikre at bygningen kan brukes som bolig eller til næring. Det kan settes strenge vilkår om 

utformingen av inngrepet i dispensasjonsvedtaket, slik at den nye funksjonen er antikvarisk tilpasset og 

ikke ødelegger verdiene som fredningsvedtaket skal sikre. Antikvariske krav som medfører merkostnader, 

skal normalt dekkes helt eller delvis hvis det søkes om det.   

Ved en dispensasjons-vurdering i et kulturmiljø, er det konsekvensene for miljøet som helhet som skal 

vurderes. Det vil si at det ikke er enkeltobjektenes verneverdi isolert sett som er styrende, men det 

helhetlige miljøet som er fredet. Forskriftens bestemmelser og formålet med fredningen er viktige kilder i 

vurderingen.  Det kan være ulike typer kvaliteter som vektlegges i ulike kulturmiljøer. §19 

(områdefredning) gir ikke hjemmel for de samme detaljerte rådighetsbegrensningene som eksempelvis § 

15, men det kan for eksempel være relevant å regulere volumet og utformingen av bygningene, 

vegetasjonen eller andre elementer.» 
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Pbl har to hoveddeler. En plandel med bestemmelser om blant annet arealplanlegging, som skal sikre 

åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interessenter og myndigheter, og en 

bygningsdel som skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. 

For en utfyllende beskrivelse av hvordan det jobbes med kulturmiljø i planleggingsprosesser hjemlet i 

pbl, vises det til Riksantikvarens veileder «Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter 

plan- og bygningsloven».43 

Byggesaksforskriften 

Pbl § 21-5 gir kommunen en samordnings-plikt. I byggesaker, gir byggesaksforskriften (SAK10) § 6-2 

bestemmelser om hvilke myndigheter som omfattes av denne plikten. Bestemmelsen er ikke til 

hinder for at eieren eller ansvarlig søker selv kan legge fram søknad for de berørte myndighetene. I 

disse tilfellene har kommunen en generell veiledningsplikt etter forvaltningsloven til å informere 

tiltakshaver eller ansvarlig søker om hvilke særlovsmyndigheter søknaden må legges frem for. Også 

eiere og brukere har plikter og ansvar, se mer om dette i kapittel 3.7. Også de ulike myndigheter har 

et ansvar ovenfor søkere, les mer om samordning mellom kommunen og fylkeskommunen i kap. 2.9. 

Byggeteknisk forskrift (TEK-17)44 

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, 

universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. 

Forskriften er hjemlet i Plan- og bygningsloven og trådte i kraft 1. juli 2010. 

Byggeteknisk forskrift trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å 

kunne oppføres lovlig i Norge. Forskriften gir funksjonskrav, men i mange tilfeller er 

funksjonskravene også fortolket og gitt som ytelseskrav i forskriften. Dette gjelder for eksempel krav 

knyttet til tilgjengelig boenhet. Andre funksjonskrav er fortolket og gitt som preaksepterte ytelser i 

veilederen til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).  

Andre relevante lover 
Flere lover forvaltet av andre departement har betydning for bevaring og utvikling av kulturmiljø. 

Under følger en kort omtale av de viktigste sektorlovene for kulturmiljøforvaltningen. I omtalen gis 

en kort beskrivelse av de mest sentrale bestemmelsene i loven og eventuelle forskrifter med tanke 

på bevaring av kulturmiljø. 

 
43 Riksantikvaren(2020) «Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven». Tilgjengelig her.    
44 Teksten er i sin helhet hentet fra veilederen til Direktoratet for byggkvalitet. Tilgjengelig her.  

https://www.riksantikvaren.no/veileder/planlegging-etter-plan-og-bygningsloven/
https://www.regjeringen.no/contentassets/20503ddfe0664fac9e2185c1a6c80716/veiledning-til-byggteknisk-forskrift-tek17_01_07_2017_oppdatert_15_09_2017.pdf
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Arbeidsdepartementet 

Arbeidsmiljøloven med forskrifter45 

Arbeidsplassforskriften beskriver krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler. Forskriften omfatter blant 

annet krav til gulv og dekker, vegger og himling, romhøyde, dører og porter, dagslys og utsyn, 

belysning og rømningsveier og nødutganger. 

Fredning og vern kan gjøre det mer komplisert å få gjennomført tiltak i tråd med forskriften. Samtidig 

kan fredning og vern i noen tilfeller danne grunnlag for dispensasjon fra aml med forskrifter. Et 

eksempel kan være kravet romhøyde hvor vernehensyn kan danne grunnlag for dispensasjon fra 

kravet i aml på 270 cm.  

Barne- og familiedepartementet 

Likestillings- og diskrimineringsloven46 

Lovpålagt plikt til generell tilrettelegging for alle (universell utforming) er regulert i likestillings- og 

diskrimineringsloven § 17 første ledd.  

Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for 

virksomheten. Ved vurderinger av forholdsmessighet av tiltak for å sikre generell tilrettelegging, skal 

vernehensyn vurderes særskilt.   Vernehensyn i likestillings- og diskrimineringsloven er nærmere 

beskrevet i rundskriv Q - 29/2010.  

Justis- og beredskapsdepartementet 

Oreigningsloven47 

Oreigningsloven fastsette vilkår for ekspropriasjon av privat eiendom. I § 2, første ledd nr. 46 fremgår 

det at ekspropriasjon mot skjønnsmessig fastsatt vederlag kan iverksettes som en del av 

 
45 Arbeidstilsynet (2022) «Lover» og «Forskrifter». Lastet ned 20.2.2022. Tilgjengelig her.  
46 Bufdir (2022) «Universell utforming A-B-C». Lastet ned 20.2.2022. Tilgjengelig her.  
47 Lovdata.no (2022) «Lov om oreigning av fast eigedom (oreigningslova)». Lastet ned 20.2.2022. Tilgjengelig her.  

Samordningsmekanismer mellom kulturminneloven (kml) og plan- og bygningsloven (pbl) 

Kml forutsetter som hovedregel at forholdet til automatisk fredete kulturminner avklares i reguleringsplan 

etter pbl. Dette henger sammen med undersøkelsesplikten (§9, tredje ledd), som innebærer at kommunen 

skal oversende planforslag til fylkeskommunen eller Sametinget for avklaring. Avklaring medfører i de 

fleste tilfeller at fylkeskommunen eller Sametinget gjennomfører arkivundersøkelser og/eller befaringer. 

Kravet til avklaring hos kulturminnemyndighetene fritar ikke kommunen fra et selvstendig ansvar for å 

avklare forholdet til automatiske kulturminner i planprosessen. Der hvor planforslaget berører automatiske 

fredete kulturminner, er planforslag å betrakte som dispensasjonssøknad.   

Når det gjelder vedtaksfredete kulturminner, innebærer bestemmelsene i pbl og kml at det kan fattes 

vedtak om fredning i strid med gjeldende reguleringsplan. I praksis skjer dette i liten grad. Rent faktisk vil 

de fleste kulturmiljøer sikres gjennom plan- og bygningsloven (pbl.). Regulering til hensynssone bevaring 

etter lovens § 12-5 andre ledd nr. 5 gir hjemmel til å gi liknende bestemmelser som en kulturmiljøfredning, 

jf. pbl. § 12-7 nr. 6. Fredning etter kulturminneloven vil derimot være det viktigste virkemiddel for de 

kvalitativt sett mest verdifulle kulturmiljøer. Det er formelt sett ikke noe i veien for at kommunen kan 

vedta slik regulering i samme område som kulturmiljøfredningen, men ved motstrid mellom 

fredningsbestemmelsene og reguleringsbestemmelsene, vil de førstnevnte gå foran. 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/om-regelverket/
https://bufdir.no/uu/Universell_utforming_A_B_C/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1959-10-23-3
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kulturminnetiltak for fredete kulturminner. Kml åpner også for at løse kulturminner kan 

eksproprieres i særlige tilfeller.  

Klima- og miljødepartementet 

Forurensingsloven48  

Forurensingsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende 

forurensning, samt redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering. 

 

Forurensingsloven kan ha påvirkning på bevaring og utvikling av kulturmiljøet gjennom å begrense og 

forby aktivitet og næringsvirksomhet som kan ha skadelig påvirkning på miljøet, inklusive 

kulturmiljøet. Samtidig vil forurensingslovens bestemmelser kunne få betydning ved vurderinger av 

riving eller rehabilitering og ombruk av verneverdige bygninger.    

 

Naturmangfoldloven49 

Naturmangfoldloven har som formål at «naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 
den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 
grunnlag for samisk kultur». 
 
Hensynet til naturens mangfold har i mindre grad hatt hjemmel for å bli ivaretatt etter 
kulturminneloven. Gjennom vedtaket av naturmangfoldloven i 2009 ble det samtidig vedtatt 
endringer i kulturminneloven som nå åpner for å begrunne fredning etter kulturminneloven 
om naturmangfoldet har sammenheng 
med kulturmiljøet. 
 
Hensynet til kulturmiljøverdier i verneområder er søkt ivaretatt i naturmangfoldlovens bestemmelser 
om områdevern. Av bestemmelsene følger det at verneområder skal bidra til bevaring av blant annet 
variasjonsbredden av naturtyper og landskap og natur preget av menneskers bruk gjennom tidene 
eller som har kulturhistoriske verdier, og tilrettelegging for bruk. Verneområder på land kan også 
bidra til bevaring av økologiske og landskapsmessige sammenhenger nasjonalt og internasjonalt. 
 

Som landskapsvernområde kan vernes «natur eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller 

opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende». I denne vernekategorien inngår også 

kulturminner i begrepet «landskap» dersom det bidrar til landskapets egenart. «Kulturell verdi» 

omfatter både kulturhistoriske verdier og dagens bruk som grunnlag for kulturutviklingen.  

 

Verneforskrifter om naturreservat kan ha bestemmelser om vern av kulturminner. Vernekategorien 

naturreservat har i senere år i hovedsak blitt benyttet til vern av skogområder og noe våtmark, 

holmer og skjær. Nyere forskrifter til naturreservat har i tillegg til bestemmelser om forbud mot de 

fleste typer inngrep og tiltak som kan skade naturmangfold, normalt også bestemmelser om å ta 

hensyn til kulturminner ved ferdsel i reservatet og søknadsplikt for istandsetting av kulturminner og 

kulturmiljøer.  

 

I nasjonalparker er kulturhistoriske verdier 

beskyttet mot inngrep, både ved at det følger direkte av loven, og ved at det i loven er krav om at 

verneforskriften skal verne kulturminnene mot inngrep. 

 
48 Lovdata.no (2022) «Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her.  
49 Lovdata.no (2022) «Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfoldloven
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Kommunal- og distriktsdepartementet 

Sameloven50 

Formålet med sameloven er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppen i Norge kan 

sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.  

Samelovens bestemmelser gjelder i hovedsak Sametingets arbeidsområde og myndighet samt 

bestemmelser om plikter og rettigheter i forholdet mellom forvaltningen og den samiske 

befolkningen. Dette omfatter også en forventning om at staten før den treffer beslutninger innhenter 

uttalelse fra Sametinget i saker som gjelder Sametingets ansvarsområde.   

 

Sameloven pålegger staten (inklusive statlig eide foretak), fylkeskommuner og kommuner plikt til å 

konsultere Sametinget og andre samiske interessere i saker som kan ha direkte påvirkning på 

samiske interesser. 

 

Landbruks- og matdepartementet 

Jordloven51  

Jordloven har som formål å legge forholdene til rette for at jordbrukslandskapet i landet med skog og 

fjell og alt som hører til (arealressursene), kan bli brukt på den måten som er mest nyttig for 

samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. 

 

Loven vektlegger at arealressursene bør disponeres på en måte som gir en formålstjenlig og variert 

bruksstruktur med utgangspunkt i samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til 

bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. En samfunnsnyttig bruk innebærer at det tas 

hensyn til at ressursene skal disponeres ut fra fremtidige generasjoners behov. Forvaltingen av 

arealressursene skal være miljøforsvarlig og blant annet ta hensyn til vern av jordsmonnet som 

produksjons-faktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for 

menneske, dyr og planter. Jordloven gir hjemmel til å pålegge eier av jordbrukseiendom driveplikt. 

Det kan gis fritak for driveplikten etter søknad. 

 

Skal en dele en landbrukseiendom, må det søkes om tillatelse til deling etter jordloven § 12. 

Delingstillatelse etter jordloven kommer i tillegg til delingstillatelse etter plan- og bygningsloven. Skal 

 
50 Lovdata.no «Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)». Lastet ned 20.2.2022. Tilgjengelig her.  
51 Lovdata.no (2022) «Lov om jord (jordlova)». Lastet ned 20.2.2022. Tilgjengelig her.  

Grunnlaget for norsk politikk overfor nasjonale minoriteter og urfolk 

Nasjonale minoriteter omfatter grupper med lang tilknytning til Norge.  Jøder, kvener/norskfinner, romer, 

romanifolk/tatere og skogfinner er definert som nasjonale minoriteter i Norge. Norge ratifiserte 

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999. Konvensjonen er en del 

av grunnlaget for den norske politikken overfor nasjonale minoriteter. I artikkel 5 fremgår det at «Partene 

forplikter seg til å fremme de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale 

minoriteter, kan bevare og utvikle sin kultur, samt bevare de grunnleggende bestanddelene av sin identitet, 

det vil si deres religion, språk, tradisjoner og kulturarv.» 

Norge ratifiserte ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater i 1990. I Norge er i 

første rekke samene som omfattes av bestemmelsene i ILO-konvensjon 169. Hovedprinsippene i ILO-

konvensjon nr. 169 er urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å 

treffe tiltak for å støtte dette arbeidet.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56?q=sameloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23?q=jordloven
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dyrka jord og dyrkbar jord brukes til et formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon, må det 

søkes om tillatelse til omdisponering etter jordloven § 9.  

 

Kommunen er vedtaksmyndighet og Statsforvalteren er klageinstans. 

 

Skogbruksloven52  

Skogbruksloven skal fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene i landet med sikte på aktiv 

lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet 

og kulturverdiene i skogen. 

 

Skogbruksloven gir bestemmelser om gjennomføring av forynging og stell av skogen (§ 6), veibygging 

i skog (§ 7) og hogst og måling (§ 8). Skogbruksloven gir kommunen hjemmel til å stille vilkår og 

eventuelt nekte skogeier å gjennomføre tiltak dersom dette har store negative effekter på 

miljøverdiene.   

 

§ 13 hjemler myndigheten til å pålegge skogeier strengere restriksjoner på skogbruksdriften i 

skogsområder av særlig miljøverdi knytt til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv eller kulturminner 

enn det lova ellers gir hjemmel til når skogbruksdriften kan føre til vesentlig skade eller ulempe for 

disse verdiene. 

 

§ 15 gir bestemmelser om bruk av skogfondet. Her vektlegger loven at skogfondet i første rekke skal 

brukes til skogkultur, skogbruksplanlegging, skogproduksjon, skogsveier og tiltak som tar sikte på å 

sikre viktige miljøverdier i skogen. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Skipssikkerhetsloven med forskrifter 

Sjøfartdirektoratet forvalter sjøsikkerhetsloven med forskrifter. Med tanke på bevaring av 

kulturmiljø, er det særlig bestemmelsene i forskrift om særlige regler for skip som er vernet eller 

fredet og fører flere enn 12 passasjerer som er relevant.53  

 

Forskriften skal gjøre det mulig å sertifisere historiske fartøy med utgangspunkt i det regelverket som 

gjaldt i den historiske perioden som er lagt til grunn for vernearbeidet, uten at det stilles krav om 

endring av konstruksjoner eller materialbruk. Sikkerhetsnivået opprettholdes da gjennom andre 

tiltak, som for eksempel avgrensing til drift i sommerhalvåret, maksimal bølgehøyde, begrensninger i 

passasjertallet og «teknisk bytte» som for eksempel krav om røykdetektorsystem. Med unntak av 

fartøy på ferskvann kan ikke fartøy sertifisert etter dette regelverket benyttes i ordinær rutetrafikk. 

 

Stiftelsesloven 54 

I stiftelsesloven skilles det også mellom næringsstiftelser og alminnelige stiftelser. Næringsstiftelser 

har som formål å drive næringsvirksomhet selv, som driver næringsvirksomhet selv eller som har 

bestemmende kontroll over selskap utenfor stiftelsen. 

Olje- og energidepartementet 

Vassdragsreguleringsloven55  

 
52 Lovdata.no (2022) «Lov om skogbruk (skogbrukslova)». Lastet ned 20.2.2022. Tilgjengelig her.  
53 Sjøfartsdirektoratet (2022) «Forskrift om særlige regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer». Tilgjengelig 
her.  
54 Lovdata.no (2022) «Lov om stiftelser (stiftelsesloven)». Lastet ned 20.2.2022. Tilgjengelig her. 
55 Lovdata.no (2022) Lov om regulering og kraftutbygging i vassdrag (vassdragsreguleringsloven). Tilgjengelig her.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31?q=skogbruksloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-06-17-768
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59?q=stiftelsesloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1917-12-14-17
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Vassdragsreguleringsloven gir bestemmelser om konsesjonsbehandlingen i saker som omhandler 

vassdragsregulering. Vassdragsregulering er anlegg eller tiltak for å regulere et vassdrags vannføring, 

herunder utvidelse eller forandring av eldre reguleringsanlegg. Overføring regnes også som 

vassdragsregulering etter loven.  § 3 angir hvilke tiltak som er konsesjonspliktige. § 5 stiller opp 

generelle kriterier for at konsesjon kan innvilges. 

Kapittel 2 omhandler bestemmelser om konsesjonens varighet og omfang. Dette omfatter også 

endringsbestemmelser. Kapittel 3 beskriver retten til å stille særlige krav til konsesjonær ved 

utforming av søknad. I kapittel 4 gis det bestemmelser om vilkår og avbøtende tiltak, som 

konsesjonsavgifter, byggefrister, innbetaling til fond, veianlegg og ytterliggere vilkår og pålegg. § 20 

Ytterligere vilkår og pålegg gis det hjemmel til å sette vilkår for å sikre mot skade på mennesker, miljø 

eller eiendom, sikre en god landskapsmessig tilpasning og å opprettholde det naturlige liv i 

vassdraget eller gi fagmyndigheter adgang til å gi pålegg for å fremme disse formålene. Dette 

inkluderer automatisk fredete kulturminner.  

 

Vannressursloven56 

Vannressursloven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag 

og grunnvann. § 2 gir nærmere bestemmelser om definisjoner av vassdrag og grunnvann.  

 

§§ 13, 12 og 15 gir bestemmelser om eiendomsforhold i vassdrag. Ifølge vannressursloven § 13 

tilhører vassdragene eieren av den grunn de dekker. En viktig begrensning i eierens rådighet fremgår 

av § 8, som setter forbud mot å iverksette vassdragstiltak som kan medføre nevneverdig skade eller 

ulempe for noen allmenne interesser uten at det skjer i medhold av reglene i § 12 (om 

gjenoppretting av vassdragets 

løp) eller § 15 (om supplerende regler om grunneiers vannuttak), eller med konsesjon fra 

vassdragsmyndigheten etter § 8.  

 

§§ 5, 7 og 11 hjemler en aktsomhetsplikt. Private og allmenne interesser i vassdrag er i første rekke 

regulert gjennom 

bestemmelsene om konsesjonsplikt (§ 8), forvalteransvar og aktsomhetsplikt (§ 5) og 

forholdet til naboer i vassdrag (§ 6). Regelen om forvalteransvar og aktsomhetsplikt (§ 5) presiserer 

at enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe for allmenne eller private interesser i 

vassdraget, og at vassdrags-tiltak skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare 

for menneske, miljø og eiendom.  

 

Konsesjonsplikten er hjemlet i §§ 8 og 45. At et tiltak er konsesjonspliktig innebærer at 

vassdragsmyndigheten skal vurdere om en tiltakshaver skal få tillatelse (konsesjon) til å iverksette 

tiltaket eller ikke. Tillatelse kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for 

allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget, nedbørfeltet eller grunnvannet. 

 

Energiloven (utbygging av vindkraftverk på land)57 

Bygging og drift av vindkraftverk, er omfattet av energiloven av 29. juni 1990, § 1-1. Det fremgår av 

energiloven § 3-1 at hvor høy spenning eller hvilken effekt som utløser konsesjonsplikt for anlegg for 

produksjon, omforming, overføring og distribusjon av elektrisk energi fastsettes ved forskrift. For 

vindkraftverk på land setter energilovforskriften § 3-1 grensen for når anlegget må ha konsesjon til 1 

 
56 Teksten er i sin helhetlig hentet fra NVE (2021) «Veileder til vannressursloven og NVEs 
behandling av vassdrags- og grunnvannstiltak». Tilgjengelig her.  
57 Teksten er i sin helhet hentet fra NVE (2022) «Konsesjonsbehandling av vindkraftutbygging». Lastet ned 20.2.2022. Tilgjengelig her.  

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_01.pdf
https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonsbehandling-av-vindkraftutbygging/lover-og-regler/
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MW installert effekt eller mer enn fem vindturbiner. Konsesjonspliktige anlegg behandles av NVE i 

henhold til energiloven, og alle deler av tiltaket skal beskrives i søknaden. 

Søknader om å få bygge og drive vindkraftverk med inntil 1 MW samlet installert effekt og inntil fem 

vindturbiner behandles av berørt kommune som en byggesak og eventuelt en plansak.  

 

I energiloven står det følgende: ”konsesjon gis for bygging og drift av anlegg”. Dersom ”eier” og 

”driver” av et vindkraftverk ikke er den samme, er det de som faktisk skal bygge og drive anlegget 

som skal søke konsesjon. Forholdet mellom ”eier” og ”driver” er av privatrettslig karakter og angår 

ikke konsesjonen, men en avtale mellom eier og driver bør i slike tilfelle omtales i 

konsesjonssøknaden. Privatpersoner uten høyspentkompetanse meddeles normalt ikke konsesjon 

etter energiloven. 

 

Elektriske ledningsanlegg tilknyttet vindkraftverk kan ikke bygges innen rammen av det lokale 

nettselskapets områdekonsesjon, fordi denne konsesjonen ikke omfatter ledninger tilknyttet 

produksjonsanlegg. I saker der det søkes om konsesjon for overføringsanlegg i sammenheng med 

søknad om kraftutbygging etter energiloven (vind-, varme eller gasskraft med mer) eller etter 

vassdragslovgivningen, skal søknadene sendes samtidig eller som en samlet søknad, jf. energiloven § 

2-2, 2. ledd. 
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Krav til utforming og innhold i konsesjonssøknader er hjemlet i energiloven § 2-2 og utdypet i 

forskrift til energiloven av 7. desember 1990, § 3-2. 

 

Avtaler 
Det finnes ingen helhetlig oversikt over bruken av avtaler i den statlige delen av 

kulturmiljøforvaltningen. Bruken av avtaler har tradisjonelt vært mest utbredt innen fartøyvernet 

hvor Riksantikvaren har inngått verneavtaler med eiere av vernede fartøy. I fartøyvernet brukes i 

prinsippet det samme verneregimet for både vernede og fredede fartøy. En av årsakene til dette er 

de tekniske og fysiske begrensningene som flytende selvbærende konstruksjoner er underlagt og 

Sjøfartsdirektoratets regelverk. 

Verneavtaler i fartøyvernet 

Etter 2008 ble behovet for å knytte en form for forpliktelse til mottak av tilskudd sett i sammenheng 

med behovet for kvalitetssikring av verneflåten og oppstart av arbeidet med eget regelverk for 

verneflåten hos Sjøfartsdirektoratet. Dette resulterte i dagens status som vernet skip, som bygger på 

en avtale signert av eier.  

Kulturminneforvaltningens roller og ansvar i konsesjonssaker innenfor energifeltet 

Fylkeskommunen og Sametinget får alle konsesjonssøknader på høring fra Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE), og har hovedansvaret for kulturminne-forvaltningens uttalelser. Disse skal dekke 

hele ansvarsområdet til kulturminne-forvaltningen; kulturminner over og under vann, kulturmiljøer og 

landskap. Regional kulturminneforvaltning har også en mulighet til å reise innsigelse til 

konsesjonssøknader, der nasjonale eller vesentlige regionale kulturminner, kulturmiljøer eller landskap er 

truet. I innsigelsessaker følger kulturminne-forvaltningen rundskriv T-2/16 og presiseringer fra Klima- og 

miljødepartementet i brev av 31.3.2017. 

Riksantikvaren har et overordnet ansvar på energi- og vassdragsfeltet, og følger opp hvordan kulturminne- 

og landskapsinteressene ivaretas. Direktoratet arbeider med regelverk og fagutvikling overfor 

energimyndighetene, og driver veiledning overfor regional kulturminneforvaltning.  

Riksantikvaren vil fortsatt gi innspill i konsesjonssaker til fylkeskommunen og Sametinget etter forespørsel 

på områder der Riksantikvaren har førstehåndsansvar etter Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter 

kulturminneloven. Det gjelder i de tilfellene der fylkeskommunen og/eller Sametinget mener at tiltaket 

berører kulturminner og kulturmiljøer som Riksantikvaren har forvaltningsansvaret for. For kulturminner 

under vann er sjøfartsmuseene ansvarlige for å gi fylkeskommunene innspill. 

Etter lov om kulturminner § 9 plikter tiltakshaver ved planlegging av offentlige eller større private tiltak å få 

undersøkt om tiltaket vil virke inn på automatisk freda kulturminner. Medfører tiltaket konflikt med 

automatisk freda kulturminner, jf. kulturminnelovens § 3, er fylkeskommunen den rette myndigheten til å 

dispensere fra dette forbudet, jf. kulturminneloven § 8, med unntak for de kulturminnene og 

kulturmiljøene som Riksantikvaren har forvaltningsansvar for. 

For samiske kulturminner er Sametinget dispensasjonsmyndighet. 

Medfører tiltaket konflikt med automatisk freda kulturminner, jf. kulturminnelovens § 3, er 

fylkeskommunen den rette myndigheten til å dispensere fra dette forbudet, jf. kulturminneloven § 8, med 

unntak for de kulturminnene og kulturmiljøene som Riksantikvaren har forvaltningsansvar for. For samiske 

kulturminner er Sametinget dispensasjonsmyndighet. 

Riksantikvaren (2022) «Veileder. Kulturminneforvaltningens roller og ansvar i konsesjonssaker innenfor 

energifeltet».  
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Statusen gir adgang til å søke om tilskudd fra post 74 og til å sertifisere fartøyet etter 

Sjøfartsdirektoratets tilpassede regelverk. 

Dagens verneavtale er ikke hjemlet i lovverket og kan uten varsel eller begrunnelse kan sies opp av 

fartøyeier.  

Vedtak om tildeling av status som vernet skip er bare hjemlet gjennom Riksantikvarens generelle 

mulighet til å fatte vedtak. Dersom fartøyeier sier opp avtalen står vedkommende fritt til å bygge om, 

selge eller destruere fartøyet. Dette gjelder også dersom fartøyet har mottatt tilskudd. Eier står 

imidlertid fritt til å akseptere de bindinger som følger med tilskudd, slik at det i prinsippet skulle 

mulig å kreve varig båndlegging av fartøy som mottar tilskudd, og tinglyse dette i Skipsregisteret. 

Pedagogiske virkemidler 

Veiledere, retningslinjer og rundskriv 

Riksantikvaren utarbeider flere veiledere og rundskriv. Flere av Riksantikvarens fagstrategier har også 

innslag av veiledning. Veilederne og retningslinjene omfatter blant annet: 

• Regelverksfortolkninger 

• Metodebruk 

• Planlegging 

• Registrering av kulturmiljødata 

• Innmelding av funn 

• Utforming av tilskuddssøknader 

• Teknisk veiledning om tiltak i fredete og vernede kulturmiljø.   

Landsverneplaner for statlige kulturhistoriske eiendommer (SKE)58 

I motsetning til bygninger i kommunalt eller privat eie ble ikke statens bygninger formelt fredet da 

Norge fikk sin første bygningsfredningslov i 1920. I stedet for en formell fredning var det forutsatt at 

staten gjennom et statlig administrativt vern skulle gå foran med et godt eksempel og ivareta de 

kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene ved sine eiendommer. 

En landsverneplan er en oversikt over verneverdige eiendommer og en historisk oversikt over en 

offentlig sektor. Utvalget skal være kartlagt og valgt ut av sektoren/eiendomsforvalteren i samråd 

med Riksantikvaren. 

Landsverneplanene skal danne grunnlag for eventuell forskriftsfredning i henhold til 

kulturminneloven. I tillegg skal planene inneholde oversikt over de eiendommer som 

sektoren/virksomheten i samarbeid med Riksantikvaren vil verne på annen måte. 

Klima- og miljødepartementet har sammen med Riksantikvaren ansvaret for å koordinere arbeidet 

med landsverneplanene og registrere alle statens bygninger med hensyn til verneverdi. 

Andre sektorers veiledere og retningslinjer 

I tillegg til kulturmiljøforvaltningens egne veiledere og retningslinjer, er det utformet veiledere og 

retningslinjer i andre sektorer som omtaler kulturmiljø. Det har ikke vært mulig å få en fullstendig 

oversikt over disse.  

 
58 Teksten er i sin helhet hentet fra Riksantikvarens hjemmesider og redigert. Originaltekst er tilgjengelig her.  

https://www.riksantikvaren.no/prosjekter/landsverneplaner/
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Distriktssenteret59 

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) er et nasjonalt kompetansesenter for lokal 

samfunnsutvikling, som jobber for at kommunene blir gode samfunnsutviklere. Senteret er et 

desentralisert og spisset kompetansemiljø som kobler mennesker, organisasjoner og arenaer på tvers 

av fag, forvaltningsnivå og geografi. Senteret skal bidra til å koordinere og målrette utviklingsinnsats 

gjennom samarbeid, nettverksbygging og arenaer for å samle og dele kunnskap og spre erfaringer. 

Distriktssenteret bygger og formidler kunnskap om forhold som påvirker lokal samfunnsutvikling, 

som for eksempel tilrettelegging for boligbygging og lokal boligpolitikk, integrering og inkludering av 

tilflyttere, i tett samarbeid med fylkeskommunene.  

En viktig oppgave for senteret er å støtte kommunene i hvordan man kan drive lokalt 

utviklingsarbeid. Distriktssenteret har kontakt med kommuner over hele landet, og samler de inn og 

sprer kunnskap og eksempler som gir nasjonal merverdi og læring. Samarbeid mellom 

Distriktssenteret og fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører støtter kommunenes behov 

for utviklingskapasitet og -kompetanse og kan bidra til at fylkeskommunene lærer av hverandres 

praksis og erfaringer.  

Distriktssenteret kan utvikle og formidle kunnskap i tett samarbeid med eller på oppdrag av 

fylkeskommunene.  

Organisatoriske virkemidler 

Eierstyring av statlig eide selskap som eier kulturmiljø 

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 70 selskaper. Selskapene kan 

påvirke bevaringen av kulturmiljø på følgende måter:  

• Eier og forvalter kulturmiljø 

• Ansvarlig for virkemidler med betydning for forvaltningen av kulturmiljø 

• Virksomheten påvirker kulturmiljø direkte gjennom erverv, utbygging og utvikling av areal. 

  

 
59 Teksten i sin helhet hentet fra Meld. St. 5 (2019-2020) «Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen». Tilgjengelig her.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-5-20192020/id2674349/
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Feil! Fant ikke referansekilden. viser en oversikt over av selskapene som på ulike måter påvirker 

bevaring av kulturmiljøet. 

Tabell 1: Statlig eide selskap med påvirkning på kulturmiljø 

Navn Eier Eier-
andel 

Kategori60 

Avinor AS SD 100% 3 

Argentum AS  NFD 100% 2 

Bane NOR SF SD 100% 3 

Bjørnøen AS KLD 100% 3 

Enova SF KLD 100% 3 

Innovasjon 
Norge61  

NFD 51% 3 

Investinor AS NFD 100% 2 

Nye Veier AS SD 100% 3 

Regionale 
helseforetak 
(RHF) 

HOD 100% 3 

SIVA NFD 100% 3 

Statkraft SF NFD 100% 2 

Statnett SF OED 100% 3 

Statskog SF LMD 100% 3 

 

Flere av selskapene er organisert som konsern. Selskapene som eier og forvalter kulturmiljøene kan 

derfor være skilt ut fra morselskapet. Dette gjelder for eksempel Bane NOR SF, hvor flere av de store 

eiendommene er skilt ut som egne aksjeselskap.  

Samstyring 

Regionalparker62 
Regionalpark er en langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og 

næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert 

landskaps- og identitetsområde. Med forankring i den Europeiske landskapskonvensjonen vil parkene 

fremme økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell bærekraft. De norske regionalparkene har gitt 

merverdi i form av mer samordnet arbeidsinnsats, samarbeid mellom aktører som ikke tidligere 

møttes, utløst ny finansiering og økt engasjement for regionalt utviklingsarbeid. 

  

 
60 Kategori 1: Målet for statens eierskap er høyest mulig avkastning over tid. Kategori 2: Målet er høyest mulig avkastning over tid, og hvor 
staten har særskilte begrunnelser for eierskapet. Kategori 3: Mål om mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål. 
61 Særlovselskap hvor eierskapet er hjemlet i Lov om Innovasjon Norge. Tilgjengelig her.  
62 Meld. St. 5 (2019-2020) «Levende lokalsamfunn for fremtiden». Tilgjengelig her.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-130
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-5-20192020/id2674349/
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4. Regionale og lokale virkemidler 

Økonomiske virkemidler  
Fylkeskommunene og kommunene forvalter flere tilskuddsordninger rettet mot bevaring og utvikling 

av kulturmiljø. Av kapasitetsmessige årsaker har er det kun blitt gjennomført en overfladisk 

kartlegging av fylkeskommunale og kommunale tilskuddordninger rettet mot næringsutvikling, selv 

om disse ordningene kan være relevante for eier og forvaltere av kulturmiljø. 

Fylkeskommunale tilskuddsordninger direkte rettet mot kulturmiljøformål63 

Agder64  

Tilskudd til istandsetting av verneverdige bygninger og anlegg 

Den fylkeskommunal tilskuddsordning er forankret i Regionplan Agder 2030. Formålet med 

tilskuddet er verdiskapingen knyttet til kystkultur, kulturarv i indre bygder og trehusbyene skal øke.  

Tilskuddet er først og fremst tiltenkt å dekke merutgifter som følger av en istandsetting etter 

antikvariske prinsipper. Slik skal en større andel av vår kulturarv bli godt ivaretatt, samtidig som at en 

øker antall håndverkere innen tradisjonsfag. 

Enkeltpersoner, organisasjoner, interessegrupper og institusjoner kan søke om tilskudd. Det gis 

normalt ikke tilskudd til ordinære vedlikeholds- eller skjøtselstiltak eller tiltak på bygninger eller 

anlegg i offentlig eie. 

Tilskudd til mindre kulturminnetiltak 

Tilskuddsordningen skal bidra til arbeid med tilrettelegging, formidling og å ta i bruk kulturminner til 

et godt formål. Det er en klar intensjon med ordningen å støtte opp om det viktige arbeidet som 

foregår i frivillige lag og foreninger. Det kan søkes om midler til tilrettelegging, formidlings-tiltak eller 

til å ta i bruk et kulturminne til et formål. 

Vestfold og Telemark65 

Verneverdige kulturminner som ikke er fredet66 

Det kan gis støtte til konkrete utbedrings-, tilbakeførings- og restaureringstiltak samt sikringsarbeid 

på alle typer verneverdige kulturminner fra tiden etter 1650. 

Tilskuddet er ment å dekke en del av utgiftene hvor en anbefalt antikvarisk løsning er dyrere enn 

standardutførelse. Tilskudd kan benyttes både til utvendige og innvendige arbeider, planlegging og 

arbeidsledelse. Det forutsettes at tiltakene gjennomføres i tråd med tradisjonen for kulturminnet, 

med tilsvarende metoder og materialbruk. Tiltak som er iverksatt eller gjennomført er ikke 

tilskuddsberettiget. Ordinært vedlikeholdsarbeid, elektriske installasjoner og standardheving faller 

utenfor ordningen. 

Private eiere og brukere av verneverdige, ikke fredede bygninger, anlegg og kulturmiljø. Det kan 

normalt søkes om dekning av inntil 70% av kostnadene. 

Tilskuddet utbetales når arbeidet er utført og sluttrapport er sendt inn og godkjent av Vestfold og 

Telemark fylkeskommune. Sluttrapportering av gjennomført tiltak skal følges av fotografier. Ved 

 
63 Det fremkommer ikke informasjon om egne fylkeskommunale tilskuddordninger for Innlandet, Trøndelag og Nordland fylkeskommune 

på temasidene om kulturmiljø i de respektive fylkeskommunene.   
64 Agder fylkeskommune (2022) «Tilskudd kulturminnevern». Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her.  
65 Vestfold og Telemark fylkeskommune (2022) «Tilskudd». Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her. 
66 Kulturarv arbeider med nye retningslinjer for denne tilskuddsordningen. Nye retningslinjer er forventet å være klare i løpet av mars 2022. 

https://agderfk.no/vare-tjenester/kulturminnevern-og-kulturturisme/tilskudd-kulturminnevern/
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kultur/kulturarv/tilskudd/
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tilskudd over kr. 50.000, kan et beløp på inntil 50% av midlene utbetales ved behov før tiltaket er 

ferdigstilt. 

Formidling av kulturarv 

Både profesjonelle formidlere og frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd. Prosjektene skal være 

knyttet til satsinger i Vestfold og Telemark fylkeskommune sin kulturstrategi 2021-24, må ha regional 

verdi og komme befolkningen i fylket til gode.  

Viken67 

Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg i Viken 

Det kan søkes om støtte til konkrete utbedrings-, tilbakeførings- og restaureringstiltak samt 

sikringsarbeid.  Tilskuddet er først og fremst tiltenkt å dekke merutgifter som følger av krav til 

istandsetting og materialbruk etter antikvariske prinsipper, og egenandel er derfor påkrevd. 

Ordinært vedlikeholdsarbeid, elektriske installasjoner og standardheving faller utenfor ordningen.  

Det gis normalt ikke tilskudd til bygningens interiør. Ren kopiering av kulturminner eller flytting av 

hus faller utenfor ordningen.  

Private eiere og brukere, som enkeltpersoner, stiftelser, styret i forening/ organisasjon/ sameier, og 

frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd. 

Tilskudd til kulturarv og friluftsliv med spesielt fokus på kulturhistoriske veier/stier og tilrettelagte 

ferdselsminner i Buskerudgeografien 

Det kan innvilges tilskudd til tiltak knyttet til utvikling av kulturhistoriske vandreruter og 

tilrettelegging av tilknyttede kultur-minner i Buskerudgeografien. Arbeid med pilegrimsleden og 

allerede igangsatte prosjekter blir prioritert. Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, 

næringsdrivende og privatpersoner aktive i Buskerudgeografien kan søke. 

Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Viken høsten 2021 

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes 

sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er 

et samarbeid mellom kultur- og næringsområdene i Viken fylkeskommune. Søknadsfristen var 22. 

oktober 2021 

Oslo68 

Tilskudd til istandsetting av kulturminner i Oslo 

Tilskuddsordningen skal bidra til at kulturminner blir ivaretatt og istandsatt på en antikvarisk 

forsvarlig måte, og inspirere og statuere eksempler til etterfølgelse. Tilskuddsordningen omfatter 

bygninger og anlegg i områder regulert til hensynssone eller spesialområde med formål bevaring 

etter plan- og bygningsloven, bygninger og anlegg som er verneverdige og registrerte verneverdige 

bygninger og anlegg. 

Tilskudd kan bare søkes av og gis til eiere som for eksempel personlige eiere, andelslag, sameier, 

stiftelser, aksjeselskap og personer med fullmakt fra disse. Tilskuddene gis ikke til anlegg i 

kommunalt eller statlig eie. 

 
67 Viken fylkeskommune (2022) «Kulturminner». Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her.  
68 Oslo kommune (2022) «Tilskudd til istandsetting av kulturminner i Oslo». Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her. 

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/kulturminner/
https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-istandsetting-av-kulturminner/#gref
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Rogaland69 

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg 

Tilskuddsordningen er ment å dekke noen av merkostnadene ved vedlikehold, restaurering og 

istandsetting etter antikvariske prinsipp. Søkere kan være privatpersoner, stiftelser og styret i 

organisasjoner. 

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bevare bygg og anlegg av særlig kultur- og/eller 

arkitekturhistorisk lokal og regional verdi. Dette gjelder bygninger i verneklasse A, B og bygninger 

som i kommunale planer er regulert til spesialområde bevaring/hensynssone. 

I tillegg til bygningenes verneverdi, blir størrelsen på tilskudd vurdert når det gjelder tilstand, 

tidligere tilskudd, og forhold som virker generelt fordyrende ved en god sikring og antikvarisk 

restaurering. 

Bygg regulert til bevaring/hensynssone i kommunale reguleringsplaner prioriteres innenfor 

kategoriene. Strakstiltak prioriteres fremfor rene tilbakeføringstiltak. 

Vestland70 

Driftstilskudd til regionale og nasjonale kulturminner i Vestland 

Tilskudd til drift av kulturminner skal støtte opp om det store arbeidet frivillige lag og organisasjoner i 

Vestland gjennomfører for å ta vare på den felles kulturarven vår. Tilskuddsordningen er retter mot 

frivillige kulturvern-organisasjoner som forvalter faste kulturminner av høy regional eller nasjonal 

verdi i Vestland. 

Tilskudd til vernede kulturminner 

Tilskuddsordningen retter seg mot istandsetting av verneverdige kulturminner prioritert av 

kommunene, regulert til bevaring/hensynssone, vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha stor 

regional verdi. 

Det overordna målet er å sikre kulturminneressursene i regionen som vitenskapelig kildemateriale og 

grunnlag for nålevende og framtidige generasjoners opplevelser, selvforståelse, trivsel og 

virksomhet. Formålet med tilskuddsordningen er å minimere tapet av verneverdige kulturminner, 

gjennom å støtte kommuner som tar ansvar for å identifisere, verdsette og forvalte verneverdige 

kulturminner i tråd med nasjonale og regionale mål. Ordningen skal stimulere til økt innsats på 

kulturminnefeltet og styrke vern av prioriterte kulturminner av lokal og regional verdi. 

Tilskudd til forvaltning og drift av vernede fartøy 

Tilskuddsordningen for forvaltning og drift er av vernede fartøy er et bidrag fra det offentlige for å 

støtte frivillige lag og organisasjoner. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å fremme 

kystkulturen som del av kulturarven og identiteten vår og som kilde til kunnskap, opplevelser og 

verdiskaping. Kommuner, foreninger, stiftelser, andre sammen-slutninger og private kan søke. Dette 

omfatter ideelle aksjeselskap.  

Fartøyet må som hovedregel være over 100 bruttoregistertonn eller ta minst 20 passasjerer, ha 

status som verna fartøy eller som er freda av Riksantikvaren og ha hjemmeadresse i Vestland. Det gis 

ikke støtte til fartøy som staten eller fylkeskommunen eier. 

 
69 Rogaland fylkeskommune (2022) «Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg». Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her.  
70 Vestland fylkeskommune (2022) «Kulturarv». Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her. 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/kulturminner-og-vern/tilskudd-til-verneverdige-bygg-og-anlegg/
https://www.vestlandfylke.no/kultur/kulturarv/
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Det gis tilskudd til dekking av nødvendige driftskostnader til fartøyet som kulturminne (eksempelvis 

periodisk ettersyn, service av maskineri og teknisk utstyr, brannsikring av kulturminnet.), sikring av 

nødvendig forbruksmateriell og reservedeler til fartøyet (propelldeler, motordeler mv.), utgifter til 

planlegging og kompetanseheving, som utarbeidelse av FDV-planer og kursavgift for frivillige og 

sikring av kompetanseoverføring ved dokumentasjon, bevaring og formidling av immateriell kulturarv 

knyttet til erfaringsbasert kunnskap om driften av fartøyet. 

Møre og Romsdal71 

Tilskudd til regionale kulturminner og kulturmiljø 

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til å vedlikeholde og å sette i stand kulturminner og 

kulturmiljø av regional og høy lokal verneverdi. Tilskuddsordningen retter seg mot private eiere av 

kulturminner og kulturmiljø, private stiftelser, foreninger, organisasjoner, sameier, frivillige, museum 

og kommuner. Det kan gis tilskudd til kulturminner og kulturmiljø som ikke er fredet, men som enten 

er listeført i regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi, inngår i kommunale 

kulturminneplaner eller er regulert til bevaring/omsynssone i henhold til plan- og bygningsloven. 

Skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak 

Tilskuddsordningen gjelder skilting, skjøtsel og tilrettelegging og skal medvirke til å sikre, legge til 

rette for og formidle kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap, grøntområder og friluftslivsområder i 

Møre og Romsdal.  

Tiltak som kombinerer tilrettelegging for friluftsliv og formidling av kulturarv vil bli prioritert. Når 

kulturarv er en del av søknaden, blir tiltaket prioritert dersom kulturminnet er fredet etter 

kulturminneloven, står på listen over kulturminner i regional delplan for kulturminne av regional og 

nasjonal verdi, inngår i kommunale kulturmiljøplanar og kulturminneplaner eller regulert til 

bevaring/hensynssone i henhold til plan- og bygningsloven. 

Tilskuddordningen er på 500 000 kr.  

Troms og Finnmark72 

Redningsplanken 

Redningsplanken er en tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg i Troms og Finnmark. 

Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd 

fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer omfattende restaurering. 

Kommunale tilskudds- og støtteordninger  
Det har ikke vært mulig å få en fullstendig oversikt over omfanget av kommunale tilskuddsordninger 

direkte rettet mot bevaring av vernede kulturmiljø. En gjennomgang av nettsidene til et utvalg på 10 

av de 100 mest folkerike kommunene antyder imidlertid at det er begrenset omfang av slike 

ordninger.73 Kun to av kommunene (Bergen og Tromsø) opplyser på nettsidene at de har egne 

tilskuddsordninger rettet mot istandsetting av vernede bygninger.  

Regionale og lokale tilskudds- og støtteordninger for nærings- og samfunnsutvikling 
Det er bygd opp en betydelig infrastruktur med regionale tilskudds- og støtteordninger rettet mot 

nærings- og samfunnsutvikling. Aktører som med utgangspunkt i kulturmiljø ønsker å etablere og 

driver forretningsmessig virksomhet vil kunne søke om midler fra disse ordningene.  

 
71 Møre og Romsdal fylkeskommune (2022) « Tilskot, prisar og stipend». Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her.  
72 Troms og Finnmark fylkeskommune (2022) «Kulturarv». Lastet ned 19.2.2022. Tilgjengelig her.  
73 Utvalget besto av Bergen, Trondheim, Bærum, Tromsø, Stavanger, Molder, Hamar, Bodø, Kristiansand og Tønsberg.  

https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend#cat-387
https://www.tffk.no/tjenester/kulturarv/
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Regionale utviklingsmidler74 

Fylkeskommunene eier til sammen 49 prosent av Innovasjon Norge, mens staten ved Nærings- og 

fiskeridepartementet eier 51 prosent. I tillegg har fylkeskommunene eierandeler i regional 

innovasjons-infrastruktur, herunder regionale innovasjonsselskaper som inkubatorer, næringshager 

og reiselivsselskaper.  

I 2020 fikk fylkeskommunene oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i 

Innovasjon Norge og Siva. Virkemidlene skal mobilisere og kvalifisere regionalt næringsliv. 

I 2020 utgjorde dette til sammen 760 millioner kroner i regionale utviklingsmidler til næringsutvikling 

Regionale forskningsfond (RFF)75 

RFF forvaltes av fylkeskommunene og skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og 

mobilisere til økt FoU-innsats. Innenfor regionens prioriterte områder skal fondene også bidra til 

langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer, og dermed bidra til økt 

forskningskvalitet og til utvikling av konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker. Fondene 

støtter FoU-prosjekter initiert av bedrifter og offentlige virksomheter. Dette inkluderer universiteter, 

høyskoler og forskningsmiljøer. 

Inkubatorprogrammet76  

Programmet forvaltes av Siva og skal identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode idéer til nye 

vekstbedrifter, og gi ny vekst i etablerte virksomheter. Målgruppen er sterke regionale 

innovasjonsmiljøer og næringsaktører som har inkubasjon som en vesentlig aktivitet. Dette omfatter 

innovasjonsselskaper som forskningsparker, kunnskapsparker, inkubatorer, større industribedrifter 

og andre næringsaktører. 

Kommunale næringsfond 

En del de statlige overføringene til regional- og distriktsutvikling går til å kapitalisere kommunale 

næringsfond (KNF).77  

KNF er en tilskuddsordning som gir kommuner og regionråd midler til lokale næringsutviklingstiltak. 

Midlene kan benyttes både til nyetableringer, som tilskudd til eksisterende bedrifter og til 

tilretteleggende tiltak. 

Ikke alle kommuner har næringsfond. Det har ikke vært mulig å finne en samlet oversikt over hvilke 

kommuner som har næringsfond.  

Eiendomsskatt 

Kommunens rett til å innkreve eiendoms-skatt er hjemlet i eiendomsskatteloven. Loven omfatter 

bestemmelser om hvilke type eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt og for hvilke typer 

eiendommer kommunestyret kan vedta fritak eller redusert eiendomsskatt. I henhold til § 7b, kan 

kommunestyret vedta fritak eller redusert eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi.  

Eiendomsskatteloven gir bestemmelser om beregningen av skattegrunnlaget og fremgangsmåten for 

å fastsette skattesatsene.   

Det i dag om lag XX kommuner i Norge som har vedtatt fritak for eller redusert eiendomsskatt for 

bygninger med historisk verdi. 

 
74 NOU (2020: 12) «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn». Tilgjengelig her.  
75 NOU (2020: 12) «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn». 
76 NOU (2020: 12) «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn». 
77 Se omtale av overføringer til regional- og distriktsutvikling i kapittel 3.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-12/id2776843/
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Juridiske virkemidler 
Det vises her til omtalen av plan- og bygningsloven i kapittel 3 og Riksantikvarens veileder for 

planlegging etter plan- og bygningsloven.  

Pedagogiske og organisatoriske virkemidler 

Byantikvarer78  
Flere kommuner har by- eller kommuneantikvarer eller andre stillinger med tilsvarende ansvar. Noen 

kommuner har opprettet egne fagavdelinger for kulturmiljø. 

I perioden 2014-2016 gjennomførte Riksantikvaren en toårig prøveordning for å styrke 

kulturminnekompetansen i kommunene. Denne ordningen delfinansierte byantikvarstillinger i elleve 

kommuner: Eigersund, Fredrikstad, Frogn, Kongsberg, Kragerø/Risør, Levanger, Lærdal, Moss, Odda 

og Steinkjer. Flertallet av kommunene som deltok i prøveordningen, har videreført 

byantikvarordningen. 

En evaluering, gjennomført av Oxford Research i 2019, viser blant annet at prøveordningen har 

bidratt med bevisstgjøring og kunnskap om bevaring av kulturminner og kulturmiljøer og deres 

betydning. Evalueringen viser også at ordningen har bidratt til bedre saksbehandling, rådgivning og 

veiledning i plan- og byggesaker. Det er også generert mye aktivitet, engasjement i kommunene, 

både politisk, fra eiere og næringsliv og også fra frivillige lag og organisasjoner. 

Bygningsvernsentre og rådgivningstjenester 
Bygningsvernsentre og andre rådgivningstjenester for kulturmiljøvern har stor betydning for det 

praktiske istandsettings- og vedlikeholdsarbeidet og er allerede etablert mange steder i landet. De 

fungerer mange steder som et lett tilgjengelig tilbud for både eiere og håndverkere og spiller en 

viktig rolle for å sikre tilgang til kompetanse innen tradisjonshåndverk.  

I de fylkene hvor det allerede finnes bygningsvernsentre eller andre tilsvarende rådgivningstjenester 

for eiere av fredete og verneverdige bygninger, er det bedre søknader og resultater av istandsettings- 

og vedlikeholdsprosjekter. Disse sentrene er viktige arenaer for formidling av kunnskap om forvalting 

av kulturminner og kulturmiljø.  

Rådgivningstjenestene er svært ulike, er ulikt organisert og forankret, men det som kjennetegner 

dem alle er at de besitter verdifull kunnskap om ivaretakelse av kulturminner og har kompetanse om 

materialer, håndverk, vedlikehold og tekniske løsninger.  

Fartøyvernsentre 
På tidlig 1990-tall var mange tradisjonelle båtbyggerier og stålskipsverft nedlagt, mye kompetanse 

var gått tapt eller i ferd med å gå tapt, og behovet for en målrettet innsats for å sikre eksisterende 

kunnskap var stort, både blant de frivillige, forvaltningen og håndverkerne. Som følge av dette, ble 

Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum, Hardanger fartøyvernsenter og Bredalsholmen dokk og 

fartøyvernsenter etablerte i 1996. 

Fartøyvernsentrene skal være et virkemiddel for å underbygge og stimulere til videre engasjement 

hos de frivillige samt å høyne den antikvariske og håndverksmessige kvaliteten i fartøyvernet. 

Fartøyvernsentrene har som formål å sikre ivaretakelse og videreføring av håndverk og kunnskap 

knyttet til istandsetting og vedlikehold av tre- og stålfartøy, i et langsiktig perspektiv. 

 
78 Teksten er i sin helhet hentet fra Meld. St. 16. (2019-2020) «Nye mål i kulturmiljøpolitikken» 
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Bygg og bevar79 
Bygg og Bevar sprer kunnskap om hvordan de gamle husene skal vedlikeholdes og settes i stand i 

tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. Bygg og Bevar er et 

samarbeidsprosjekt mellom Klima og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening. 

Bygg og Bevar skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, forvaltet, satt i stand og utviklet på en god 

måte. Bygg og Bevar er et virkemiddel for å redusere byggskader og tap av kulturhistoriske verdier. 

Verdiene bak programmet er bevaring, fagkompetanse og bærekraftig bygningsforvaltning.  Gjennom 

dette arbeidet er Bygg og Bevar et bidra til å redusere tap av kulturminner og å bedre 

rammevilkårene for private eiere. 

Bygg og Bevars mandat avgrenses til å gjelde bygninger oppført før den store endringen i 

byggeteknikk og materialbruk som skjedde etter 1950, inkludert fredet og verneverdige bygninger. 

Eierstyring fylkeskommunale og kommunale foretak 
Norske kommuner har betydelige eierinteresser i selskap som på samme måte som selskap eid av 

staten, påvirker bevaringen av kulturmiljø.  

Kraft og energi 

Ifølge Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er det i Norge rundt 100 nettselskaper som 

transporterer strøm fra kraftverk til sluttkunde.80 

Samferdsel 

Innen samferdselssektoren, er fylkeskommunen eier av infrastrukturselskap og kollektivselskap. 

Disse selskapene er også involvert i eiendomsutvikling i og rundt de store knutepunktene. Eksempler 

på infrastrukturselskap innen samferdselssektoren er Sporveien AS og Bybanen AS.  

Eiendomsforvaltning 

Kommunene er betydelig eiendomsforvaltere. I flere kommuner er eiendomsforvaltningen skilt ut i 

et eget selskap. Eksempler på dette er Drammen kommune eiendomsselskap AS, Bærum kommunale 

eiendomsselskap AS og Askøy kommunale eiendomsselskap AS.  

Flere kommuner har organisert eiendomsforvaltningen som kommunale foretak (KF). Eierstyringen 

av disse selskapene er hjemlet i kommuneloven og ikke i aksjeloven.  

  

 
79 Teksten er i sin helhetlig hentet fra byggogbevar.no (2022) «Om bygg og bevar». Lastet ned 20.2.2022. Tilgjengelig her. 
80  

https://www.byggogbevar.no/om-bygg-og-bevar
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5. Virkemidler forvaltet av private 
I Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken, uttrykkes det et politisk mål om å 

«undersøke nærmere hvordan det kan legges til rette for økte muligheter for egenfinansiering, som 

inntekter og gaver, og deltakelse fra stiftelser, bedrifter og andre». 

Virkemidlene forvaltet av private omfatter i hovedsak økonomiske virkemidler i form av støtte- og 

stipendordninger. Det er også virksomheter som er involvert i kjøp og forvaltning av kulturmiljø. 

Flere av de privat forvaltede støtte-ordningene kan kombineres med offentlige tilskudd.   

Stiftelser81  
Utdelinger fra norske stiftelser lå i 2019 på om lag 5,8 mrd. kr. Lotteri- og stiftelsestilsynet skiller 

mellom stiftelser etter hvordan de primært realiserer formålet sitt: 

• Utdelingsstiftelser (deler ut penger) 

• Aktivitetsstiftelser (gjennomfører aktiviteter og leverer tjenester eller varer) 

• Holdingstiftelser (eierskap i bedrifter eller holding) 

• Kombinasjonsstiftelser (kombinasjon av utdeling, aktivitet og/eller holding).  

For alle stiftelseskategoriene, er det Kultur og idrett som er sektorene hvor det er flest stiftelser og 

hvor den samlede utdelingen er størst. I 2019 ble det utdelt om lag 1,7 mrd. kr fra norske stiftelser til 

tiltak og prosjekter innen kultur og idrett.  

Blant stiftelsene som oppgir å operere innen kultur og idrett, er det flest stiftelser som oppgir at de 

er aktive innen «Museum, utstilling og galleri» (352), «Kulturvern og historie» (318) og «Festival og 

konsert» (278).  

Under følger en omtale av noen av de mest fremtredende stiftelsene på kulturmiljøområdet.     

Sparebankstiftelsen DnB82 

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen 

eier rundt åtte prosent av aksjene i DNB. Utbyttet fra disse aksjene brukes til ulike samfunnsnyttige 

prosjekter. 

Over tid skal minst 75 prosent av tildelingene og investeringene gå til stiftelsens geografiske 

kjerneområde, som er det opprinnelige hjemmeområdet for Sparebanken NOR. Det geografiske 

kjerneområdet omfatter Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, og 

Ringsaker kommune i Hedmark. Det gis også støtte til landsdekkende prosjekter og tiltak av nasjonal 

betydning over hele landet. 

Målet med støtteordningene er: 

• Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap) 

• Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet) 

• Fremmer mestring og læring (ferdigheter) 

• Utvikler rollemodeller (forbilder) 

Stiftelsen har definert fire formålsområder og prioriterer meningsfylte aktiviteter for barn og unge. 

De fire formålsområdene er, Kunst og kultur, Nærmiljø og kulturarv, Natur og friluftsliv og Idrett og 

lek. 

 
81 Lotteri- og stiftelsestilsynet (2020) «Norske stiftelsers samfunnsbidrag. Stiftelsestilsynet 2020». Tilgjengelig her.   
82 Teksten er i sin helhet hentet fra Sparebankstiftelsen (2020) «Årsrapport 2020». Tilgjengelig her.  

https://lottstift.no/content/uploads/2021/05/Norske-stiftelsars-samfunnsbidrag-rapport.pdf
https://sparebankstiftelsen.no/content/uploads/2021/06/arsrapport_2020.pdf
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Stiftelsen tildelte om lag 904 mill. kr i støtte til allmennyttige formål i 2020. Av dette utgjorde 

Nærmiljø og kulturarv om lag 31%. Blant gruppene av mottakere ble det tildelt støtte på i underkant 

av 12 mill. kr til foreninger som ivaretar kulturminner, 36 mill. kr til museer og om lag 29 mill. kr til 

Husflidslag og andre organisasjoner som ivaretar håndverkstradisjoner.  

Stiftelsen gjennomfører også eiendomskjøp for å sikre tilgjengelighet for allmennyttig virksomhet og 

for å ivareta de historiske verdiene. 

Bergesenstiftelsen83 

Bergesenstiftelsen ble opprettet i 1975. Bergesenstiftelsen er en privat stiftelse som støtter 

allmennyttige formål, særlig innen kulturelle og humanitære samfunnsområder. 

Bergesenstiftelsen er både en mulig alternativ og supplerende finansierings-kilde for å realisere 

allmennyttige prosjekter, der disse ikke fullt ut kan finansieres av det offentlige eller markedet. 

Bergesenstiftelsen la fra og med 2020 om til fire tildelingsrunder årlig, med tydelig kommuniserte 

søknadsfrister på stiftelsens nettsider, på sosiale medier og i øvrig kommunikasjon med 

samarbeidspartnere og (potensielle) søker 

UNI-stiftelsen84 

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skadevern 

og miljøvern. 

Stiftelsen er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner. 

Midlene til den økonomiske støtten kommer fra avkastningen av stiftelsens kapital, som i det alt 

vesentlige er plassert i aksjer og andre finansielle aktiva. 

I 2020 ble tildelt støtte fra stiftelsen på om lag 48 mill. kr. Blant kategoriene av mottakere ble det 

tildelt 6,8 mill. kr til vern av fartøy, 25 mill. kr til vern av bygninger og om lag 5 mill. kr til 

sikringstiltak.  

Regionene som mottok den største andelen av midlene i 2020 var Innlandet (17%), Vestland (16%) og 

Viken (15%).  

Gjensidigestiftelsen85 

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut 

støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være majoritetseier i Gjensidige Forsikring ASA. 

Det årlige overskuddet fra Gjensidige Forsikring ASA videreformidles tilbake til 

skadeforsikringskundene i forsikringsselskapet som kundeutbytte, mens stiftelsens årlige bidrag på 

rundt 240 millioner kroner til samfunnsnyttige formål innenfor trygghet og helse, finansieres av 

avkastningen fra de øvrige verdiene stiftelsen forvalter. 

Sektorrettede fond og støtteordninger 

Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond 

For å bidra til et levedyktig og fremtidsrettet landbruk, har Norges Bondelag og Gjensidige Forsikring 

sammen etablert et bærekraftfond. Fondet forvalter en kapital på om lag 10 millioner kroner i året til 

formål som, reduserer risiko for brann, reduserer skadeomfang av naturskader, reduserer 

klimabelastning og bedrer dyrevelferden.  

 
83 Teksten er i sin helhet hentet fra Bergesenstiftelsen (2020) «Årsrapport 2020». Tilgjengelig her. 
84   Teksten er i sin helhet hentet fra Uni-stiftelsen (2020) «Årsberetning 2020». Tilgjengelig her. 
85 Teksten er i sin helhet hentet fra Gjensidigestiftelsen (2020) «Årsrapport 2019». Tilgjengelig her. 

https://bergesenstiftelsen.no/om/aarsmeldinger
http://www.stiftelsen-uni.no/r/fil/Aarsberetning_2020.pdf
https://rapporter.gjensidigestiftelsen.no/arsrapport2020
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6. Vurdering av dagens virkemiddelbruk 
På bakgrunn av gjennomgangen i kapittel 3-5 og svarene i intervjuene og spørreundersøkelsen 

gjennomført av Vista Analyse, er det forsøkt overordnet besvare spørsmål 4-6.  

Omfanget og bredden av økonomiske virkemidler er stor, men for lite samordning 

Virkemiddelgjennomgangen viser at det på statlig nivå samlet sett bevilges betydelige midler til 

bevaring av kulturmiljøer utenfor kulturmiljøforvaltningen. Bevilgningene omfatter både tilskudd 

direkte til istandsettingstiltak og investerings- og driftstilskudd til virksomheter som er involvert i 

bevaring av kulturmiljø enten gjennom frivillighet eller som en del av næringsvirksomhet.       

På spørsmål om «Hvor relevant mener du tilskuddsordninger i andre sektorer er for arbeid med 

bevaring av kulturmiljø? trekkes landbruks- og naturforvaltningen, men også kulturområdet frem 

som viktige for bevaring av kulturmiljø (Feil! Fant ikke referansekilden.) 

 

Figur 1: Andre relevante tilskuddsordninger for bevaring av kulturmiljø 

I intervjuene fra Vista Analyse fremgår det at «bredden av økonomiske virkemidler oppleves å være 

stor, men at tildelingen følger dels ulike retningslinjer og ulike etaters og institusjoners sektormål.» 

Dette funnet forsterkes i spørreundersøkelsen. Som det fremgår i Feil! Fant ikke referansekilden., 

svarer fylkeskommune, byantikvaren og forvaltningsmuseene at de opplevelse at det liten til 

moderat grad av samordning mellom kulturmiljøforvaltningens økonomiske og juridiske og andre 

sektorers virkemidler. 

 

Figur 2: Opplevd grad av samordning av økonomiske og juridiske virkemidler på tvers av sektorer 

Mangelen på samordning av de statlige økonomiske virkemidlene tilskrives blant annet i silotenking 

(lite dialog), budsjettsystemet og manglende kunnskap.     
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Riksantikvarens og Kulturminnefondets tilskuddsordninger er viktige og tilgjengelige 

Selv om det i kartleggingen og i spørreundersøkelsen kommer tydelig frem at andre 

tilskuddsordninger er viktige (og samlet sett mer økonomisk omfattende) for bevaring av 

kulturmiljøet, er Riksantikvarens og Kulturminnefondets tilskuddsordninger det viktigste økonomiske 

virkemidlet for bevaring av kulturmiljøet. I spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å 

rangere de viktigste virkemidlene. Resultatet fremgår i Feil! Fant ikke referansekilden..  

 

Figur 3: Viktigste ikke-juridiske virkemidler for bevaring av kulturmiljø 

Når det gjelder tilgjengeligheten til tilskuddordningene til Riksantikvaren og Kulturminnefondet, viser 

Feil! Fant ikke referansekilden. at respondentene i medium til stor grad mener tilskuddsordningene 

er tilgjengelige for målgruppene. 

 

Figur 4: Opplevd tilgjengelighet til Riksantikvarens og Kulturminnefondets tilskuddordninger 

Store offentlige eide infrastrukturforvaltere er ikke omfattet av dagens ordninger og må prioritere 

innenfor stramme rammer og høye forventninger lokalt 

I intervjuene oppgir store statlige infrastrukturforvaltere som Statskog SF, Forsvaret, Bane Nor SF og 

Statnett SF at de ikke er omfattet av de fleste offentlige tilskuddsordningene på kulturmiljøfeltet. Når 

Riksantikvaren og kommunen vedtar fredning eller vern, må disse virksomhetene derfor finansiere 

merkostnadene over egne budsjett.  

Det påpekes at det er vanskelig å prioritere vern sammenlignet med drift innenfor knappe 

økonomiske ressurser. Bygg med bruksverdi er lettere å ivareta enn bygg som ikke er i bruk og mange 

bygg og kulturmiljøer ender derfor i forfall.  

Videre pekers det på at virksomhetens ansvar kun er bygninger av nasjonal verdi, men at 

lokalsamfunnet ofte etterspør midler til objekter av lokal verdi.  
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Fylkeskommunene og kommunene har begrensede midler til bevaring av kulturmiljø 

Kartleggingen viser at mange fylkeskommunene har egne tilskuddsordninger for vernede bygninger. 

Resultatene fra intervjuene og spørreundersøkelsene antyder samtidig at fylkeskommunene og 

kommunene har begrensede økonomiske ressurser til rådighet til bevaring av kulturmiljø. Spesielt 

gjelder dette kommunene hvor kartleggingen indikerer at relativt få kommuner har egne 

tilskuddsordninger for bevaring av kulturmiljø.  

På spørsmålet «Dersom dere har egne tilskuddsordninger, hva er de primære målgruppene for de 

økonomiske virkemidlene til din virksomhet», viser resultatene at over halvparten av de spurte 

fylkeskommunene og kommunene ikke har egne tilskuddsordninger (Feil! Fant ikke 

referansekilden.).  

 

Figur 5: Målgrupper for tilskuddsordninger 

Variasjon i finansiering fra private til bevaring av kulturmiljø  

Det er flere stiftelser som deler ut økonomisk støtte til tiltak for bevaring av kulturmiljø. Kultur er 

blant de formålstemaene som mottar mest fra stiftelsene.  

På spørsmål om i «hvilken grad opplever du at private stiftelsers støtteordninger brukes av eiere og 

forvaltere av kulturmiljø i ditt fylke, din kommune eller ditt forvaltningsområde?», viser resultatene i 

Feil! Fant ikke referansekilden. at det en del variasjon i bruken av stiftelser som finansieringskilde.  

 

Figur 6: Betydning av private stiftelser 

Forskjellene kan delvis henge sammen med variasjon i antall kulturminner og kulturmiljø samt 

stiftelsenes geografisk prioriterte områder.  

De viktigste barrierene mot å bruke stiftelser som finansieringskilder, er ifølge resultatene av 

spørreundersøkelsen, lav kjennskap (om lag 80%)  og at tiltakene ikke omfattes av støtteordningen 

(om lag 65%).   
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Spørreundersøkelsen bekrefter langt på veg beskrivelsen i Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i 

kulturmiljøpolitikken, når det gjelder omfanget av finansiering fra næringslivet. Om lag 75% av 

respondentene svarer at privat næringsliv i «svært liten» eller «i liten grad» oppleves å bli brukt for å 

finansiere bevaring av kulturmiljø i ditt fylke, din kommune eller ditt forvaltningsområde. Den 

viktigste forklaringen er liten interesse i næringslivet. 

Dagens økonomiske virkemidler er i for liten grad rettet mot vedlikehold  

Til tross for at det finnes tilskuddsordninger hvor det gis driftsstøtte til lag og organisasjoner, gis det i 

all hovedsak tilskudd til konkrete istandsettingstiltak. Mangelen på tilskudd til vedlikehold er noe av 

det som i størst grad trekkes frem i intervjuene og spørreundersøkelsen.  

«Tilskuddsordninger er bra, men generelt sett fungerer de økonomiske virkemidlene som er 

tilgjengelig i bevaringsarbeidet som skippertaksløsninger for å redde og istandsette 

bevaringsverdige bygninger og andre kulturminner». 

Kulturminneloven og plan- og bygningsloven fungerer i all hovedsak bra, men usikkert om innretning 

og praktisering underbygger mangfoldsmålet 

Kulturminneloven   

Sammen med plan- og bygningsloven, er kulturminneloven det viktigste juridiske virkemidlet for 

bevaring av kulturmiljøet.  På bakgrunn av svarene i intervjuene og spørreundersøkelsen, fremstår 

det imidlertid som praktiseringen av kulturminnelovens bestemmelser kan endres for å oppnå et mål 

om mer mangfold. 

På spørsmål om «Hvor godt mener du kulturminneloven fungerer som virkemiddel for å bevare 

kulturmiljø i dag?», svarer representantene for fylkeskommunene, byantikvarene, 

forvaltningsmuseene og NIKU at kulturminneloven fungerer godt som virkemiddel (Feil! Fant ikke 

referansekilden.) 

 

Figur 7: Kulturminneloven som virkemiddel for bevaring av kulturmiljø 

Fylkeskommunene, byantikvarene, forvaltningsmuseene og NIKU ble videre spurt om «hva som er de 

viktigste begrensningene og svakhetene i bruken av kulturminneloven med tanke på bevaring av 

kulturmiljø?». Resultatet er vist i Feil! Fant ikke referansekilden.. 
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Figur 8: Viktigste barrierer og svakheter ved kulturminneloven 

I intervjuene blir det fra andre direktorat, infrastrukturforvaltere og eiere samt frivillig sektor sagt at 

kulturminneloven oppfattes som et statisk virkemiddel og at det som fredes i stor grad representerer 

en liten del av kulturmiljøene. Dette gjelder eksempelvis tidsmessig variasjon og at det er begrenset 

tematisk variasjon.  

Loven oppleves som mer relevant for bygninger enn for tekniske installasjoner.  Immaterielle 

kulturmiljøer faller utenfor lovens virkeområde.   

En annen utfordring som nevnes er at fredning krever bruk. Der bruksverdien er lav, vil selve 

fredningsbestemmelsen ha begrenset betydning og bygningene står i fare for å forfalle. Bruk gir også 

noen utfordringer fordi bruken må tilpasses tidsmessige behov og ikke være for rigid. Vern er bra i 

seg selv, men det må eksistere en vilje til å ta vare på det som er vernet.  

Det pekes også på at det i enkelte tilfeller knytter seg usikkerhet til hva som ligger i 

fredningsbestemmelsen, eksempelvis hvorvidt det er konstruksjonen, materialene, arkitekturen mv. 

Plan- og bygningsloven 

På spørsmål om hvordan plan- og bygningsloven oppleves å fungere som virkemiddel for bevaring av 

kulturmiljø, er det delte meninger blant fylkeskommunene, kommunene, forvaltningsmuseene og 

NIKU (Feil! Fant ikke referansekilden.). 

 

Figur 9: Plan- og bygningsloven som virkemiddel for bevaring av kulturmiljø 

Som det fremgår av Feil! Fant ikke referansekilden., er kommunens dispensasjonspraksis, 

kompetanse regionalt og lokalt samt politiske bestemmelser de viktigste barrierene og svakhetene 

med plan- og bygningsloven som virkemiddel for bevaring av kulturmiljø. 
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Figur 10: Viktigste barrierer/svakheter ved plan- og bygningsloven som virkemiddel for bevaring av kulturmiljø 

I intervjuene gis til uttrykk for at det for plan- og bygningsloven gjelder flere av de samme 

problemstillingene som for kulturminneloven. Under gjengis noen av mest sentrale funnen og 

svarene i Vista Analyses rapport. 

«Det kan knytte seg uklarhet til hva som faktisk skal vernes (materialer, konstruksjoner, 

fargevalg, vinduer mv.). «Det er også uklart for blant andre statlige selskap om det som skal 

vernes, har nasjonal verdi eller kun en lokal verdi. For disse selskapene oppleves det som 

uklart om de skal ha ansvar utover de nasjonale verdiene (noe de mener de ikke skal). Det 

betyr at ansvarsfordelingen er uklar.»  

«Noen av informantene peker på at det er et uklart skille mellom fredningsnivå og vernenivå. 

Iblant oppleves vern strengere enn fredning. Mye av dette tilskrives manglende kunnskap hos 

forvaltningen.» 

«Vernebestemmelsene er ofte uklare og utydelige og vanskelige å ta tak i. Derfor er samspill 

med kommunen viktig for å forstå rammebetingelser for vernet. Det beskrives også flere 

utfordringer i møte med forvaltningen.»  

«Plan- og bygningsloven er utfordrende å bruke i vernesammenheng fordi det alltid vil være 

prioriteringer og valg der ulike sektorinteresser skal vektes mot hverandre. Økonomiske 

interesser har en sterk tendens til å bli prioritert.  

«Vi må forholde oss til hver enkelt etat/sektor. Vi blir ofte parten som må møte med hver 

enkelt part» 

«Er det vern eller de andre kravene som skal ivaretas? Ingen avklaring på om det er vern eller 

tekniske forskrifter som skal gjelde» 

«Det kreves faglig tyngde og kompetanse til å si nei. Jo mindre en fagavdeling er, desto 

tøffere opplever vi at de er. Man må være sterk for å kunne si ja. Vi opplever at vi får mer nei 

der det mangel på kompetanse i etaten» 

Kulturmiljøhensyn er innarbeidet i mange sektorlover og brukes i en del tilfeller for å bevare kulturmiljø 

Flere av sektorlovene gir bestemmelser om at tiltakenes konsekvenser for miljøverdi, herunder 

kulturminner og kulturmiljø skal være utredet før det gis tillatelser til å iverksette tiltakene. Enkelte 

lover gir rette myndighet anledning til å nekte eller pålegge tiltakshavere å gjennomføre utredninger 

eller iverksette avbøtende tiltak.  
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I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om deres opplevelse av i hvilken grad mulighetene 

som ligger i sektor-lovgivningen brukes til å ta hensyn til bevaring av kulturmiljø. Resultatet antyder 

at dette i noe utstrekning skjer (Feil! Fant ikke referansekilden.). 

 

Figur 11: Bruk av sektorlover til bevaring av kulturmiljø 

Manglende kunnskap om bevaring regionalt, lokalt og hos eiere gjør det viktig med pedagogiske 

virkemidler 

Pedagogiske virkemidler trekkes frem av mange av informantene. Kunnskap om bevaring og vern 

mangler, ifølge flere av informantene, hos mange av de regionale myndighetene, i kommunene og 

hos eierne av vernet og fredet bygningsmasse.  

På spørsmål om i hvilken utstrekning retningslinjer, veiledere og strategier fra Riksantikvaren brukes i 

ditt fylke, din kommune eller ditt forvaltningsområde, svarer flertallet at dette benyttes i stor eller 

svært stor grad (Feil! Fant ikke referansekilden.). 

 

Figur 12: Bruk av Riksantikvarens pedagogiske virkemidler 

Blant de viktigste pedagogiske virkemidlene er Riksantikvarens strategi for by- og stedsutvikling, 

retningslinjer fra landbruksforvaltningen og nasjonale forventninger og retningslinjer for planlegging 

etter plan- og bygningsloven.  

Håndverkere er en viktig målgruppe for pedagogiske virkemidler 

Flere informanter og respondenter peker på lav tilgang på håndverkere med riktig kompetanse og 

mangel på fagkompetanse hos håndverkere for å understreke behovet for pedagogiske virkemidler. 

Formidling og dialog er viktige og hyppig brukte virkemidler i kulturmiljøforvaltningen 

Dialog og samarbeid er viktige virkemidler i bevaring av kulturmiljøet. Ifølge Vista Analyse er dialogen 

og samarbeidet er tettere mellom de etatene og institusjonen som har felles målsettinger og som 

følger retningslinjene i kulturminneforvaltningen enn hos de som følger egne retningslinjer slik som 
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Sparebankstiftelsen, landbrukssektoren , Enova, Innovasjon Norge, Statskog og Forsvarsbygg. Flere 

av disse har også egne verneplaner eller egne strategier knyttet til vern.  

På spørsmålet: «I hvilken grad bruker din virksomhet formidling som et virkemiddel for å påvirke 

utviklingen og måloppnåelsen innenfor kulturmiljøfeltet?», svarer er flertall av fylkeskommuner, 

kommuner og forvaltningsmuseer at dette er noe i gjør i «stor» eller «svært stor» grad (Feil! Fant 

ikke referansekilden.). 

 

Figur 13: Bruk av formidling som virkemiddel 

Det allmennheten (om lag 85%), politikere og myndigheter (om lag 75%) og eiere (om lag 70%) som 

er de viktigste målgruppene.  

Fylkeskommunene, byantikvarene, forvaltningsmuseene og NIKU ble spurt om det i hvilken grad ens 

egen virksomhet har dialog med eiere av kulturmiljø. Feil! Fant ikke referansekilden. viser at dette 

varierer noe, men at flertallet svarer at virksomheten har en del kontakt med private eiere.  

Saksbehandling av enkeltsaker, konkrete prosjekter, medvirkning i planprosesser og kulturmiljøfaglig 

rådgivning er alle viktige arenaer for dialog med eiere. Egne fora for kulturmiljø er mindre viktig.  

 

Figur 14: Dialog med eiere av kulturmiljø 



   
 

1 
 

 

Bevaringsstrategier og det 

digitale 

Forarbeidsrapport 

  

 

 

  

RIKSANTIKVAREN 2022 

DELRAPPORT 



   
 

2 
 

Innholdsfortegnelse 
Del 1 – Oversiktlig kartlegging ................................................................................................................ 3 

Grunnlag og forutsetninger ................................................................................................................ 3 

Avgrensning ........................................................................................................................................ 3 

Bakgrunn og hensikt ........................................................................................................................... 3 

Føringer innen digitalisering ............................................................................................................... 4 

Sentrale føringer ............................................................................................................................. 4 

Digital strategi for kulturmiljøforvaltningen 2021-2025 ................................................................. 4 

Fremtidens miljødata ...................................................................................................................... 6 

Felles digitale tjenester i kulturmiljøforvaltningen ............................................................................. 6 

Askeladden – forvaltningsløsning for kulturminnedata.................................................................. 7 

DigiSak - søknads- og saksbehandling ............................................................................................. 8 

Kulturminnesøk - formidling og medvirkning ................................................................................. 8 

Spor - tilgjengeliggjøring og søkeløsning for arkivmateriale........................................................... 8 

Norge digitalt samarbeidet, GeoNorge og distribuerte tjenester .................................................. 9 

Ny teknologi ........................................................................................................................................ 9 

Digital formidling............................................................................................................................... 10 

Del 2 – Diskusjon og anbefalinger ......................................................................................................... 12 

Samarbeid på tvers av sektorer, fagfelt og frivillige ......................................................................... 12 

Digital kunnskapsdeling og forvaltning ............................................................................................. 12 

Digital dokumentasjon .................................................................................................................. 13 

Formidling ......................................................................................................................................... 13 

Statistikk og styringsdata .................................................................................................................. 14 

Overordnede anbefalinger ................................................................................................................ 14 

Behov for videre utredninger, analyser eller fordypninger på enkelte temaer i neste fase ............ 16 

Vedlegg ............................................................................................................................................. 16 

Litteratur ........................................................................................................................................... 16 

 

 



   
 

3 
 

Del 1 – Oversiktlig kartlegging 

 

Grunnlag og forutsetninger 
Denne rapporten er en kartlegging av noen sentrale digitale tjenester i kulturmiljøforvaltningen og 

hvordan de kan brukes og utvikles i forhold til etablering av de nye bevaringsstrategiene. Arbeidet er 

en del av forprosjekt del 1, og utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget for videre vurderinger.  

Undersøkelsen bygger på: 

• Dokumentgjennomgang av relevante offentlige og interne dokumenter.  

• En gjennomgang av de sentrale tjenestene hos Riksantikvaren, og deres rolle og 

funksjonalitet, med fokus på Askeladden  

• Workshoper med alle seksjoner hos Riksantikvaren, og innspill fra avdelingsnivåene 

• Oppsummering av innspillsmøter holdt med eksterne aktører  

• Samtale med relevante fagpersoner hos Riksantikvaren mht. tematikken 

• Samtale med doktorgradsstudent og veiledere hos NTNU på Gjøvik for et eksternt perspektiv  

Avgrensning  
Arbeidet er gjennomført under en begrenset tidsperiode og kapasitet for gjennomføring, og må ses 

som en første introduksjon. Utgangspunkt er de tjenester som Riksantikvaren forvalter og utvikler, 

og kartleggingen tar i liten grad for seg andre aktørers digitale tjenesteporteføljer.      

Spørsmål som ønskes besvart i kartleggingen: 

• Hvilke muligheter har vi i dag for komplette oversikter over kulturmiljø, og hva er kvaliteten 
på de dataene vi har? 

• Hvordan kan vi knytte det vi har oversikter over til de tematiske bevaringsstrategiene, for å 
ha et kunnskapsgrunnlag til strategiene? Hvilke indikatorer kan vi sortere og få ut tall på?  

• Hvilke digitale virkemidler brukes i dag, og hva er mulighetspotensialet? Særlig innenfor 
formidling og kunnskapsdeling.   

• Finnes det nye verktøy for eksempel visualisering, skanning, oppmåling osv. som vi bør ta 
med oss inn i arbeidet? Som bør brukes i bevaringsarbeid?  

• Hvordan bruke digitale virkemidler for å følge bevaringsstrategiene både under utrulling og 
oppfølging?  

• Hvordan fungerer samarbeidet i dag om samkjøring av data, tjenester og arkiv med andre? 
Og ligger det et mulighetspotensiale her for å skape et bedre kunnskapsgrunnlag for 
bevaringsarbeid?  

 

Bakgrunn og hensikt 
I meld. St. 16 (2019-2020) “Nye mål i kulturmiljøpolitikken” omtales digitaliseringen av samfunnet 

som enn av tre utfordringer (de andre to er det grønne skiftet og demokratisering). Det pekes på 

både utfordringer og muligheter i forhold til digitalisering, digitale verktøy og virkemiddel.  

 

Blant utfordringene nevnes bl.a. at forvaltning og aktiviteter som påvirker kulturmiljøer er spredt 

over flere sektorer og forvaltningsnivåer, noe som skaper en kompleksitet som det må tas høyde for 

i utviklingen av digitale tjenester (f.eks. utfordringer med å samkjøre ulike typer data fra ulike kilder). 

En annen utfordringer er at oppdatert og korrekt informasjon er vesentlig for å kunne bygge gode 

digitale tjenester. Brukerne må kunne ha tillit til den digitale informasjon. En ytterligere utfordring er 
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deling av digitale data mellom systemer og aktører, for å få et best mulig beslutningsgrunnlag i en 

gitt situasjon, uavhengig av system eller tjeneste.      

Blant mulighetene nevnes at digitalisering endrer forholdet mellom offentlige tjenestetilbydere og 

publikum, noe som kan legge til rette for nye og andre samhandlingsformer og ikke minst 

medvirkning. Økt deling av data og ny teknologi, slik som høydedata, geofysiske 

undersøkelsesmetoder, 3D-skanning, fotogrammetri etc., gir også andre muligheter for innsamling 

og analyse av data. Stortingsmeldingen poengterer også den rolle teknologi og digitalisering gir for 

formidling og deling av kunnskap, som f.eks. AR (Augmented Reality)1, VR (Virtual Reality)2 eller 3D-

modeller. Digitale løsninger og tjenester er viktige virkemidler for å legge grunnlaget for et økt 

engasjement og en mulighet for flere å kunne ta ansvar for kulturmiljøer.   

Føringer innen digitalisering  

Sentrale føringer 
Noe sentrale nasjonale føringene er rundskriv H-7/17 «Digitaliseringsrundskrivet» (KMD, 2017) og 

Stortingsmelding 27 (2015-2016) «Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt 

produktivitet» (KMD, 2016). Andre å nevne i forbindelse med kulturmiljøforvaltningen er 

“Regionmeldinga (Meld. St. 22 (2015-16), Nye folkevalgte regioner –roller, struktur og oppgaver”, 

som gir føringer om at forvaltningsoppgaver skal legges på lavest mulig effektivt nivå, og strategien 

«Alt skjer et sted - Nasjonal geodatastrategi fram mot 2025» (KMD, 2018).) som utfyller Digital 

agenda for Norge når det gjelder digital geografisk informasjon 

I disse dokumentene er krav om forenkling, modernisering og effektivisering av offentlig forvaltning 

tydelige. I digitaliseringsrundskrivet stilles det mellom annet krav om innføring av digitalt førstevalg, 

at brukerne bare skal oppgi informasjon til det offentlige en gang, og at offentlige virksomheter må 

dele informasjonen seg imellom. I tillegg finnes det føringer om at offentlige data skal deles, og at 

kunnskapen som trengs må innhentes, sammenstilles og formidles til bruk for samfunnet. 

Digitalisering og digitale tjenester kan ha en viktig rolle inn mot utviklingen av bevaringsstrategiene. 

En effektiv utnyttelse av data og tjenester på tvers av forvaltningsnivåer er sentral. 

Digitaliseringsdirektoratet har lansert veilederen «Orden i eget hus» i forbindelse med arbeidet med 

informasjonsforvaltning i offentlig sektor. Digitale systemer, data, prosesser og digital samhandling er 

grunnlaget for oversikter over kulturminneobjekter og deres status, plassering, og tilstand. God og 

kvalitetssikret digital data er også en forutsetning for effektiv rapportering. 

Digital strategi for kulturmiljøforvaltningen 2021-2025 
Riksantikvaren har utarbeidet en digital strategi for kulturmiljøforvaltningen 2021- 2025. Denne er 

nå ferdigstilt og vil lanseres i februar/mars 2022. 

I den digitale strategien beskrives et målbilde av de sentrale digitale tjenestene som Riksantikvaren 

forvalter og videreutvikler som støtter opp under kulturmiljøforvaltningens arbeid. Målbildet 

omtaler hvilke tjenester som Riksantikvaren skal tilby forvaltningen, og består av tre nivåer. Disse vil 

gjøre det lettere å avdekke behov og styre prioriteringer og innsatsen innenfor digitalisering.    

 
1 Augmented Reality (utvidet virkelighet) – en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med 
virtuell data https://no.wikipedia.org/wiki/Utvidet_virkelighet   
2 Virtual Reality (kunstig virkelighet) - en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt 
miljø som skal etterlikne en virkelighet  https://no.wikipedia.org/wiki/Kunstig_virkelighet  

https://no.wikipedia.org/wiki/Utvidet_virkelighet
https://no.wikipedia.org/wiki/Kunstig_virkelighet
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1. Det øverste nivået retter seg mot forvaltningens eksterne brukere, der innsending og 

behandling av nasjonale søknader er et element (tjenesten Digisak). Det andre elementet er 

medvirkning og formidling av kulturmiljø, som dekkes av Kulturminnesøk og ra.no.     

2. Nivået i midten omhandler deling og tilgjengeliggjøring av data. Utveksling av 

kulturmiljødata dreier seg om deling av data via GeoNorge og tilsvarende. Tilgjengeliggjøring 

av kulturminnedata og arkivmateriale gir brukere tilgang til digitalisert informasjon som kan 

knyttes til et kulturminne (tjenesten Spor).   

3. Det laveste nivået handler om informasjonsforvaltning. Kulturminnedatabasen Askeladden 

dekker forvaltning av kulturminnedata. Arkiv for digital dokumentasjon tilbyr lagring av 

Riksantikvarens historiske sakarkiv, tegnings- og bildearkiv og annen digital dokumentasjon. 

 

Den digitale strategien har etablert to strategiske hovedmålsetninger, med sine delmål, tiltak og 

tidsperspektiv. Disse er: 

Strategisk mål 1: Forvaltningen kan registrere, redigere og finne igjen relevant informasjon når de 

trenger det, på en enkel, sikker og effektiv måte 

Den data som produseres og benyttes innenfor forvaltningens fagområder, inngår i mange prosesser 

og aktiviteter. Tilgjengelig data av god kvalitet er grunnlaget for det som skjer, f.eks. innen 

arealplanlegging, saksbehandling, bevaring, formidling, forskning, statistikk etc. God data styr hvilke 

muligheter digitale tjenester kan gi i forhold til f.eks. medvirkning, saksbehandling, selvbetjening osv. 

Digitale tjenester kan gjøre dataene tilgjengelige for ulike brukere, bidra til økt kunnskap og at 

kulturmiljøinteresser kan bli bedre ivaretatt. 

I forvaltningen er det fylkeskommunene som er de største produsentene og konsumentene av data, 

f.eks. gjennom dispensasjoner fra kulturminneloven eller arbeide med arealplaner. God 

informasjonsforvaltning og “orden i eget hus” er avgjørende. Strategisk mål 1 handler om å bygge et 

fundament for å realisere gevinster av digitaliseringen., og har følgende delmål og tiltak. 

 

Strategisk mål 2: Kulturmiljøforvaltningen tilbyr kulturmiljødata og brukervennlige digitale 

tjenester som fremmer selvbetjening og medvirkning, og bidrar i samfunnsplanlegging   

Den andre strategiske målsettingen omhandler hvordan digitale tjenester, med pålitelige og 

tilgjengelige kulturminnedata, kan gi nye og andre muligheter for selvbetjening og medvirkning. I 

tillegg dreier den seg om hvordan data lettere kan gjøres tilgjengelige til ulike bruker i ulike 

prosesser, i og utenfor forvaltningen.   
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Fremtidens miljødata  
Miljødirektoratet, som har en samordningsrolle innen miljøfeltet, har etter oppdrag av KLD 

gjennomført en utredning av dagens utfordringer, status og behov i miljødataforvaltningen knyttet 

til fremtidens miljødata. Dette har høsten 2021 resultert i en utredningsrapport om “Fremtidens 

miljødata”.   

Miljøsektoren kjennetegnes av omfattende datainnsamling og overvåking av miljøet og 

naturressursene som grunnlag for beslutninger og avveininger mellom hensyn. I KLD sin 

«Digitaliseringsstrategi for miljøsektoren 2020-2024» slår man fast at miljødata er et "nødvendig 

underlag for beslutninger av betydning for samfunnet", og for kunnskapsutvikling. En velfungerende 

infrastruktur med god dataflyt og rask tilgang til kvalitetssikrede data på tvers av sektorer er 

avgjørende. Digitalisering og ny teknologi endrer måten kunnskapsgrunnlaget forvaltes på, både i 

forskning og forvaltning. Utviklingen går mot en mer datadrevet forvaltning, med automatisert 

datafangst, større datamengder, krav til harmonisering, bred distribusjon av data og utbredt bruk av 

analyseverktøy.  

Det har blitt identifisert felles behov for datainfrastrukturer av høy kvalitet for å understøtte:  

• Framtidsrettet forskning og innovasjon (veikart for forskningsdata) 

• Framtidsrettet miljøforvaltning 

• Måle progresjon mot en bærekraftig fremtid 

Prosjektet har utarbeidet flere ulike konsepter og konseptet ved navn Miljøplattform antas, gitt 

dagens informasjon, å være det mest hensiktsmessige konseptet på sikt Dette konseptet innebærer:  

• Gjennomgående utbedring og utskiftning av eksisterende løsninger.  

• Det etableres en felles delingsplattform innen sektoren med data hentet fra underliggende 

fagsystemer innen sektoren.  

• Plattformen inneholder avanserte analyse og søketjenester innen og på tvers av databaser, 

brukertilpasset selvbetjening med AI i brukerdialogen, samt utvidet støtte for samhandling.  

• Det er høy grad av samordning, og det etableres en aktør i sektoren som sikrer sentral 

styring av dataforvaltning på plattformen og oppfølging av retningslinjer / standarder / 

metadata / grensesnitt etc.  

• Virksomhetene har fremdeles fullt ansvar for å videreutvikle og forvalte data i egne 

løsninger innenfor de rammene som settes.  

• Konseptet kan utvides til å dekke miljødata fra flere sektorer.   

• Retningslinjer om standardisering. 

En nærmere vurdering av alternativene er planlagt og dette arbeidet kommer å påvirke både 

Riksantikvaren og kulturmiljøforvaltningen og hvordan de digitale tjeneste skal utvikles og 

organiseres også i vår sektor i årene som kommer.  

Felles digitale tjenester i kulturmiljøforvaltningen  
Noen av de sentrale digitale tjenestene som benyttes på tvers i kulturmiljøforvaltningen i Norge er 

Askeladden, Digisak, Kulturminnesøk, Spor, og ikke minst de distribuerte datatjenester som 

Riksantikvaren tilbyr via GeoNorge-samarbeidet. 

  



   
 

7 
 

Askeladden – forvaltningsløsning for kulturminnedata 
Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge 

og inneholder informasjon om alle, kjente, fredete kulturminner i Norge og på Svalbard. Databasen 

inneholder data om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven og 

Svalbardmiljøloven, vernet etter plan- og bygningsloven, eller vurdert som verneverdige. 

Basen omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet, eller som krever videre 

undersøkelser før status kan fastsettes (uavklart vernestatus), nyere tids kulturminner (etter-

reformatoriske bygg, anlegg og kirker) som er fredet, midlertidig fredet, vernet etter PBL eller ansett 

som verneverdige. SEFRAK-registrerte bygninger finner man i dag som en ikke-redigerbar 

karttjeneste. 

Det er ikke alle automatisk fredete kulturminner som er registrert, og det finnes ikke heller 

fullstendige registreringer av alle kulturminner. Det betyr at selv om Askeladden viser at det ikke er 

registrert kulturminner i et område, er det ingen garanti for at det ikke finnes kulturminner der. 

Innholdet kommer fra mange ulike kilder, og i mange tilfeller er dataene innsamlet for flere tiår 

siden. Det kan altså forekomme utdaterte, unøyaktig og feilaktige opplysninger.  

Informasjon som registreres i systemet deles som åpne data så lenge den ikke består av sensitiv 

informasjon. Data uten aktiv begrenset tilgang blir automatisk tilgjengelig gjennom Kulturminnesøk 

og andre åpne kanaler som Riksantikvarens karttjenester3 (REST, WMS, WFS), Geonorge4 og 

SeEiendom5. Det deles aldri informasjon som er sensitive av personvernhensyn (eier- eller 

interiøropplysninger og tilstandsregistreringer for bygg), eller for spesielt sårbare kulturminner. 

Disse dataene er kun tilgjengelig for saksbehandlere. Saksbehandler har, i tillegg, mulighet til å 

begrense tilgang til utvalgt informasjon der hvor omstendighetene tilsier dette. 

Dataen anvendes i planleggingsarbeid av konsulenter, offentlige virksomheter og i kommunene, så 

det som registreres må ha høy kvalitet. Særlig viktig er oppdatering av eldre geometrier, samt 

avklaring av kulturminner med uavklart vernestatus. I tillegg til arkeologien så er fredning og 

saksbehandling av bygg og fartøyer aktiviteter som fører til produksjon av data. I samband med 

regionreformen er mesteparten av dette arbeidet lagt til fylkeskommunene. 

Askeladden er en hendelsesorientert database, hvor alle begivenheter som er knyttet til et 

kulturminne, en lokalitet eller et enkeltminne skal registreres. Typiske hendelser er endringer av 

vernestatus, datering, tilstandsregistreringer og annen dokumentasjon. Om et kulturminne tilhører 

f.eks. et bevaringsprogram, har en bevaringsplan eller ev. har en historisk tradisjon knyttet til seg, 

registreres også som hendelser. Hendelseskategorien er i konstant utvikling. 

I en rapport om “Kulturminner fra andre verdenskrig og Askeladden”, utarbeidet av 

Krigsminnegruppen hos Riksantikvaren i 2020, gjøres en gjennomgang og analyse av noen av de 

utfordringene som eksisterer i forhold til registrering, datakvalitet, vedlikehold og oversikter over 

denne typen av kulturminner i Askeladden. Rapporten omhandler kun kulturminner fra andre 

verdenskrig, men inneholder funn og refleksjoner som er generelle. Den kan derfor tjene som en 

eksemplifisering av noen sentrale aspekter. Helhetsinntrykket er at “registreringene er preget av 

 
3 https://karttjenester.ra.no/arcgis/rest/services  
4 https://www.geonorge.no/  

5 http://www.seeiendom.no  

https://karttjenester.ra.no/arcgis/rest/services
https://www.geonorge.no/
http://www.seeiendom.no/


   
 

8 
 

tilfeldighet og lite systematikk” og at dataene er «dårlig egnet for å skaff oversikter over hva som 

finnes, både når de gjelder antall, typer kulturminner, og når det gjelder geografisk spredning”.  

Tilsvarende refleksjoner er gjort i egenevalueringen for bevaringsprogrammene BERG og BARK. Der 

blir det påpekt behov for bedre muligheter for oppfølging, rapportering og formidling gjennom 

Askeladden/Kulturminnesøk m.fl. Andre temaer er videreutvikling av digital og inngrepsfri 

formidling. For bergkunsten er krav til og oppbevaring av økende mengder digital dokumentasjon et 

tema både forvaltningsmuseer og fylkeskommuner er opptatt av.  

Denne situasjon kan også sies å gjelde for hvordan de andre bevaringsprogrammene, 

fredningsgjennomgang og andre satsninger de senere årene, har fungert med tanke på å få ut 

oversikter og rapporterings- og styringsdata om en gruppe objekter i Askeladden. Der vesentlige er 

kvaliteten på hva som er registrert (eller ikke), og organiseringen av informasjonen på de riktige 

nivåer og størrelse, slik at definisjonen på hva man skal måle og trekke ut er mest mulig klar.  

DigiSak - søknads- og saksbehandling 
Digisak er en søknads- og saksbehandlingsportal for håndtering av tilskudds- og dispensasjonssaker i 

kulturmiljøforvaltningen. Det kan søkes om tilskudd til istandsetting, reparasjon eller sikring av 

bygninger, fartøy og kulturmiljøer, i tillegg kan man søke om dispensasjon for å få utført arbeidet, og 

søke om tillatelse til inngrep i automatisk fredet arkeologisk kulturminne etter KML § 8, første ledd.  

Løsningen støtter opp under at søkere, uansett om disse en privatperson eller en organisasjon, kan 

bruke ID-porten for å opprette, fylle ut og sende inn søknader. Digisak høster en del metadata om 

kulturminnene det søkes på, fra Askeladden. Når søknad blir sendt inn, blir den koblet til en 

saksbehandlingsprosess, der ansvarlig forvaltningsaktør vurdere og behandler saken. Riksantikvaren 

forvalter og videreutvikler løsningen, men behandler kun et fåtall søknader. Løsningen har også 

muligheter å trekke ut enkel statistikk og tallmateriale om de ulike søknadsordningene. Dataen i 

Digisak er unntatt offentlighet, da den omfatter pågående saksbehandling.  

Kulturminnesøk - formidling og medvirkning 
Kulturminnesøk er en landsdekkende formidlingsløsning rettet mot publikum, med informasjon om 

kulturmiljøer, kulturminner og landskap. Dette er Riksantikvarens åpne tjeneste for publikum der 

alle enkelt kan få tilgang på informasjon om kulturminner og kulturmiljø uten å være innlogget i, 

eller ta i bruk, mer spesialiserte løsninger. Over 225.000 objekter er tilgjengelig.  

Publikum kan bidra med informasjon gjennom å registrere egne brukerminner eller legge inn 

bilder, kommentarer eller lenker til både brukerminner og objekter fra Askeladden. I stikkordsform 

tilbyr tjenesten Kulturminnesøk følgende: 

• Publikum kan søke og utforske innholdet i tjenesten (både på PC og mobilt) gjennom fritekst, 
via kart, filtrering på kategorier og arter/datering/vernestatus etc.   

• Publikum kan gjenbruke tekster og metadata fra Askeladden og et utvalg bilder og tegninger 
fra Riksantikvarens fotoarkiv    

• Publikum kan registrere/legge inn egne data som også kan gjenbrukes av andre   

• Riksantikvaren legger ut noe redaksjonelt innhold, f.eks. artikler om månedens kulturminne 
 
Informasjon som legges inn av brukerne i Kulturminnesøk er ikke koblet samme med data fra 

Askeladden, og distribueres ikke til nedlastningstjenester. 

Spor - tilgjengeliggjøring og søkeløsning for arkivmateriale 
Spor er en tjeneste som gir hele kulturmiljøforvaltningen tilgang til Riksantikvarens digitaliserte 

historiske arkivmateriale. Tjenesten gir registrerte saksbehandlere rettighetsstyrt tilgang til foto, 
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tegninger, og historisk arkivmateriale samt sentral metadata fra Askeladden. Løsningen har en 

teknisk arkitektur som er bygd for at også andre arkiver, databaser og kildemateriale kan legges til.  

Norge digitalt samarbeidet, GeoNorge og distribuerte tjenester 
Riksantikvaren er en av partene i Norge digitalt; et samarbeid mellom offentlige virksomheter med 

ansvar for å etablere og forvalte kartdata og annen stedfestet informasjon. Partene er kommuner, 

fylker og nasjonale etater som er leverandører og brukere av geografiske data. I samarbeidet finnes 

felles tekniske og administrative forpliktelser basert på geodataloven og felles avtalte krav.  

Geonorge er det nasjonale nettstedet for kartdata og annen stedfestet informasjon i Norge, og er 

primært en katalog og distribusjonskanal for nasjonale geografiske data. Her kan brukere av kartdata 

søke etter og få tilgang til det som er tilgjengelig. Geonorge er en del av Norge digitalt og utvikles og 

driftes av Kartverket på vegne av partene i Norge digitalt. Riksantikvaren deler 10 datasett og har 13 

tjenester tilgjengelige i GeoNorge. Via disse kan eksterne interessenter laste ned eller integrere mot 

den digitale kulturminnedataen. På denne måte distribueres og gjenbrukes dataene, både i 

forvaltnings- og formidlingsøyemed, i andres kartbaserte løsninger. All data som Riksantikvaren 

deler via GeoNorge er lisensiert under NLOD-lisenser (Norsk Lisens for Offentlig Data), hvilket gjør at 

dataene er fritt gjenbrukbare på visse vilkår.      

Ny teknologi 
I Stortingsmelding 16. omtales bruken av ny teknologi som sentral i forhold til dokumentasjon av 

kulturmiljøer. Muligheten å samle inn store mengder data på kort tid, ofte på en ikke-destruktiv 

måte, åpner opp for nye måter å lokalisere, forvalte og overvåke kulturmiljøer. Dataen kan brukes 

for å lage oversikter og danne grunnla for prioriteringer, og gir muligheter for både forskning og 

formidling. Noen av metodene når det kommer til kulturmiljøer er:  

• Geofysiske undersøkelsesmetoder (slik som georadar) har blant annet blitt brukt i 

forbindelse med undersøkelsene av Gjellerstadskipet i Halden kommune, både for 

kartlegging og dokumentasjon, samt visualisering og formidling av det som ble avdekket.  

• Nasjonal detaljert høydemodell og Lidardata tilbyr detaljerte oversikter over landskapet der 

kulturmiljøene ligger. For kulturmiljøforvaltningen ligger brukspotensial bl.a. i forhold til 

overvåkning, nyregistrering, og kvalitetssikring. Kartverkets distribusjon av Lidardata åpner 

også opp for deltakelse, der frivillige kan bidra med verifikasjoner og kvalitetsheving.   

• Digitale dokumentasjonsmetoder og visualiseringer slik som fotogrammetri og 3D-modeller 

er et annet område med muligheter. Dokumentasjon kan brukes der et objekt ikke kan 

bevares, risikerer at gå tapt eller kanskje er vanskelig å dokumentere eller fysisk formilde. 

Metodene kan også gjøre kulturmiljøene mer tilgjengelige via visualiseringer, både for 

publikum og for forvaltning og forskning.        

Også innen dokumentasjons -og overvåkningsmetodikk i fagfelter som ligger nært opp mot 

kulturmiljøfeltet brukes nye digitale verktøy som kan få betydelse opp mot bevaringsstrategiene.  

• Bygningsinformasjonsmodeller (BIM’er)  er digitale samarbeidsmodeller av bygg for et 

prosjekts aktører, både under byggeprosessen og videre i bygningens levetid.  Poengene 

med en BIM er deling av informasjon, og forutsetter felles programvare eller utveksling av 

informasjon gjennom standardiserte formater. Det er etablert en standard for BIM i Norge.  

• Digitale tvillinger, er en digital representasjon eller kopi av den fysiske verden (f.eks. av et 

bygg eller en “smart” by). Data om objektene kan registreres via sensorer i den digitale 

modellen. Dette gir muligheter for overvåkning av objektene. Teknologi kan brukes for å 
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forutsi fremtiden i forhold til vedlikehold, service og levetid på komponenter. I tillegg kan 

dataene gi informasjon for å virtuelt teste ut scenarier og få bedre grunnlag for beslutninger. 

• Det foregår også utvikling innen felt som kunstig intelligens og maskinlæring. (ref Nasjonal 

strategi for kunstig intelligens, (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-

strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/ )Her brukes store datasett for å trene opp 

maskinene å kjenne igjen trender i dataene. Målet er mønstergjenkjenning, der man kan 

finne eller berike data ut fra f.eks. automatisk gjenkjenning av et motiv i bilde. 

Riksantikvaren har i samarbeid med Norsk Regnesentral utviklet Cultsearcher. Cultsearcher 

er en løsning som bruker maskinlæring til å gjenkjenne strukturer i kart. Tross at det så langt 

finnes få direkte tjenester for dette i kulturminnevernet, er det flere aktører som 

interesserer seg for feltet, også innen nærliggende sektorer (Nasjonalbiblioteket og 

Arkivverket er to eksempler). 

Disse nye metodene har det til felles at det kreves høy kompetanse (ofte innen IT) de er vanligvis 

avhengig av et faglig samarbeid, og de medføre ofte behov for investeringer for å utvikle og 

vedlikeholde fagmiljøene og infrastruktur. De produserer også store datamengder som ikke enkelt 

kan lagres eller gjenbrukes. Derfor er det behov for å arbeide med å definere formater og standarder 

for lagring og utveksling av denne typen data i tiden fremover.   

Digital formidling 
Stortingsmelding 16. trekker i kapitlet om “Digital formidling” spesielt frem to aspekter i forhold til 

formidling og kunnskapsdeling innenfor kulturarvsfeltet. Dels peker man på de muligheter som 

teknologi, slik som KI6, VR og 3D-modeller kan gi, med nye måter å fremstille kulturmiljøer på. Dels 

så løfter man frem potensialet for å skape engasjement for kulturmiljø hos nye og andre målgrupper 

via bruk av kulturmiljødata. Man peker også på et behov for tettere samarbeid mellom aktørene i 

kulturarvfeltet, forskning og næringsliv, for å skape gode formidlingsløsninger i framtiden.  

Digital formidling er dog mer enn bare ny teknologi eller nye samarbeidsformer, og alle aktørene i 

kulturmiljøforvaltningen (inklusive de frivillige kreftene), er involvert i digitale formidlingsaktiviteter. 

Dette kan dreie seg om alt fra hjemmesider, blogger eller formidling på sosial media, til en 

institusjons egne nettsider eller prosjekter som formilder kunnskap og tilbyr opplevelser.  

Et viktig aspekt ved digital formidling er gode kulturmiljødata. Det er viktig at kulturmiljødata deles 

mest mulig åpent og med tydelige lisenser som sier hvordan dataen kan gjenbrukes. Riksantikvaren 

utvikler og drifter flere tjenester som kan være med på å bygge opp under dette.  

• Et urvalg av data fra Askeladden blir delt med åpne lisenser, via tjenestene i GeoNorge.   

• Riksantikvarens egne nettsider www.ra.no inneholder tekster, statistikk, bilder og annet 

innhold som kan deles både med henblikk på kunnskapsdeling og formidling. Eksempler er 

veiledningsmateriale, Eksempelsamlingen, podcast-materiale, artikler om fredninger osv.    

• Kulturminnesøk er både en formidlingstjeneste og en Citizens Science satsning. Publikum 

bidrar med sitt innhold, med over 12.000 “brukerminner” og over 42.000 bilder.  

• I Kulturminnebilder tilgjengeliggjør Riksantikvaren nesten 50.000 bilder og nærmere 5.000 

tegninger til fritt gjenbruk fra sitt digitale fotoarkiv. 

 
6 Kunstig intelligens - en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest 
mulig intelligent respons https://no.wikipedia.org/wiki/Kunstig_intelligens en mest mulig intelligent respons 
https://no.wikipedia.org/wiki/Kunstig_intelligens  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/
http://www.ra.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Intelligent
https://no.wikipedia.org/wiki/Kunstig_intelligens
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• I tjenesten Spor (foreløpig kun åpen for forvaltningsleddet) gjøres det digitalisert materialet 

fra Riksantikvarens historiske arkiv søkbart på tvers i en felles løsning. 

Et eksempel på gjenbruk av data på tvers av løsninger og institusjoner, er prosjektet “Uthavner i 

verdensklasse” som Agder fylkeskommune står bak. Her tar man utgangpunkt i en type kulturmiljøer 

i et avgrenset område og prøver å sette disse inn i sin tids- og samfunnsmessige kontekst. 

Formidlingen gjøres via tekst, film, bilde og kart. Løsningen legger opp til bruk av ulike kilder fra hele 

spektret av natur- og kulturarvsdata med gjenbruk av bl.a. folketellingsdata, litteratur og kunst. I 

tillegg bruker man åpne API-løsninger7 for å vise geometrier og informasjon om fredede bygninger, 

vrak, SEFRAK-data og naturformasjoner, samt data om kulturlandskapet. Det lenkes til 

Kulturminnesøk og regionale digitaliserte arkiver med kildemateriale. Løsningen løfter også frem 

forvaltningsperspektivene og hva disse betyr for en bærekraftig utvikling av uthavnene i regionen.  

Et annet aspekt er samarbeid om kunnskapsbasert formidling og det å prøve å ta i bruk nye og andre 

måter å visualisere og formilde kunnskap på. Et eksempel på dette er prosjektet «Oslo1324». Dette 

er et kompetanseutviklingsprosjekt i samarbeid mellom Oslo Ladegård, NIKU og Tidvis utvikling AS. 

Hensikten er å skape digitale opplevelse som formidler hvordan en del av middelalderens Oslo kan 

ha vært. Ut fra arkeologiske utgravinger i 2017 og 2018 har man gjenskapt to bygg og et gatemiljø i 

3D-miljø. Bygningenes utseende er basert på den seneste faglige kunnskapen om arkitektur og 

byggeskikk i Norge i samme periode. Det legges opp til en trinnvis gjenskaping av deler av 

middelalderens Oslo. Man kan bruke nettleseren på telefonen, et nettbrett eller en pc for å bevege 

seg i og utforske den digitale verden. Det går også an å laste ned modellen og utforske den som i et 

dataspill, eller oppleve den i VR-briller. Prosjektet jobber også med formidling av resultatene på 

plass i Gamlebyen og via nettet, samt har lagt til rette for å resultatene skal kunne brukes i 

skoleverket med et rettet formidlingsopplegg. Man har også prøvd ut folkefinansiering som en egen 

måte både for å skape engasjement og interesse, og for å få inn midler til en videre satsning. 

Et tredje aspekt er at i kommunikasjonsøyemed bruke de digitale kanaler man jobber i, mer 

koordinert og i sammenheng med hverandre. Samkjøring ved hjelp av sosiale medier, tjenestene i 

seg selv, blogger/hjemmesider og utprøving av nye og andre kanaler for å markedsføre og 

promotere det man ønsker å formidle, kan gi et større gjennomslag og spredning av eget innhold.  

  

 
7 Et programmeringsgrensesnitt, kjent på engelsk som application programming interface (API), er et 
grensesnitt i en programvare som gjør at spesifikke deler av denne kan aktiveres («kjøres») fra en annen 
programvare https://no.wikipedia.org/wiki/Programmeringsgrensesnitt  

https://experience.arcgis.com/experience/1ad0bded193f4301a2e60d58c88f13f0/page/Forside/
https://experience.arcgis.com/experience/1ad0bded193f4301a2e60d58c88f13f0/page/Forside/
https://oslo1324.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Programmeringsgrensesnitt
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Del 2 – Diskusjon og anbefalinger 
Innspillsmøtene og medvirkningsaktivitetene i forprosjekt 1 har resultert i en rekke innspill, ideer og 

forslag til hvordan arbeidet bør rigges, og hvilke fokus det er ønskelig å ha. Alle kommer ikke å 

diskuteres her, men en del av de som berører det digitale feltet blir drøftet.  

Samarbeid på tvers av sektorer, fagfelt og frivillige 
Flere aktører har meldt fra om viktigheten av å få til et bedre samarbeid på tvers av sektorer, 

forvaltningsnivåer og mellom forvaltning og de frivillige. Flere peker spesielt på potensialet som 

ligger i å styrke samarbeid med f.eks. museums- og arkivsektorene. Hvilken rolle det digitale kan 

spille med hensyn til noe slikt er for tidlig å slå fast. Innspillene har både gått i retning av samarbeid 

rundt digital formidling, digitale løsninger for kunnskapsdeling, i tillegg til en bedre teknisk 

integrasjon og samkjøring av dataene i de digitale forvaltnings- eller formidlingsløsninger i ulike 

sektorene. 

Andre aspekter som løftes frem er behovet for å etablere møte- og samarbeidsplasser på tvers. 

Hvilke rolle det digitale kan spille her må utredes og drøftes. I tillegg må ansvar for ev. utvikling og 

forvaltning av slike tjenester fordeles. Et startpunkt er åpne data, deling og etableringen av innhold 

for gjenbruk i distribuerte tjenester som eksisterer hos både Riksantikvaren og andre 

forvaltningsaktører. Eksisterende tjenester kan ev. brukes for å utforske disse aspektene videre (noe 

som er gjort i liten skala i prosjektet Kulturminneforvaltningen 2020, og av f.eks. Arkivverket i deres 

brukerforum knyttet til Digitalarkivet). Tjenesten Spor, med sin mulighet at integrere mot andre 

eksterne arkivkilder, kan ev. også være en brikke i denne sammenheng.  

Et innspill er å prøve å bedre legge til rette for deltakelse for de frivillige i digitale 

kulturmiljøressurser på nett. Satsninger som Wikipedia, SNL, transskribering av folketellinger og 

Digitalarkivets brukerforum viser potensialet i medvirkning. Publikum kan være en ressurs i relasjon 

til berikning eller kvalitetssikring av den digitale dataen.              

Digital kunnskapsdeling og forvaltning 
Flere aktører har tatt til orde for bedre samkjøring av forvaltningsløsninger i ulike sektorene. Mange 

inneholder kompletterende data om samme objekter og kunne utvekslet relevant data på en mer 

effektiv måte. Eksempler det pekes på i både Stortingsmelding 16., og blant innspillene er:    

• Kulturminnesøk og museumssektorens tjeneste Kulturpunkt 

• Askeladden og samlingsforvaltningssystemet Primus (fredede bygninger på museum) 

• Askeladden/Kulturminnesøk og KA (Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter) 

og deres Kirkebyggdatabase og søke- og formidlingsløsning Kirkesøk  

• Askeladden og de arkeologiske forvaltningsmuseenes tjeneste ADED, samt deres og deres 

base for arkeologiske funn (Unimus) 

• Kulturmiljøer og arkivmateriale forvaltet av Arkivverket (f.eks. materiale om 

Verdensarvsteder, bygninger, fartøy, privatarkiv om bedrifter osv.) 

• Ordnøkkelen og museumssektorens tjeneste KulturNav     

Her pågår det allerede en del samordningsarbeid, men et avgjørende aspekt er enighet om hvem 

som eier dataene (masterdata) og hvem som forvalter disse.  

Videreutvikling av Askeladden og andre systemer er kontinuerlig, der den digitale strategien for 

kulturmiljøforvaltningen legger føringene. Tilpasninger må gjøres fortløpende ut fra diskusjoner om 

hvilke data som er vesentlige for å oppfylle behovene for oversikt, statuser, statistikk og 

styringsdata.  
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Et sentralt element opp i dette er, hva skal ikke bare den digitale leveransen, uten hele arbeidet med 

bevaringsstrategiene oppnå og lede til?  Hvordan skal resultatene måles, hvilke styringsdata er 

viktige å registrer og trekke ut, og hvordan skal det rapporteres? Hvilken rolle digital dokumentasjon 

og bevaring bør få, og hvilken rolle digital formidling bør ha/få i må også avklares. Arbeidet må 

deretter ta utgangspunkt i gjennomtenkte informasjonsmodeller for hver enkelt strategi, der det må 

etableres langsiktig ansvar for dataforvaltning.  

Digital dokumentasjon 
Mange har løftet frem digital dokumentasjon som et viktig felt, ikke minst i forhold til sikring av 

vitenskapelig kildemateriale (og utnyttelse av kulturminnene som kilde). Det har bl.a. blitt spilt inn 

tanker om at digital dokumentasjon bør være et krav ved ødeleggelse eller fjerning av et 

kulturminne. Digital dokumentasjon vil fremover bli en viktig del av kulturmiljødata og utgjør mye av 

grunnlaget for en videre digital formidling. Stikkord som kildesikring, standarder, visualiseringer, 

lagring og deling av dokumentasjon, metodeutvikling og bruk av ny teknologi, er viktige. I Europa har 

EU-kommisjonen vedtatt en rekommandasjon med hensikt at etablerer et “European data Space for 

Cultural Heritage” 8, koordinert opp mot søke- og nettverkssatsningen Europeana9. En slik etablering 

handler om: 

The data space for cultural heritage will build on and expand the current Europeana platform in terms 

of 3D digitisation, re-use of digitised cultural resources, and cross-sector and cross-border 

cooperation. The work will be implemented through two work strands.  

1. Setting up and running the data space, providing citizens and professionals with efficient, trusted, 

easy-to-use and attractive access to European digital cultural content.  

2. Digital capacity building in the cultural sector for its digital transformation and re-use of data at 

national level across Member States.  

Hovedmålet for å etablere, finansiere og utvikle dette er altså å akselerer digitaliseringen av Europas 

kulturarv. Ambisjonen er at man år 2030 har god digital dokumentasjon av alle monument som 

risikere å gå tapt, og halvdelen av dem som er mye besøkte av turister. Hensikten er flerfoldig, men 

utgår fra at digitale teknologier, og kunnskap om disse, er essensielle elementer i det moderne 

samfunn, også for kulturarvsektorene.  

At etablere noe tilsvarende også i kulturmiljøforvaltningen i Norge kunne innebære en satsning som 

f.eks. kunne inkludere våre stavkirker, sentrale lokaliteter med nasjonal eller regional interesse, 

trebygninger og et utvalg steinkirker fra Middelalderen etc. Digital dokumentasjon med tanke på 

langtidslagring, deling og gjenbruk ut mot samfunnet i stort, bygger opp under effektiv forvaltning, 

bedre informasjonsflyt og formidling, i tillegg til å dokumentere kildeverdier. Å samtidig prøve å 

bygge digital kompetanse er også viktig i forhold til det økende bruken av digital teknologi og digitale 

tjenester innenfor kulturmiljøforvaltningen og kulturarvsektorene.   

Formidling 
Mange fremholder behovet at få et tydeligere fokus på formidling. Man er opptatt av formidling og 

kommunikasjon som viktig for å skape engasjement, øke deltakelsen og markedsføre kulturmiljø 

som noe med betydelse i lokal- og regionalsamfunn. Videre fremholdes det at det er viktig å prøve å 

 
8 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-proposes-common-european-data-space-
cultural-heritage 
9 https://www.europeana.eu/ 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-proposes-common-european-data-space-cultural-heritage
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-proposes-common-european-data-space-cultural-heritage
https://www.europeana.eu/
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nå nye grupper, f.eks. barn og unge, skoleverk, de frivillige osv. Et på tvers perspektiv når det gjelder 

materielt kontra immateriell kulturarv og et bredt kildetilfang fremholdes også som viktig. 

Det pekes på digital formidling som kanskje spesielt egnet, der noen har forslått å knytte vern og 

virkemidler tettere opp mot særlig digital formidling. En kunnskapsbasert forvaltning og behov for 

formidling av en bred syntesekunnskap med lokalt eierskap og involvering fremholdes, der man ser 

formidling og deling av kunnskap som en del av oppdraget i alle forvaltningsledd. Citizen Science10-

deltakelse og samhandling mellom fagmiljøer løftes også frem som element. Samtidig peker flere på 

at det er lurt å begynne i det små med piloter, og de tjenester som eksisterer, der deling av digital 

data, åpne lisenser og en bevist samkjøring i forhold til hva som formidles i hvilke kanaler, er viktig. 

Noen har også poengtert viktigheten av tonaliteten og å prøve å snakke MED, snarere enn til folk i 

dette arbeid. 

Flere innspill har også løft frem ideen om at en offentliggjøring, formidling og rapportering av 

resultater fra de nye bevaringsstrategiene, på både nasjonalt og regionalt nivå, ikke bare kan vekke 

begeistring og skape engasjement, uten også skape et eierskap og gi bedre kvalitet og data.   

Statistikk og styringsdata 
På dette feltet er innspillene fokuserte rundt adekvat styringsdata i forhold til bevaringsstrategiene. 

Dette har vært tidvis problematisk. Dette har å gjøre med hvordan og på hvilket nivå kulturminner 

defineres i f.eks. Askeladden, eller hvordan man avgrenser en samling objektet. For å unnvike dette 

er en gjennomtenkt informasjonsmodell med statistikk og styringsdata som en del av modellen 

viktig.  

Hvis det er behov for å definere andre parameter i forhold til en bevaringsstrategi (f.eks. om et 

kulturminner er truet eller kanskje bør inn på en “rødliste”), må dette også adresseres i en 

informasjonsmodell. På denne måte kan indikatorene blir målbare opp mot mulighetene, både i de 

digitale systemene og behovene i bevaringsstrategiene.  

Andre innspill som har kommet er et behov for å ikke bare fokusere på tall på kulturminner eller på 

kategorier/art med hvis status, uten også på kunnskap om kulturmiljøenes effekter. Her kan 

økonomiske ringvirkninger, folkehelse, trivsel eller kulturelle og sosiale verdier, være nye 

kunnskapsfelt at prøve å utforske. 

Overordnede anbefalinger  
Basert på tidligere erfaringer og innspill fra aktørene er på nåværende tidspunkt indentifisert 

følgende overordnede anbefalinger: 

• God koordinering med den digitale strategien for kulturmiljøforvaltningen 

• Etablering av informasjonsmodeller knyttet til den enkelte bevaringsstrategi 

• Digitale dokumentasjonssatsninger innenfor enkelte deler av bevaringsstrategiene 

• Utadrettet formidling som en tydelig og integrert del av alle bevaringsstrategiene 

• Digitale kanaler for kunnskapsdeling 

Disse beskrives nærmere i resten av kapitlet. 

 
10 Citizen science (folkeforskning) - er vitenskapelig forskning utført, helt eller delvis, av amatørforskere. Citizen 
science blir noen ganger beskrevet som "offentlig deltakelse i vitenskapelig forskning" 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medborgarforskning og https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-
svar/citizen-science/  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Medborgarforskning
https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/citizen-science/
https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/citizen-science/
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Den viktigste anbefalingen er en god koordinering mellom arbeidet med bevaringsstrategiene og 

den digitale strategien for kulturmiljøforvaltningen. Den digitale strategien er allerede er godt 

forankret som felles plan for å adressere hovedtrekkene i de digitale utfordringene i sektoren. 

Arbeidet med bevaringsstrategiene trenger derfor spille på lag med disse planer og innefatte: 

• Grundige analyser og et brukerorientert fokus samt samarbeid mot de tjenesteteam og den 

porteføljestyring som eksisterer. 

• Kvalitetsheving og komplettering av data i sentrale systemer (f.eks. Askeladden) ut fra en 

gjennomtenkt informasjonsmodell for den individuelle bevaringsstrategien.  

• Ev. ny-utvikling må vurderes kritisk opp mot tilpasning av eksisterende tjenester eller bruk av 

“hylle-vare”.  

• All ny funksjonalitet må vurderes opp mot kost-nytte, finansiering og ressurssituasjon.   

• Å kvalitetsmessig løfte og berike eksisterende data trenger også sin egen finansiering og en 

nøye planlagt oppgavefordeling rundt hvem som er ansvarlig  

Sentralt er å lage gode informasjonsmodeller11 for data i forbindelse med en bevaringsstrategi. Dette 

for å skape et grunnlag for overvåkning og status. Det trengs både en vurdering av hvilke data som 

bør inn, og hva som må kunne trekkes ut. Dette må være godt forankret.  

• Det må etableres tydelig definerte kriteriene over hvilke objekter som skal inngå i en 

bevaringsstrategi. Her er en omforent forståelse av for eksempel eierforhold, typer, arter, 

kategorier, tagging osv. av kulturmiljøer og kulturminner sentralt. I tillegg må sentral 

kvalitets- og styringsdata etableres på tvers av forvaltningsnivåer og typer av objekter    

• Det må også tydeliggjøres hvem som har ansvar for forvaltningen av data, noe som er 

spesielt viktig for objekter som ikke har et offisielt vern. Eierskap og ansvaret for vedlikehold 

og forvaltning av dataene må plasseres og forankres. 

• Det trengs også å kartlegge hva vi har av objekter i Askeladden (og tilhørende systemer) som 

bør inngå i en bevaringsstrategi. En analyse av hva som skal måles og hvilken informasjon 

som bør registreres utgjør grunn for en konsekvensutredning rundt hva som skal til av 

kompletteringer, endringer eller ny-utvikling  

• Samtidig må man holde fokus på at man ikke ber forvaltningsleddet registrere for mye data i 

for mange systemer. 

Det bør vurderes om det ev. er behov for å etablere digitale dokumentasjonssatsninger for noen av 

bevaringsprogrammene. Denne bør koordineres opp mot arbeide med informasjonsmodeller, 

datafangst og behov for oversikter og statistikk. Sentrale spørsmål er blant annet - hva er 

minimumsnivåene for en “god” digital dokumentasjon av et kulturmiljø, og hvilke standarder for 

dokumentasjon, langtidslagring, deling og gjenbruk av data bør etableres? Her kan EU-prosjektet om 

“European Data Space for Cultural Heritage” ev. være en størrelse å relatere til. Slike satsninger kan 

stimulere digitaliseringsarbeidet videre på flere plan, men krever også forankring og avklaringer på 

flere nivåer, blant annet rundt: 

• Utviklings-, drifts- og forvaltningsansvar   

• Teknisk infrastruktur og behov til denne  

• Standarder, formater og lisenser for lagring, utveksling og gjenbruk 

• Finansiering, sektorielle forankring og formaliserte samarbeidsrelasjoner  

 
11 Beskriver den informasjonen en virksomhet trenger å motta eller selv produserer for å utføre sitt daglige virke 

(Skatteetaten/DigDir) 
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Det anbefales også å satse på utadrettet formidling og ekstern kommunikasjon som en tydelig og 

integrert del av alle bevaringsstrategiene. Dette for å skape bedre forståelse for og eierskap til 

kulturmiljøverdiene der ute. I tillegg foreslås det også at man vurderer behovet for en egen rettet 

satsning for det digitale formidlings- og kommunikasjonsfeltet. Noe slikt kunne fungere som en 

katalysator, der ulike aktører, sektorer og forvaltningsnivåer i felleskap kan arbeide i spennet mellom 

digital formidling og markedsføring av digitalt kildemateriale, med et bredt og variert kildeomfang. 

Ikke bare ut mot et interessert publikum, uten også med hensikt å få til et økt engasjement og bruk 

av kulturarvsdata inn mot andre sektorer og aktører, som for eksempel byggesektoren, kommunene, 

reise- og turistbransjene eller næringsliv.       

Som en følge av dette er fortsatt deling av digital data og samarbeid på tvers mellom enkelte 

institusjoner og på tvers av sektorer, et avgjørende element. Her er enkle og godt dokumenterte 

API’er og distribusjon av data sentralt, noe som også fremholdes i stortingsmelding 16.  

Videre anbefales det at det utredes hvilke rolle digitale løsninger kan få opp mot kunnskapsdeling, 

kunnskapsbevaring og enkel gjenfinning av denne kunnskap. Her kan en naturlig start være å bruke 

de kanaler og tjenester som allerede eksisterer, og ut fra dem prøve ut og utforske konspekt som 

“digitale møte - og kompetansesenter” for en bevaringsstrategi. I slike tjenester kan kontaktinfo, 

kurstilbud, eksempelsamlinger, ressursbanker, veiledere, e-læringstilbud, organiseres, deles og 

gjenbrukes. Slike digitale kanaler for kompetanse- og kunnskapsdeling mellom aktører av ulike slag, 

kan også innefatte frivillige aktører og andre interessenter, vars innhold og kunnskap i dag faller litt 

mellom stolene.   

Avslutningsvis er det også viktig at man i det videre arbeidet med bevaringsstrategier inkludere de 

digitale aspektene som «en rød tråd», ikke bare for temaer som dokumentasjon, formidling og 

statistikk og styringsdata, uten også som en integrert tematikk som inkluderer utvikling av 

arbeidsprosesser, ansvarsfordeling, kompetanse og bruk av digitale tjenester osv.  

Behov for videre utredninger, analyser eller fordypninger på enkelte temaer i neste 

fase 

 

Vedlegg 
Oppsummering av relevante innspill fra innspillsmøtene med eksterne  

Oppsummering av relevante innspill fra referansegruppen og workshops internt   

 

Litteratur 
Alt skjer et sted 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6e470654c95d411e8b1925849ec4918d/kmd_alt_skjer_

et_sted_geodatastrategi.pdf 

Brukerveiledning Askeladden  

https://www.riksantikvaren.no/veileder/askeladden-versjon-3-0-brukerveiledning/ 

Digital strategi for kulturmiljøforvaltningen 2021-2025 

Intern rapport hos RA 

Egenevaluering av BERG og BARK 

Intern rapport hos RA 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6e470654c95d411e8b1925849ec4918d/kmd_alt_skjer_et_sted_geodatastrategi.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6e470654c95d411e8b1925849ec4918d/kmd_alt_skjer_et_sted_geodatastrategi.pdf
https://www.riksantikvaren.no/veileder/askeladden-versjon-3-0-brukerveiledning/
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European Data Space for Cultural Heritage  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-proposes-common-european-data-

space-cultural-heritage  

Fremtidens miljødata  

Intern rapport hos Miljødirektoratet og RA 

KLD sin Digitaliseringsstrategi for miljøsektoren 2020-2024 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-for-klima--og-miljosektoren-

20202024/id2698419/  

Kulturminner fra andre verdenskrig og Askeladden 

Intern rapport hos RA 

Orden i eget hus (Digdir) 

https://www.digdir.no/informasjonsforvaltning/veileder-orden-i-eget-hus/2716  

Riksantikvarens strategi 2021 – 2025 «Fortida gjør fremtida rikere» 

https://digitalt.ra.no/riksantikvarens-strategi-2021-til-2025  

 

Stortingsmelding 16. «Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold»  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/  

Stortingsmelding 22. «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver» 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-22-20152016/id2481778/  

Stortingsmelding 27. «Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet» 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/   

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-proposes-common-european-data-space-cultural-heritage
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-proposes-common-european-data-space-cultural-heritage
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-for-klima--og-miljosektoren-20202024/id2698419/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-for-klima--og-miljosektoren-20202024/id2698419/
https://www.digdir.no/informasjonsforvaltning/veileder-orden-i-eget-hus/2716
https://digitalt.ra.no/riksantikvarens-strategi-2021-til-2025
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-22-20152016/id2481778/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
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1. Innledning 
De nasjonale målene for kulturmiljøpolitikken er beskrevet i Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i 

kulturmiljøpolitikken. Ifølge Nasjonalt mål 2: 

 «skal kulturmiljøer bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsutvikling. Målet viser 

samfunns- og arealplanleggingens betydning for å ivareta et mangfold av kulturmiljø og hvordan 

disse kan bidra til miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Målet understreker samtidig Norges 

ansvar for og regjeringens ambisjoner om å følge opp FNs bærekraftsmål og Agenda 2030.»  

«Bevaringsstrategiene skal ta høyde for at det finnes mange ulike måter å ta vare på mangfoldet av 

kulturmiljø på. Videre er kunnskap, opplevelse, bruk og engasjement sentrale verdier som må ivaretas 

i utformingen av bevaringsstrategiene.»   

Gjennom å understreke betydningen av kunnskap, opplevelse, bruk og engasjement som verdier i 

bevaringsarbeidet, legger kulturmiljømeldingen opp til at bevaring og utvikling må ses i 

sammenheng. Formålet med undersøkelsen av bevaring og bærekraftig utvikling er å etablere en 

strukturert oversikt over hvordan bærekraftig utvikling ivaretas i bevaringsarbeidet i dag, og å 

gjennom dette lage en referanseramme for hvordan temaet bærekraftig utvikling tas med i arbeidet 

med de tematiske bevaringsstrategiene. 

1.1 Grunnlag, forutsetninger, avgrensning 
Hensikten med prosjektet er å dreie bevaringsarbeid til et utadrettet arbeid med vekt på 

kulturmiljøets betydning for samfunnet. Derfor skal arbeidet se bevaring og utvikling av 

kulturmiljøene i sammenheng. 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. 

Bevaringsstrategien skal strukturere, samordne og organisere innsatsen innenfor bevaringsarbeidet 

for å nå de nye målene i kulturmiljøpolitikken, med hovedvekt på målet om å ta vare på et mangfold 

av kulturmiljø. Kulturmiljømeldingen vektlegger også koblingen mellom bevaringsarbeid og annet 

arbeid innenfor øvrig klima- og miljøforvaltning.  

Bærekraftig utvikling er definert som utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge for 

fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.  

Med henvisning til FNs bærekraftsmål, påpeker kulturmiljømeldingen at begrepet bærekraftig 

utvikling omfatter miljømessig, sosial og økonomisk utvikling. Bidrag til én av dimensjonene skal ikke 

gå på bekostning av de andre to. Bruk, ombruk, gjenbruk og transformasjon er viktige bidrag til 

sirkulær økonomi, reduserte klimagassutslipp og bidrar til miljømessig bærekraft. Kulturmiljøets 

betydning for identitet, tilhørighet, livskvalitet og helse bidrar til sosial bærekraft. Dette er viktig 

bidrag til levbare byer og steder. Kulturmiljø er også en samfunnsressurs som kan brukes for å utvikle 

livskraftige lokalsamfunn og som grunnlag for næringsutvikling. Når kulturmiljø brukes, kan det også 

åpne seg nye utviklingsmuligheter. Bruken må være bærekraftig og tilpasses det enkelte sted.  

Bevaring kan inngå som del av en bærekraftig utvikling og som ett av flere samfunnshensyn som 

vurderes mot hverandre. Bevaring som aktivitet dekker et spekter av tiltak der intensjonen er å bidra 

til det aktuelle kulturmiljøets fortsatte eksistens (fysisk eller gjennom dokumentasjon), knyttet til 

bruk, opplevelse, kunnskap eller andre verdier. Bevaring eller vern er ikke en statisk størrelse, men 

heller relativt til formålet, våre verdivurderinger, type kulturmiljø, definerte tålegrenser osv. Tolking 
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av verneregler (dispensasjons- og tillatelsespraksis) er også relativ til sin tid og hvilke overordnede 

føringer som gis gjennom rundskriv, stortingsmeldinger, domsavsigelser mv.  

1.2 Problemstillinger og spørsmål 
Undersøkelsen om bevaring og utvikling skal svare på følgende spørsmål:   

1) Hva er de overordnede kravene og føringene for utvikling i bevaringsarbeidet? 

2) Hvordan forstås begrepet bevaring opp mot kulturmiljøets kunnskaps-, opplevelses- og 

bruksverdi?  

3) Hvordan og når avveies hensynet til bevaring mot målene om bærekraftig utvikling i 

kulturmiljøforvaltningen i dag?    

4) Hvilke flaskehalser finnes, og hva er eventuelt de største barrierene mot at bærekraftig 

utvikling ivaretas i dagens bevaringsarbeid?    

1.3 Metoder og kilder 
I informasjonsinnhentingen som danner grunnlaget for denne delrapporten er det benyttet flere 

metoder for innsamling av data. Det er gjennomført innspillsmøter med eksterne interesseresenter 

og interne arbeids-verksted i seksjonene i Riksantikvaren. I tillegg har prosjektgruppen gjennomført 

en egen dokumentgjennomgang.     

Vista Analyse har bistått prosjektgruppen med gjennomføring av eksterne intervjuer og 

spørreundersøkelse. En nærmere beskrivelse av utvalg og metoder fremgår i rapporten fra Vista 

Analyse. 
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2. Krav og føringer for bevaring og utvikling 
Bevaring og utvikling skjer innenfor et sett med juridiske, økonomiske og politiske rammer. I denne 

delen av kartleggingen har kort gjengitt noen av de mest sentrale bestemmelsene og føringene for 

bevaring og utvikling, og hvordan man kan sikre en bærekraftig utvikling med utgangspunkt i 

kulturmiljø. 

2.1 Lover og forskrifter 
Kulturminneloven, plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og lover under andre departement 

som arbeidsmiljøloven, diskriminerings og likestillingsloven utgjør viktige juridiske rammer for 

bevaring og utvikling av, og med utgangspunkt i kulturmiljø. Lovene omfatter bestemmelser om 

planlegging, dispensasjoner fra vernebestemmelser og saksbehandlingsregler som er viktig med 

tanke på bevaring og utvikling. En nærmere beskrivelse av de mest sentrale bestemmelsene i 

lovverket fremgår i delrapporten for virkemiddelanalysen. 

2.2 Policyer, strategier og veiledere 

FNs bærekraftsmål1 
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland Agenda 2030 og 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 

2030. Bærekraftsmålene ser miljømessig, sosial og økonomisk utvikling i sammenheng. De gjelder for 

alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.  

Bærekraftsmålene er universelle og legger føringer for alle politikkområder, inkludert 

kulturmiljøpolitikken. Bærekraftig utvikling innebærer en samfunnsutvikling der dagens behov skal 

dekkes uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.   

Innsats for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv er omtalt i et eget delmål under 

bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og samfunn, men kulturmiljø bidrar også til måloppnåelse 

innenfor flere av de andre bærekraftsmålene. 

Agenda 2030 framhever at kultur, kulturarv og kreativitet har betydning for menneskeheten og har 

et stort potensial for å bidra til miljømessige, sosiale og økonomiske mål innenfor flere av de 17 

bærekraftsmålene. I tillegg til bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og samfunn, gjelder det blant 

annet målene 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 12 Ansvarlig forbruk og produksjon, 13 Stoppe 

klimaendringene og 16 Fred og rettferdighet. 

 

 
1 Teksten er i sin helhet hentet fra Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken 
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Stortingsmeldinger og nasjonale strategier og handlingsplaner 
Det er de siste årene blitt utarbeidet flere stortingsmeldinger og nasjonale strategier og 

handlingsplaner som har betydning for arbeidet med bevaring og utvikling. Listen under gir en 

oversikt over de mest sentrale stortingsmeldingene og strategiene. 

Navn År Departement 

Meld. St. 37 (2020–2021) Samisk språk, kultur og samfunnsliv — Næringsgrunnlag for 
levende samiske lokalsamfunn 

2021 KDD (KMD) 

Meld. St. 23 (2020–2021) Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid 2021 KD 

Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033 2021 SD 

Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030 2021 KLD 

Meld. St. 12 (2020–2021) Nasjonale minoriteter i Norge — En helhetlig politikk 2021 KDD (KMD) 

Meld. St. 31 (2019–2020) Samisk språk, kultur og samfunnsliv — Digitalisering 2020 KDD (KMD) 

Meld. St. 30 (2019–2020) En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og 
kompetanse 

2020 KDD (KMD) 

Meld. St. 28 (2019–2020) Vindkraft på land — Endringer i konsesjonsbehandlingen 2020 OED 

Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken 2020 KLD 

Meld. St. 5 (2019–2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden — Distriktsmeldingen 2020 KDD (KMD) 

Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn 2019 HOD 

Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den 
statlege frivilligheitspolitikken 

2019 KD 

Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner 2019 KDD (KMD) 

Meld. St. 45 (2016–2017) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi 2017 KLD 

Meld. St. 41 (2016–2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk 
samarbeid 

2017 KLD 

Meld. St. 27 (2016–2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende 2017  

Nasjonal reiselivsstrategi  2021 NFD 

Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi 2021 KLD 

(Nasjonal) Strategi for kultur og reiseliv 2019 KD/NFD 

 

2.2 Kulturmiljøet som en ressurs i (bærekraftig) utvikling 
Et stort antall av informantene understreker betydningen av å se kulturmiljøet som en ressurs i en 

bærekraftig utvikling, eksempelvis i by- og stedsutvikling og som en del av utviklingen av en sirkulær 

økonomi. Å betrakte kulturmiljøet som en ressurs, medfører et behov for å beskrive og i noen tilfeller 

tallfeste kulturmiljøets verdi for ulike aktører. Dette er spesielt viktig i utviklingsprosesser hvor det 

må foretas vanskelige avveiinger mellom bevaring kulturmiljø og andre samfunnshensyn. 

Et beslektet begrep til bærekraftig utvikling, er såkalt bred verdiskaping. Meld. St. 35 (2012-2013) 

Framtid med fotfeste beskriver bred verdiskaping basert på kultur- og naturarv som «et gjensidig 

forsterkende samspill mellom miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping. Et slikt 

forsterkende samspill anses som et bidrag til bærekraftig utvikling.» I det videre bruker vi begrepet 

bærekraftig utvikling som en samlebetegnelse på ulike former for verdiskaping da dette er vurdert å 

være mer forståelig utenfor kulturmiljøforvaltningen og at det ønskelig å ikke benytte et begrep som 

mange utelukkende assosierer med økonomisk verdiskaping.  

Flere rapporter, informanter og deltakere på arbeidsverksteder peker på at kulturmiljø kan være en 

viktig ressurs i bærekraftig utvikling. Dette omfatter miljømessig, sosial, økonomisk og kulturell 
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bærekraft. Feil! Fant ikke referansekilden. illustrerer hvordan kulturmiljø kan være en ressurs som 

bidrar langs alle de fire dimensjonene av bærekraftig utvikling.2  

 

Figur 1: Fire dimensjoner i bærekraftig utvikling, Cultural Heritage Counts for Europe (2015) 

Økonomisk utvikling innebærer sysselsetting og økt lønnsomhet gjennom innovasjon, produksjon, 

markedsføring og salg av varer og tjenester. I en kulturmiljø-sammenheng handler dette om at bruk 

av kulturmiljø åpner nye utviklingsmuligheter (det forutsettes også at næringsutvikling skjer på 

kulturmiljøets premisser) 

Miljømessig utvikling innebærer å styrke kvalitetene og verdiene knyttet til kulturminner, 

kulturmiljøer og landskap. Dette oppnås blant annet gjennom god helhetlig planlegging og 

forvaltning av det fysiske miljøet, stedsutvikling, istandsetting, tilrettelegging, skjøtsel, gjenbruk og 

god ressursforvaltning. 

Sosial utvikling innebærer utvikling av felles forståelse, engasjement, tillit og tilhørighet som oppstår 

ved samarbeid, samhandling, dugnad, frivillighet, fellesskap og nettverk. I en kulturmiljø-

sammenheng handler dette om betydningen kulturarven har for identitet, tilhørighet, livskvalitet og 

helse for alle. 

Kulturell utvikling innebærer økt kunnskap og bevissthet om lokal kulturarv, særpreg, tradisjoner, 

fortellinger og symboler som gir grunnlag for utvikling av identitet og stolthet.  

For at utviklingen skal være bærekraftig må det tas hensyn til alle de fire dimensjonene. Bidrag til én 

av dimensjonene skal ikke gå på bekostning av de andre tre.  

 
2 Riksantikvaren (2015) «Kulturarvens samfunnsnytte. Verdiskapingsarbeidet 2012-2015». Tilgjengelig her.  

https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/handle/11250/2367761
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Forståelsen for kulturmiljø som en ressurs i bærekraftig utvikling, kommer også til uttrykk i 

Riksantikvarens strategi for by- og stedsutvikling.3 

 

2.2.1 Hva slags ressurs er kulturmiljøet? 
En sentral problemstilling i diskusjonen om bevaring og utvikling er hvorvidt kulturmiljøet et å 

betrakte som et offentlig gode (fellesgode) eller et privat gode. Flere rapporter peker på at 

kulturmiljø både er et fellesgode og et privat gode.4 Det at kulturmiljø både er et fellesgode og et 

privat gode, kan påvirke verdsettingen av kulturmiljøet i dag og vil ha betydning for beregningen av 

nytten av utviklingstiltak med utgangspunkt i kulturmiljø. Dette igjen vil ha betydning for valg av 

virkemidler i bevaringsarbeidet. 

  

 
3 Riksantikvaren (2021) «Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling». Tilgjengelig her. 
4 Telemarksforsking (2009) «Den brede verdiskapingen. Et bærekraftig utviklingsperspektiv på natur- og kulturbasert verdiskaping». 
Tilgjengelig her. Riksantikvaren (2015) «Kulturarvens samfunnsnytte - verdiskapingsarbeidet 2012-2015». 

Riksantikvarens strategi for by- og stedsutvikling 

Riksantikvarens strategi for by- og stedsutvikling er et faglig policydokument for kulturmiljøforvaltning i 

byer og tettsteder og et faglig verktøy for by- og stedsutvikling. Bystrategien inngår som grunnlag for 

Riksantikvarens vurderinger og prioriteringer, blant annet i arealplansaker knyttet til kulturmiljøer av 

nasjonal interesse. I tillegg brukes strategien som et kunnskapsgrunnlag i flere av Riksantikvarens 

prosjekter og satsinger, både nasjonalt og internasjonalt. Strategien beskriver utfordringsbilde og 

inneholder anbefalinger til regional og kommunal forvaltning, samt statlige og private utbyggere og eiere, 

om hvordan kulturhistorisk viktige bymiljøer bør forvaltes. Strategien er også et nyttig verktøy for 

konsulenter som arbeider med plan- og byggesaker. 

Visjon og mål i strategien er basert på internasjonale forpliktelser og den nasjonale kulturmiljøpolitikken. 

Denne vektlegger blant annet at kulturmiljø kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, det vil si en 

utvikling som samtidig ivaretar klima- og miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter 

I strategien er det utformet en visjon om at «Kulturminner, kulturmiljøer og landskap i byer og tettsteder 

forvaltes i et langsiktig perspektiv, og tas i bruk som ressurser og fellesgoder i bærekraftig 

samfunnsutvikling.» Fra visjonen er det avledet åtte mål. 

MÅL 1 Kulturmiljø brukes som ressurs i bærekraftig by- og stedsutvikling 

MÅL 2 Kulturmiljøets verdi og betydning er lagt til grunn for valg av bevaringsløsning og handlingsrommet 

for utvikling 

MÅL 3 Byenes mangfold og kulturhistoriske særpreg er bevart og videreført ved nye tiltak 

MÅL 4 Historiske bylandskap ivaretas ved nye planer og tiltak  

MÅL 5 Kulturmiljøforvaltning i byer og tettsteder skal kjennetegnes av kunnskapsbasert og langsiktig 

arealplanlegging med gode medvirkningsprosesser  

MÅL 6 Kulturmiljø brukes som utgangspunkt for utvikling av levbare og attraktive byer og steder 

MÅL 7 Forvaltning av kulturmiljø i byer og tettsteder bidrar til reduserte klimagassutslipp 

MÅL 8 Kulturminner og kulturmiljøer sikres 

https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-bystrategi/
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2439911
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Kulturmiljø som kultivert fellesgode 
Naturgoder som fjorder, midnattssol og fjell er naturgitte fellesgoder. Kulturmiljø er i mange tilfeller 

såkalte kultiverte/produserte fellesgoder. Dette innebærer at det er produksjons- og 

vedlikeholdskostnader knyttet til å frembringe godet.  Fredete og verneverdige bygninger og fartøy 

er eksempler på dette. Arkeologiske kulturmiljø i naturen, som eksempelvis helleristninger og 

hulemalerier er eksempler på kulturmiljø som kan betraktes som nærmest naturgitte goder. 

For kultiverte fellesgoder er gratispassasjerproblemet en særskilt relevant problemstilling da påløper 

kostnader til drift og vedlikehold ved bruk.  

Kulturmiljø som trengselsgode og offentlig private goder 

Enkelte kulturmiljø har innslag av å være såkalte «trengselsgoder» Trengselsgoder er kjennetegnet av 

at de er rivaliserende (gjerne over gitte terskelverdier), men ikke-ekskluderbare. Bryggen i Bergen, 

kulturmiljøet i Henningsvær og trehusbebyggelsen i Levanger er eksempler på trengselsgoder. Her vil 

det ved lave til moderat turiststrømmer være liten grad at rivalisering. Det vil imidlertid komme til et 

punkt (typisk i høysesong) hvor den siste reisendes bruk forringer nytten for andre. Spesielt gjelder 

dette for beboerne i området, som kan oppleve at turismen fortrenger innbyggernes bruk av 

kulturmiljøet.  

Andre kulturmiljø bærer preg av å være offentlig private goder. Kulturmiljø på et fysisk avgrenset 

museumsområde vil fremstå som både ekskluderbar og rivaliserende. For mange av disse godene er 

det ikke tilstrekkelig betalingsvillighet. For mange av disse godene er det derfor en kombinasjon av 

brukerbetaling og skattefinansiering.  

Fellesgoder, private goder og eksternaliteter 

I økonomisk teori er det vanlig å skille mellom fellesgoder (kollektive goder) og private goder. Private goder 

omsettes i produkt- og tjenestemarkeder hvor priser sørger for «rasjonering» av konsumet av godet. Rene 

fellesgoder er kjennetegnet av at de er: 

Ikke-rivaliserende: Den enkeltes nytte fra konsum av godet påvirker ikke andres nytte av godet 
Ikke-ekskluderbare: Ikke mulig å ekskludere noen fra å konsumere godet 
 
Goder som er ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderbare er utsatt for overforbruk. Overforbruket kan ha sitt 

utspring i gratispassasjerproblemet (allmenningens tragedie) som innebærer at mange bruker godet uten å 

betale eller på andre måter å bidra til produksjon og vedlikehold av godet. Betegnelsene fellesgoder og 

private goder er å betrakte som ytterpunkter. I praksis vil mange goder ligge mellom ytterpunktene. Såkalte 

«trengselsgoder» og «klubbgoder» (naturlig monopol) er eksempler på dette. Det er i tillegg flere eksempler 

på hvor det offentlig produserer eller finansierer private goder (offentlig private goder). 

 Ikke-ekskluderbare Ekskluderbare 

Ikke-rivaliserende Fellesgoder Klubbgoder 

Rivaliserende Trengselsgoder Private goder 

 

Bevaring og utvikling av kulturmiljø kan også ha positive og negative eksterne virkninger (eksternaliteter) 

på kulturmiljøet og lokalsamfunnet. Eksternaliteter er kjennetegnet av at nytten eller kostnaden ikke fullt ut 

tilfaller den som forårsaker nytten eller kostnaden. Eksternaliteter er ofte et uttrykk for en markedssvikt da 

privat nytte/kostnad ikke avspeiler sosial nytte/kostnad. Eksempler på negative eksternaliteter er lokal 

luftforurensning og støy forårsaket av kulturmiljørelatert reiseliv, mens eksempler på positive eksternaliteter 

kan være bedre psykisk helse og trivsel for innbyggerne i og rundt kulturmiljøet. 
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For trengselsgoder og offentlige private goder vil kø være en mulig rasjoneringsmekanisme. Dette vil, 

alt annet likt, medføre en avvisning. Kø kan for enkelte goder ha negative effekter for samfunnet som 

helhet, eksempelvis bilkøer.  

Kulturmiljø – allemannsrett og eiendomsrett 

Sammenlignet med en del naturgoder, er ikke allemannsretten et like fremtredende prinsipp for alle 

typer kulturmiljøgoder. Vedtak om vern eller fredning innebærer ikke automatisk at kulturmiljøet 

skal gjøres tilgjengelig for allmenheten. En betydelig andel av fredete kulturmiljø er i privat eie. 

Adgangen til disse kulturmiljøene kan være begrenset enten gjennom fysiske barrierer (porter, 

hekker, gjerder mv.), eller at adgangen og bruken er rasjonert gjennom brukerbetaling. Fredete og 

vernede boliger er å betrakte som rene private goder hvor eiendomsretten begrenser reisendes bruk 

av godet.  

2.2.2 Hvilke verdier skal bevares eller utvikles? Kulturmiljøets bruks-, opplevelse- og 

kunnskapsverdi 
På oppdrag for Riksantikvaren gjennomførte Menon Economics i 2016 en forstudie av 

mulighetsrommet for verdsetting av kulturminner og kulturmiljø.5 Målet med oppdraget var å 

gjennomgå litteraturen på området for betalingsvillighet og andre metodiske tilnærminger. I tillegg 

var oppdraget rettet mot å finne ut hvilke mulige samfunnsøkonomiske verdier som kommer fra 

kulturminner og hvordan disse kan kvantifiseres mulighetsrommet for verdsetting av kulturminner og 

kulturmiljø.  

Rapporten fra 2016 ble fulgt av rapporten «Verdien av kulturarv».6 Her gjennomførte Menon en 

samfunnsøkonomisk analyse av nytten av kulturarv i form av befolkningens betalingsvillighet for å bo 

en verneverdig bolig, eller i områder med høy tetthet av kulturminner, å bo i og ved kulturmiljø, og 

nettoinntekter for lokalt næringsliv av turisme og andre aktiviteter relatert til kulturmiljø.  

Vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer bidrar til samfunnsnytte. Samfunnsnytte er her 

definert som samfunnsøkonomisk nytte, og omfatter all nytte som alle individer i samfunnet 

(vanligvis definert som et land) får fra ulike goder og tjenester, inkludert fellesgoder som biologisk 

mangfold, økosystemtjenester og kulturarv. Dette omfatter både inntekt og sysselsetting (i den grad 

det gir netto samfunnsøkonomisk verdiskapning), og kulturelle og sosiale verdier som vanligvis ikke 

uttrykkes i økonomiske termer (og dermed ikke alltid vil inngå i de samfunnsøkonomiske analysene).7 

Feil! Fant ikke referansekilden. illustrerer en måte å dekomponere kulturmiljøets kunnskaps-, 

opplevelses- og bruksverdi. Som det fremgår av figuren, kan den samfunnsøkonomiske verdien til 

kulturmiljø overordnet deles mellom bruksverdier og ikke-bruksverdier. 

 
5 Menon (2016) «Forundersøkelse for metoder for kartlegging av økonomiske effekter og ringvirkninger av kulturminner». Tilgjengelig her.  
6 Menon (2017) «Verdien av kulturarv». Tilgjengelig her 
7 Menon (2017) «Verdien av kulturarv» 

https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/handle/11250/2425875
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-72-Verdien-av-kulturarv-1.pdf
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Figur 2: Kulturmiljøets ulike verdier (Menon 2019) 

Direkte bruksverdi 
Den direkte bruksverdien kan deles opp i kulturminner til forbruk og til opplevelser, der førstnevnte 

er bruk der man tar kulturminnet direkte i bruk. Menon (2017) finner positive direkte bruksverdier 

for kulturmiljø ved å se på gjennomsnittlig brutto økning i betalingsvillighet for å bo i en verneverdig 

bolig eller i område med flere verneverdige boliger i Oslo. Menons utredninger viser at det er høyere 

betalingsvillighet for å bo i verneverdige boliger enn i sammenlignbare boliger som ikke er 

verneverdige (+2,3-2,4%). Det er også høyere betalingsvillighet for å bo i nabolag der det er høy 

tetthet av kulturminner enn i nabolag med lavere tetthet av kulturminner (+4-5%). Verdien av å bo i 

nabolag med høy tetthet av kulturminner er høyere enn selv å bo i en verneverdig bolig.  

Funnene til Menon sammenfaller med funn i en dansk studie som så på økonomisk verdiskaping i 

småhusmiljøer, i Ribe, Christiansfeld og Troense. Ifølge Incentive (2015), var salgsprisen 30 prosent 

høyere for verneverdige eneboliger enn referanseutvalget. I områder med mer enn 15 prosent 

verneverdige bygninger ligger prisen på boliger 13 prosent høyere enn referanseutvalget.8  

Indirekte bruksverdi 
For den indirekte bruksverdien er det verdier som oppstår i andre ledd som en virkning av 

kulturminnets/-miljøets tilstedeværelse. Eksempler på dette kan være næringsvirksomhet eller 

turisme. Menons utredninger viser at kulturmiljøer bidrar til økt velferd i lokalsamfunn i form av økt 

sysselsetting og verdiskaping, blant annet gjennom turisme. Dette funnet gjenspeiles i funn fra 

Incentive (2015). 

Eksistensverdi, arveverdi og altruistisk verdi 
For kulturgoder vil eksistensverdien være nytten man har av å vite at et kulturminne eksisterer, til  

tross for at man ikke har noen planer om å besøke det. Altruistisk verdi er nytten man har av å vite at 

andre mennesker har tilgang til og nytte av kulturgoder, til tross for at man ikke nødvendigvis selv 

har nytte av godet. Arveverdi er den nytten man får av å vite at fremtidige generasjoner vil ha tilgang 

til kulturminnet eller kulturmiljøet. Disse verdiene inkluderer folks identitet og stolthet av 

kulturhistorie, av arkitekturen og av at man verdsetter noe som er originalitet. 

En problemstilling som er relatert til ikke-bruksverdier av kulturmiljø, er den alminnelige respekten 

for kulturmiljøet. Det er enkelte informanter som peker på at respekten for kulturmiljø ikke er god 

 
8 NIBR (2015) «Gode modeller for verdiskaping med grunnlag i kulturarv i by». Tilgjengelig her.  

https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/handle/11250/2382652
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nok, og at kulturmiljøforvaltningen må arbeide for at kulturmiljøet i fremtiden må bli et sentralt 

premiss i samfunnsutviklingen. Venezia trekkes blant annet frem som et eksempel på et sted hvor 

hensyn til vern av kulturmiljøet tillegges stor vekt i utviklingen av byen. 

2.2.3 Kulturmiljøets bidrag til å nå klimamål gjennom ombruk 
Nybygging fører til forbruk av ressurser og utslipp av klimagasser gjennom materialproduksjon, 

materialtransport og oppføring. Ved å forlenge levetiden til eksisterende bygninger utnytter en 

ressursene bedre fordi utslippene knyttet til byggingen allerede har funnet sted.  

Riksantikvarens klimastrategi, flere rapporter og informanter vektlegger kulturmiljø som en ressurs i 

utviklingen av en sirkulærøkonomi. Dette kan igjen bidra til at Norge når sine klimamål og 

internasjonale forpliktelser. I 2020, gjennomført SINTEF en kartlegging av tilgjengelig kunnskap om 

ombruk av eksisterende bygninger. De viktigste funnene er beskrevet i boksen under.  

 

Kulturmiljøforvaltningen har kompetanse på ombruksfeltet som må formidles til både offentlige og 

private aktører – så vel som til samfunnet generelt. Det må framskaffes gode eksempler på 

klimatiltak fra ulike bygningskategorier som kan gjennomføres på verneverdige bygninger. 

Fylkeskommunene bør ta en aktiv rolle som pådriver og veileder overfor kommunene i plan- og 

byggesaker, slik at ombruk oftere erstatter riving og nybygging. Riksantikvaren skal støtte 

fylkeskommunene i dette arbeidet og bidra til lokal forankring i kommunene. 

Kulturmiljøforvaltningen må også bidra til kunnskapsutvikling. Riksantikvaren har et særlig ansvar for 

å bidra til å frambringe ny og oppdatert forskning og kunnskap samt produsere relevant 

veiledningsmateriell til regionalforvaltningen. 

Gjennom prosjektet Bevar bygg – bevar klima jobber Innlandet fylkeskommune for en klimanøytral 

lokalsamfunnsutvikling. I en analyse gjennomført av Asplan Viak på vegne av Innlandet 

fylkeskommune, er det beregnet energibruk og klimagassutslipp for 24 ulike bygninger og 

klimagevinster som kan oppnås ved fortsatt bruk og oppgradering.9 Rapporten konkluderer med at 

oppgradering gir lavere klimagassutslipp enn å rive og oppføre et standard nybygg som oppfyller 

dagens forskriftsnivå for flertallet av bygningene. Rapporten peker videre på at energigevinsten per 

investerte krone er betydelig større ved oppgradering enn ved riving og nybygg. Såkalt skånsom 

oppgradering kan gi betydelig energibesparelse uten å gå på akkord med bevaringshensyn og 

arkitektoniske kvaliteter.  

 
9 Asplan Viak (2021) «Klimagassutslipp fra oppgradering av eldre bygg». Tilgjengelig her.  

SINTEF rapport “Grønt er ikke bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede» 

På oppdrag fra Riksantikvaren gjennomførte SINTEF (2020) komparative casestudier og en systematisk 

gjennomgang av norske og internasjonale publikasjoner om livssyklusanalyser. Rapporten understreker at 

det mest bærekraftige bygget er det som allerede er bygd. Videre viser analysen at rehabilitering er et bedre 

alternativ enn å rive i en 30-årshorisont mot 2050, da det kan ta opptil 80 år før et nybygg utligner 

klimagassutslippet fra byggeprosessen. SINTEF-rapporten konkluderer derfor med at rehabilitering av 

eksisterende bygninger vil være miljømessig fordelaktig på kort og mellomlang sikt.  Rapporten peker på 

livssyklusanalyser som vurderer miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser, som et viktig 

beslutningsverktøy. Rapporten viser at også kulturhistoriske verdier kan inkluderes i metoden og dermed bli 

synliggjort og tatt hensyn til i vurderingen av miljøvennlige tiltak. 

https://innlandetfylke.no/_f/p1/i2d695903-7c90-4eb3-b233-57482b391673/klimagassanalyse_bygg_innlandet_190221.pdf
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Ombruk og gjenbruk av bevaringsverdige kulturmiljø forutsetter ofte en mer inngående 

gjennomgang og vurdering av verneverdi og valg av verneideologi parallelt med 

utviklingsplanleggingen, noe som kan være utfordrende med tanke på ressurs- og tidsbruk. Samtidig 

har det vist seg, bla i evalueringen av reguleringsplanen for Henningsvær fra 2015, at å legge vernet 

på feil nivå og i tillegg ha manglende incentiver og informasjon i ettertid kan være en hindring for å ta 

ut utviklingsrommet som finnes. Mangel på ressurser og kompetanse lokalt pekes på som en viktig 

hindring for å kunne ta i bruk tomme bygninger. 

Ombruk av arkeologiske kulturmiljø og fartøy 

Det har i interne møter og innspillsmøtene blitt pekt på at problemstillinger knyttet til bevaring og 

utvikling fortoner seg forskjellig for ulike kategorier kulturmiljø. Særlig enkelte kategorier av 

arkeologiske kulturmiljø og fartøy trekkes frem som vanskeligere å ombruke og benytte som ressurs i 

utvikling.10  

Arkeologiske kulturmiljø 

Arkeologiske og nyere tids kulturminner har ulike forutsetninger når det gjelder spørsmålet om 

bevaring og utvikling. Arkeologiske kulturmiljø fra før 1537 er automatisk fredet, har ofte begrenset 

indirekte bruksverdi og kan være fysisk utilgjengelig. Arkeologiske kulturminner ses derfor ofte på 

som et hinder for utvikling. De synlige arkeologiske kulturminnene kan imidlertid ha både en direkte 

og indirekte bruksverdi i eksempelvis reiselivet. For arkeologiske kulturminner under jorden, er dette 

av naturlig årsaker vanskeligere.  

Fartøy11 

Sjøfartsdirektoratet tillater til å sertifisere fartøy som er vernet eller fredet av Riksantikvaren etter et 

eget regelverk.12 Forskriften skal gjøre det mulig å sertifisere historiske fartøy med utgangspunkt i det 

regelverket som gjaldt i den historiske perioden som er lagt til grunn for vernearbeidet, uten at det 

stilles krav om endring av konstruksjoner eller materialbruk. Sikkerhetsnivået opprettholdes da 

gjennom andre tiltak, som avgrensing til drift i sommerhalvåret, maksimal bølgehøyde, 

begrensninger i passasjertallet og «teknisk bytte», eksempelvis i form av krav om 

røykdetektorsystem. Med unntak av fartøy på ferskvann kan ikke fartøy sertifisert etter dette 

regelverket benyttes i ordinær rutetrafikk. Dette gjør det også umulig for ruteselskapene å beholde 

vernede fartøy som reservefartøy, og medvirker dermed til å ekskludere andre aktører enn frivillige 

verneorganisasjoner fra fartøyvernet.  

Statlige etaters verneplaner omfatter ikke historiske fartøy knyttet til offentlig virksomhet.13 De få 

vernede fartøyene fra offentlig virksomhet ivaretas i dag av frivillige etter eget initiativ, som regel 

uten finansiering eller støtte fra den etaten fartøyene tilhørte. Fraværet av etatsansvar medfører 

også at det ikke skjer noen systematisk vurdering og vern av fartøy tilhørende offentlig virksomhet.  

 
10 Arkeologiske kulturmiljø omfatter flere kategorier med kulturmiljø som skiller seg til dels betydelig fra hverandre med tanke på verdier i 
ombrukssammenheng.    
11 Teksten er en i sin helhet en omskriving av deler av notatet «Vurdering av virkemidler i fartøyvernet» skrevet av Erik Småland, 
fagdirektør fartøyvern Riksantikvaren.  
12 «Forskrift om særlige regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer». Tilgjengelig her.    
13 Eneste eksempel på verneplan for etatenes fartøy er Vegdirektoratets todelte verneplan for fergeflåten, et oppdrag utført av Norsk 
Sjøfartsmuseum. Denne verneplanen kom etter initiativ fra Norsk vegmuseum, men planens anbefalinger ble aldri gjennomført av 
Vegdirektoratet. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-06-17-768
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2.3 Bevaring og (bærekraftig) utvikling. To sider av samme sak, eller 

iboende konflikt? 
Til tross for kulturmiljø kan være en viktig ressurs i en bærekraftig utvikling, vil det ifølge flere 

informanter og rapporter i en del sammenhenger, og da særlig på kort sikt, kunne være et element 

av avveiing mellom bevaring og utvikling. Som det fremgår over, vil utvikling som ensidig er rettet 

mot en av de fire utviklingsdimensjonene, ikke nødvendigvis være bærekraftig. Dette åpner for at 

utviklingen ikke bestandig er bærekraftig. 

 

2.3.1 Bevaring og utvikling er ikke gjensidig utelukkende, men avveiinger kan være 

krevende 
Flere av informantene understreker betydningen av å ikke konstruere en motsetning mellom 

utvikling og bevaring. Dette gjelder på alle forvaltningsnivåer. Vilje til å inngå kompromisser trekkes 

frem som en forutsetning for å få gode avveiinger mellom bevaring og utvikling og en utvikling som 

er bærekraftig sett fra et kulturmiljøfaglig perspektiv.  

Enkelte informanter gir uttrykk for at kulturmiljøforvaltningen må evne å prioritere. I enkelte tilfeller 

kan dette medføre at hensyn til bevaring må vike. Samtidig er det ifølge flere informanter viktig å 

være klare på når bevaring og utvikling ikke lar seg kombinere. Det er her essensielt å analysere 

årsakene til at bevaring og utvikling ikke lar seg kombinere, og ta lærdom av det. Videre pekes det på 

Evaluering av reguleringsplan for Henningsvær (2015) 

Evalueringen av reguleringsplanen for Henningsvær i 2015 oppsummerer flere av de sentrale elementene 

som inngår i avveiingen mellom bevaring og utvikling. Eksempelet Henningsvær er særskilt relevant som 

utgangspunkt da det gjelder regulering av et område som har høye verneverdier og samtidig er et 

pressområde for utbygging. Evalueringen peker på en rekke utfordringer og suksesskriterier for å kunne ta 

ut målene om vern og utvikling. Under følger en kort oppsummering av de viktigste punktene. 

• Det er viktig med tilstrekkelig balansering av motstridende interesser. Vern er lettere å ivareta, 

mens å legge til rette for utvikling er mer utfordrende, og krever tid og kompetanse 

• Kompetanse og tid til konstruktive prosesser lokalt, som en forutsetning for å ivareta demokratiske 

prinsipper 

• Kompetanse og jevn formidling av handlingsrom i gjeldende planverk er en forutsetning for å kunne 

ta ut utviklingsrommet. «Informasjon til innbyggere og utviklere om både muligheter og 

begrensninger som ligger i planen må prioriteres for å hindre at utvikling stopper opp på grunn av 

feiltolkninger eller etablering av holdninger til planen som ikke stemmer med virkeligheten» 

• Planverk i seg selv er ikke tilstrekkelig for utvikling, det trengs drahjelp, rådgiving og ulike former for 

incitamenter for å ta i bruk og aktivisere bygningsmasse som i dag er uvirksomme. 

• Et strengt vern er ikke bare negativt – forutsatt at det ikke tillates spekulativt forfall er et moderat 

utviklingstempo positivt både med tanke på verneverdier og bærekraftaspektet 

• Manglende samsvar mellom TEK 10 og reguleringsplanens bestemmelser og begrensninger i 

endringer av bygg sammen med manglende kompetanse i hvordan unntak eventuelt skal håndteres 

er en utfordring 

• Reguleringsplanens bruk av autentisitetsbegrepet (materialautentisitet) har vist seg å kanskje ikke 

være det riktige kriteriet for vern. Stedsanalysen (som bla legger større vekt på lesbarhet, jf. 

fredning) burde i større grad vært lagt til grunn, slik at utviklingsaspektet i større grad vil la seg 

realisere. Strengere og mer differensierte krav til tiltaksklasser vil på sikt gi bedre prosjekter og åpne 

for nye løsninger, øke kompetanse og bidra til å realisere mer utfordrende prosjekter 
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at dokumentasjon av kildeverdier (eksempelvis gjennom bruk av teknologiske formidlingsløsninger) 

som grunnlag for opplevelser også er en form for bevaring, som kan forenkle avveiinger mellom 

bevaring og utvikling.   

Betydningen av å koble utvikling og bevaringshensyn framkommer også i Agenda Kaupangs 

«Evaluering av Kulturminner i kommunene (KIK)» fra 2020. «KIK-satsingen har etter vår mening 

bidratt til satsingens overordnede målsetting om å styrke kommunenes innsats og kompetanse som 

kulturminneforvalter. Samtidig «ser (det) ut til å være et uutnyttet potensial når det gjelder å bruke 

arbeidet med kulturminneplanene til omdømmearbeid for å styrke kommunenes identitet og 

attraktivitet, og til å utvikle lokalt næringsliv». (…) «Vi har sett eksempler på positive og negative 

samspillseffekter mellom KIK-satsingen og andre tiltak og utviklingstrekk. Arbeidet med en 

kulturminneplan og integrering av denne i kommunens øvrige planverk, gir de ulike interesser en 

felles arena for å finne løsninger og felles kjøreregler for den videre forvaltningen av kulturmiljøer». 

Et spørsmål om ideologi? Verneidelogi og utviklingsideologi 

NIKU (2007) «Kulturminneverdier i by mellom bevaring og byutvikling. Et kunnskapsgrunnlag» drøfter 

det ideologiske grunnlaget som kan ligge til grunn i avveiinger mellom bevaring og utvikling.14 Ifølge 

rapporten kan bevaring og byutvikling betraktes som to delvis kontrasterende idelogier som «møtes 

når byen endres gjennom enten en stille endring eller transformasjon».15 En verneidelogi kan ses på 

som ulike måter å restaurere, vedlikeholde eller gjenskape kulturminner separat fra andre 

utviklingshensyn.  

En verneidelogi har både en prinsipiell og teknisk side «avhengig av hva som er ønskelig å ta vare på 

og hvilken historie som ønskes fortalt».16 I noen tilfeller har en verneidelogi større betydning for 

hvordan enn hvorfor kulturmiljøet bevares. NIKU (2007) nevner følgende eksempler på dette: 

• Strukturelt vern – gjennom eksempelvis vern av kvartals- eller gatestruktur 

• Morfologisk vern – bevaring av form eller volum  

• Punktvis vern – bevaring av landemerker/enkeltobjekter  

• Visuelt vern – bevaring av fasader eller siktlinjer 

• Anekdotisk vern – framheving av de historiefortellende aspektene/fragmentene  

By- og stedsutviklingsideologier er et resultat av politikk og (økonomiske) drivkrefter. Byutvikling 

handler derfor om å fastsette mål og utforme retningslinjer for byutviklingen. Hensynet til bevaring 

av kulturmiljø er da kun ett av mange samfunnshensyn som må avveies i plan- og utviklingsprosesser.    

  

 
14 NIKU (2007) «Kulturminneverdier i by mellom bevaring og byutvikling. Et kunnskapsgrunnlag». Tilgjengelig her.  
15 NIKU (2007) «Kulturminneverdier i by mellom bevaring og byutvikling. Et kunnskapsgrunnlag». 
16 NIKU (2007) «Kulturminneverdier i by mellom bevaring og byutvikling. Et kunnskapsgrunnlag». 

https://niku.brage.unit.no/niku-xmlui/handle/11250/2561155
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2.3.2 Demografi og næringssammensetning er viktige forutsetninger i avveiingen 

mellom bevaring og utvikling 
Relativt mange informanter nevner i sine innspill betydningen av demografiske og næringsmessige 

endringer som premiss for å forstå spesielt kommunenes avveiinger mellom bevaring og utvikling.    

Endringer i demografi og næringssammensetning virker indirekte inn i avveiingene mellom bevaring 

utvikling gjennom den kommunale planleggingen på følgende måter:  

• Fraflytting og aldrende befolkning bidrar til forfall i distriktene 

• Tilflytting og utbygging/oppgradering av nødvendig infrastruktur skaper arealpress i og rundt 

de store byene og regionsentra 

• Oppkjøp og utvikling av fritidseiendom er viktig i flere distriktskommuner og kan skape lokale 

arealkonflikter med natur og kulturmiljø 

De til dels store geografiske forskjellene understreker betydningen av samarbeid mellom 

forvaltningsnivåene i utformingen og iverksettingen av kulturmiljøpolitikken. Behovet for å tilpasse 

avveiingene mellom bevaring og utvikling til geografi kan videre ha konsekvenser for hvordan det 

offentlige innretter virkemiddelbruken. 

Fraflytting og aldrende befolkning bidrar til forfall i distriktene 
Flere informanter og rapporter peker på at det flere steder i landet er lite press på arealer. 

Utfordringene med tanke på å avveie bevaring og utvikling i slike situasjoner vil kunne skille seg fra 

områder hvor befolkningsøkninger medfører press på arealer, eksempelvis i form av boligutbygging 

og utvikling av kollektivtilbudet. I Riksantikvarens strategi for by- og stedsutvikling beskrives 

følgende: 

«I enkelte byer og tettsteder svekkes sentrums betydning for handel- og servicenæringer til fordel for 

bilbasert handel utenfor sentrum og netthandel. Dette resulterer i tomme butikker og næringslokaler. 

Noen småbyer og tettsteder i distriktene opplever også fraflytting og synkende befolkningstall, og 

kulturhistoriske bygninger blir forlatt eller er mindre i bruk.» 

I Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden, «Distriktsmeldingen», beskrives 

dagens situasjon i distriktene.17 Overordnet er distriktene kjennetegnet ved at de har «lite 

arbeidsmarked og liten tilgang til private tjenester, eller lang reiseavstand til større arbeidsmarkeder 

og tjenester. Næringslivet i distriktene vil ha lengre avstand til sine markeder og ha færre 

leverandører, finansinstitusjoner og kompetansemiljø lokalt enn næringsliv i mer sentrale områder.» 

Dette samme bildet beskrives i NOU (2020: 12) «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige 

lokalsamfunn». 

Når det gjelder befolkningsutviklingen i distriktene, som av flere av informantene trekkes frem som 

en viktig forutsetning i avveiinger mellom bevaring og utvikling, beskriver Distriktsmeldingen en 

firedelt utvikling. 

• De minst sentrale kommunene har fødselsunderskudd og netto innenlandsk utflytting  

• Det er en trend som kan kalles desentral sentralisering. Det betyr at en større andel av 

befolkningen også i mindre sentrale kommuner bor i tettsteder og distriktssentra 

• Innvandring er en sentral driver for befolkningsutviklingen både i distriktene og i mer sentralt 

beliggende kommuner 

 
17 Distrikt defineres på bakgrunn av verdi på SBBs sentralitetsindeks og omfatter kommuner med verdi 5 og 6. Mer informasjon om 
sentralitetsindeksen er tilgjengelig her. 
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• Økt andel eldre vil særlig gjøre seg gjeldende i distriktene og vil forsterke utfordringen med 

knapphet på arbeidskraft, både i privat og offentlig sektor 

 

Den direkte konsekvensen av fraflytting er at verneverdige bygninger blir stående tomme. Tomme 

bygg representerer i seg selv en utfordring, eksempelvis knyttet til vedlikehold, utvikling av fukt mv. 

En indirekte effekt kan være at fraflyttede bygninger overtas av kjøpere hvor ønsker og behov ikke 

nødvendigvis er forenlig med bevaring. I slike situasjoner vil det med tanke på å bevare kulturmiljøet 

være vesentlig med en forutsigbar og ansvarlig dispensjonspraksis i kommunene. 

Et flyttemønster i tråd med desentral sentralisering medfører at det også innad i distriktskommuner 

vil oppstå forskjellige forutsetninger med tanke på bevaring og bærekraftig utvikling med 

utgangspunkt i kulturmiljø. Mens distriktssentra og tettsteder kan oppleve noen av de samme 

utfordringene som i sentrale områder, vil det største forfallet grunnet fraflytting gjøre seg gjeldende i 

utkantområdene i distriktskommunene.     

Ifølge Distriktsmeldingen vil mer enn hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 

år i 2040. Flere distriktskommuner opplever allerede økende forsørgerbyrde eller svakere 

aldersbæreevne.18 Det fremgår videre i Distriktsmeldingen at «nedgangen i antall personer i 

yrkesaktiv alder i forhold til antall pensjonister kan bli en utfordring, særlig for personellsituasjonen i 

helse- og omsorgssektoren og for verdiskaping og velferdsutvikling i distriktskommuner. Allerede i 

dag er det vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgsektoren, 

grunnskolelærere, IKT-arbeidere og fagarbeidere til bygg og anlegg». Mangel på spesielt fagarbeidere 

i bygg og anlegg vil kunne få betydning for evnen til å ta vare på kulturmiljø i distriktene, blant annet 

ved at tilgangen på håndverkere med kompetanse på tradisjonshåndverk blir mindre.  

I NOU (2020: 12) vises det til undersøkelser av flyttemotiver. Med henvisning til blant annet bo- og 

flyttemotivundersøkelser i Norge fra 1972 og 2008, oppsummerer Brandtzæg-utvalget at «noe av 

flyttingen fra distrikter til mer sentrale strøk kan forklares med tilgangen på arbeidsplasser. Ikke 

desto mindre kan mesteparten av flyttingen ikke forklares med det».  

Brandtzæg-utvalget peker på at det er ulike forklaringer på flytting til de mest sentrale områdene, 

enn flytting fra distriktene til andre regioner. I sistnevnte tilfellet, er det «ikke tilgang til urbane 

kvaliteter som tilgang til varer, tjenester eller gode kommunikasjoner som ble vektlagt, men heller 

fysiske og sosiale forhold ved nærmiljøet, stedstilhørighet og stedsidentitet. Fysiske forhold handler 

om tilfredshet med bebyggelse og strøket, barnevennlighet, frisk luft/sol/lys/utsikt, lite støy og 

forurensing og godt klima. Sosiale forhold handler om god kontakt med naboer og venner, lett å bli 

akseptert, trafikksikkerhet og lite kriminalitet.» 

I NOU (2020: 12) skriver Brandtzæg-utvalget at «på viktige områder skiller næringsstrukturen i 

distriktskommunene seg fra sentrale strøk. Forskjellene er blitt sterkere siden 2000. Næringslivet i 

distriktene har blitt mer spesialisert og har en større andel syssel satte innenfor primærnæringer som 

landbruk, fiskeri og havbruk og deler av industrien.»  

 
18 Aldersbæreevnen er definert som forholdet mellom befolkningen i yrkesaktiv alder (20–66 år) og den eldre delen av befolkningen (over 
67 år). 
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Tilflytting og utbygging/oppgradering av nødvendig infrastruktur skaper arealpress i og rundt 

de store byene og regionsentra19 
Sterk befolkningsvekst i mange byer og byregioner medfører press på arealer og infrastruktur. 

Regjeringens mål for bærekraftig utvikling er blant annet kompakte byer og tettsteder med korte 

transportavstander. I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging signaliserer 

regjeringen at ny utbygging i hovedsak skal skje gjennom fortetting, transformasjon og mer effektiv 

bruk av arealer innenfor byggesonen. Dette gjelder særlig i sentrale områder og i 

kollektivknutepunkter. 

I Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014), er det et klart 

mål at man ønsker en mer bærekraftig by- og stedsutvikling. Bærekraftig utvikling, ombruk og 

fortetting av allerede utbygd areal er pekt på som viktige bidrag til å redusere klimagassutslippene. Et 

tydelig avgrenset sentrum med boliger, arbeidsplasser og tjenester vil gi korte avstander og redusere 

behovet for personbiler.  

Vi står i dag overfor store utfordringer når det gjelder miljø og klima. Klimaendringene påvirker byer 

og tettsteder med mer ekstremvær som storm og kraftig regnvær med påfølgende flom-, ras- og 

vindskader. I tillegg forventes det en havnivåstigning som vil få følger for bygg og anlegg langs deler 

av kysten. Dette kan få alvorlige konsekvenser for kulturminner og kulturmiljøer. 

En kompakt byutvikling kan være klimavennlig utfra energi- og transportøkonomiske mål om å 

redusere klimagassutslipp og reiseavstander. Samtidig kan en slik byutvikling være utfordrende for 

kulturmiljø i byene, da det blant annet kan legge press på areal og miljøverdier i byene. Dårlig 

tilpasning mellom nye bygninger og eksisterende bygningsmiljø kan være utfordrende for andre 

bærekraftshensyn, og svekke muligheten for å utvikle levbare byer og steder. Krav til arealutnyttelse 

har kommet i direkte konflikt med arkeologiske kulturminner, gamle havner og sjøområder, 

kulturhistoriske viktige siktakser og strukturer. Om utvikling av kompakte byer skal være bærekraftig, 

er det en forutsetning at byenes attraktivitet opprettholdes og at byene fortsatt er utformet slik at 

mennesker trives. 

Oppkjøp og utvikling av fritidseiendom er viktig i flere distriktskommuner og kan skape lokale 

arealkonflikter med natur og kulturmiljø 
I flere distriktskommuner er utvikling av fritidseiendom en viktig næring og inntektskilde for 

kommunen. Enkelte informanter peker på at utvikling av fritidseiendom kan komme i konflikt med 

natur- og kulturmiljøhensyn.   

Ifølge SSB ble det i 2019 søkt om 973 nye bygninger i 100-metersbeltet langs sjø (saltvann) utenom 

tettsteder. Av disse ble 884 innvilget med hjemmel i plan eller ved dispensasjon.20 Antall 

igangsetningstillatelser til bygging i strandsonen lå i 2020 på 3 363 saker. For hele landet ble det 

ifølge SSB i 2020 fullført 6687 fritidsbygninger inkludert tilbygg/påbygg. Økningen fra 2018 (6159) er 

på om lag åtte prosent.21  

2.3.3 Fylkeskommunen og kommunen har viktige roller som planmyndigheter og 

samfunnsutviklere 
Flere informanter peker på at fylkeskommunen og kommunen er de sentrale aktørene i avveiingen 

mellom bevaring og utvikling, og som tilrettelegger for at utvikling basert på kulturmiljø er 

bærekraftig. Det forsterkes ifølge flere informanter av at det spesielt i og rundt de store byene og 

 
19 Teksten er i sin helhet basert på Riksantikvaren (2021) Strategi for by- og stedsutvikling.  
20 SSB (2022) «Byggeaktivitet i strandsonen». Lastet ned 22.2.2022. Tilgjengelig her.  
21 SSB (2022) «Byggeareal». Lastet ned 22.2.2022. Tilgjengelig her.  

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/byggeaktivitet-i-strandsonen
https://www.ssb.no/statbank/table/06952/
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tettstedene er knapphet på areal og at det flere steder er et stort press på arealer til utbygging. 

Resultatet er økte eiendomspriser, noe som alt annet likt, medfører at alternativkostnaden ved 

bevaring av kulturmiljø stiger.  

Fylkeskommunens og kommunenes ansvar for å avveie bevaring og utvikling av kulturmiljø følger i 

stor grad av rollen som planmyndigheter gitt i plan- og bygningsloven, men også i rollen som 

samfunnsutvikler. Rollen som samfunnsutvikler går utover rollen som planmyndighet og omfatter 

eksempelvis bruk av økonomiske virkemidler, å være eier av utdanninginstitusjoner og 

kollektivselskap og annen type tilrettelegging og samordning innenfor eksempel nærings- og 

stedsutvikling. 

Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle 
Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden, «Distriktsmeldingen», omtaler 

fylkeskommunens og kommunenes rolle som samfunnutviklere på følgende måte: 

«Fylkeskommunenes rolle som regionale samfunnsutviklere er å ta ansvar for en helhetlig og ønsket 

utvikling i eget fylke. Samfunnsutvikling handler om summen av innsats rettet mot blant annet klima 

og miljø, folkehelse, kompetanse, kultur, ressursforvaltning, samferdsel og næringsutvikling. 

Fylkeskommunene har en rekke oppgaver og funksjoner som er viktige for samfunnsutviklingen i 

fylket. Den regionale samfunnsutviklerrollen handler om å gi strategisk retning til 

samfunnsutviklingen, tilpasset regionale og lokale forhold, å mobilisere privat sektor, kulturliv og 

lokalsamfunn og å samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk»22 

I NIBR-rapporten (2015:17) «Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Videreutvikling av 

rollen gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging», oppsummerer Hege Hofstad 

og Gro Sandkjær Hanssen den regionale samfunnsutviklerrollen på følgende måte:23 

 

Figur 3: Den regionale samfunnsutviklerrollen (Hofstad og Hanssen 2015) 

  

 
22 Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden, «Distriktsmeldingen». Tilgjengelig her.  
23 NIBR (2015) «Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Videreutvikling av rollen gjennom partnerskapsbasert regional utvikling 
og planlegging». Tilgjengelig her.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-5-20192020/id2674349/
https://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2018/04/NIBR-2015-17.pdf
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Kommunenes roller 
Kommunene har flere sentrale roller med tanke på bevaring og utvikling. Rollen som planmyndighet 

følger av plan- og bygningsloven. Med tanke på bevaring av kulturmiljø, hjemler plan- og 

bygningsloven blant annet kommunens myndighet til og i arbeidet med reguleringsplaner gi 

bestemmelser til «arealformål og hensynssoner for å sikre verneverdier i bygninger, andre 

Følgeevaluering av overføring av oppgaver til fylkeskommunen 

Agenda Kaupang (2021) har på oppdrag for Riksantikvaren gjennomført en første følgeevaluering av 

oppgaveoverføringen til fylkeskommunen på kulturmiljøfeltet. I evalueringen er ulike aspekter ved 

fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle vurdert. De overordnede resultatene fra evalueringen er gjengitt 

under: 

Gi strategisk retning. Fylkeskommunene/Sametinget har i hovedsak en strategi for utvikling av kulturmiljø/ 

kulturminnefeltet. De fleste fylkeskommunene/Sametinget har politisk vedtatte planer som i hovedsak 

følges opp i praksis. Som en konsekvens av regionreformen og sammenslåing av fylkeskommunene, er det 

imidlertid behov for å utvikle nye regionale planer og planer/strategier på kulturmiljøfeltet. Dette er 

fylkeskommunene i gang med, men har kommet ulikt langt og velger ulike tilnærminger mht. hvilken type 

planer/strategier som utvikles. 

Mobilisert privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn. Når det gjelder i hvilken grad 

fylkeskommunene/Sametinget har evnet å mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn er inntrykket 

at de fleste fylkeskommunene har etablert et tett samarbeid med museer, men at det i mindre grad er et 

samarbeid med den kulturelle skolesekken og andre kulturarvaktører. Regionalforvaltningens økte ansvar 

på kulturminnefeltet innebærer også å forvalte kulturminnene på en god måte der det er konflikt mellom 

vern og utvikling. Vårt inntrykk er at fylkeskommunene i hovedsak evner å balansere hensynet til 

kulturmiljø/kulturminner og mot andre hensyn. Det synes likevel å være noen utfordringer knyttet til å 

balansere hensyn mot næringsutvikling, vei og utbygging i planprosesser. 

Samordnet offentlig innsats og virkemiddelbruk. Når det gjelder spørsmålet om fylkeskommunene har en 

samordnet innsats og virkemiddelbruk er vår vurdering at fylkeskommunene i hovedsak samarbeider med 

andre fagavdelinger, men at styrken i dette samarbeidet varierer mellom fylkeskommunene. Selv om det 

samarbeides på tvers av fagavdelinger, så synes det som om det er et stykke å gå når det gjelder koordinert 

virkemiddelbruk. Sammenslåingen av fylkeskommuner har ført til at det er brukt tid på organisering av de 

nye fylkene, og det er til dels behov for å gå opp nye samarbeidsstrukturer. Ansvaret for kulturmiljøfeltet i 

de nye fylkeskommunene synes i hovedsak å være organisert sammen med kulturområdet, og i mindre 

grad i næring og planlegging. Enkelt vurdert legger dette organisatorisk til rette for et tett samarbeid med 

kulturfeltet, mens veien kan bli noe lengre mot næring, samferdsel og plan. Det å etablere gode 

samarbeidsstrukturer og oppfølgingsrutiner mot disse tjenestene/sektorene blir da kritisk viktig å lykkes 

med for å kunne gjøre gode avveiinger mellom kulturmiljø og andre hensyn. Fylkeskommunene er ulike på 

flere viktige dimensjoner: både når det gjelder hvilke kulturminnetyper/antall etc. som er registrert, 

innbyggerantall, geografisk nedslagsfelt og størrelse (antall ansatte) samt politisk styringssystem. Oslo, 

Viken, Nordland, Troms og Finnmark har en parlamentarisk styringsform, de øvrige er organisert etter 

formannskapsmodellen. Fordi rammebetingelsene for fylkeskommunene er forskjellige langs disse 

dimensjonene, vil dette også kunne ha betydning for utviklingen av samfunnsutviklerrollen mht. innretning 

og politiske og faglige prioriteringer. Dette er i tråd med intensjonen om at regionreformen er en 

demokratireform der ansvar og myndighet flyttes fra nasjonalt til regionalt nivå og der utviklingen av 

kulturminnefeltet skal ta utgangspunkt i regionale og lokale behov. Vår vurdering er at uavhengig av disse 

forskjellene, så synes fylkeskommunene å være opptatt av å lykkes bedre med tverrfaglig samarbeid og 

samhandling for å sikre en mer koordinert offentlig virkemiddelbruk. Dette er også en forutsetning for en 

styrket framtidig samfunnsutviklerrolle. 
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kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre 

naturtyper og annen verdifull natur».24 Videre stiller plan- og bygningslovens §§ 11-2 og 11-3 opp 

krav til kommuneplanenes samfunnsdel. «Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige 

utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i 

kommunen.»25 

 

En sentral del av rollen som planmyndighet er behandling av søknader og vedtak om dispensasjon fra 

bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Dispensasjoner skal begrunnes og fordelene skal være klart 

større enn ulempene. Regionale og nasjonale interesser kan ikke bli vesentlig tilsidesatt og direkte 

berørte regionale og statlige myndigheter skal gis mulighet til å uttale seg. Det skal legges særlig vekt 

på konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

 

I rollen som tjenesteleverandør, er det i utgangspunktet generalistkommuneprinsippet som ligger til 

grunn. De viktigste kjennetegnende ved generalistkommuneprinsippet er at styringen av 

kommunene er basert på demokrati gjennom direkte valg, et helhetlig oppgaveansvar og en helhetlig 

oppgavefordeling, enhetlig finansieringssystem og likebehandling gjennom statlig styring. I sum 

medfører dette at kommunene formelt har det samme tjenesteansvaret uavhengig av eksempelvis 

størrelse og geografisk beliggenhet. Kommuneloven åpner imidlertid for at kommunene selv eller 

sammen med andre kommuner til en viss grad kan organisere oppgaveløsningen på ulike måter. 

 

NOU (2020:12) «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn» beskriver i 

tillegg til de to hovedrollene til kommunen en entreprenørrolle. Om entreprenørrollen, skriver 

Brandtzæg-utvalget følgende: 

«Entreprenørrollen handler om å ta initiativ til å delta i gjennomføring av utviklingsprosjekter i 

samarbeid med næringslivet, utvikle og følge opp strategiske planer, delta aktivt i lokale 

næringslivsarenaer, gjennomføre bedriftsbesøk med videre. Mye av denne aktiviteten og 

engasjementet er tilrettelegging for næringslivsvekst, med for eksempel rekrutteringstiltak, sentrums- 

og stedsutvikling og utvikling av nye utdannings tilbud. Kommunens arbeid med og oppfølging av 

næringsplanen er en sentral del av kommunenes entreprenørrolle.» 

Plansystemets betydning for fylkeskommunens og kommunens roller og samordningsbehov 
Plansystemets betydning som verktøy for avveiinger mellom ulike samfunnshensyn på tvers av ulike 

sektorer er utredet og evaluert i EVAPLAN-prosjektet. EVAPLAN-prosjektet er overordnet beskrevet i 

boksen under.26 EVAPLAN-prosjektet peker på betydningen av vertikal konsistens og horisontal 

samordning i plansystemet som en grunnleggende forutsetning for samordning mellom ulike 

samfunnshensyn. 

  

 
24 Lovdata, «Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)» 
25 Lovdata, «Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)» 
26 OsloMet (2022) «Evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN 2008)». Lastet ned 10.2.2022. Tilgjengelig her.  

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/evaluering-av-plan-og-bygningsloven-evaplan-2008
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Vertikal konsistens 

Plan- og bygningslovens forventninger til vertikal konsistens medfører at planer høyere i 

planhierarkiet legges til grunn for planer lenger ned i hierarkiet. Konkret innebærer dette at 

nasjonale hensyn blir ivaretatt i kommunal og regional planlegging, slik dette blant annet er 

kommunisert gjennom nasjonal politikkutforming, nedfelt i statlige planretningslinjer, statlige 

planbestemmelser og nasjonale forventninger. Samtidig som det er forventninger om vertikal 

konsistens, peker EVAPLAN-prosjektet på at plan- og bygningsloven understreker kommunens rolle 

som den primære planmyndigheten. Det vises til at loven stadfester lokaldemokratiets betydning 

med tanke på avveiinger i areal- og samfunnsspørsmål. På bakgrunn av dette identifiserer EVAPLAN-

prosjektet mekanismer og bestemmelser i plansystemet som både svekker og underbygger 

forutsetningen om vertikal konsistens.27 

Hensyn til kulturmiljø er innarbeidet i gjeldende nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging 2021-2024. Det blir uttrykt forventinger om at fylkeskommunene og kommunene 

identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområder, overordnet grønnstruktur, 

kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og landskap i planleggingen. Det understrekes at 

fylkeskommuner og kommuner har en viktig rolle i arbeidet med å ivareta kulturarven som ressurs 

for kunnskap, opplevelse, bruk og gjenbruk.28 Dette gjentas i Statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging. Her går det frem at det i bolig-, areal- og 

transportplanleggingen skal tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, 

viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter. Kulturminner og 

kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen.29 Fylkeskommunene og 

 
27 OsloMet (2022) «Evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN 2008)». 
28 «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023». Tilgjengelig her.  
29 «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging». Tilgjengelig her. 

EVAPLAN-prosjektet 

EVAPLAN-prosjektet studerte hvordan plandelen i plan- og bygningsloven (PBL) fungerer og hva som kan 

identifiseres som forbedringspunkter. Prosjektet var et samarbeid mellom NIBR/Oslo Met, UiT, NORUT, 

NMBU, INN og TØI. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og ble gjennomført i perioden 2014-

19. 

Prosjektet var et tverrfaglig samarbeid, med en stor prosjektgruppe som består av jurister, arkitekter, 

planleggere og statsvitere. Ved hjelp av et mangfold av metoder studerte prosjektet hvordan loven 

fungerer i praksis, gjennom å se på områder som byutvikling, regional og lokal utvikling, infrastruktur og 

folkehelse. På alle disse områdene har gruppa sett på hvordan bruken av loven bidrar til demokratiske 

styrings- og avveiningsprosesser.  

Et mål med plan- og bygningsloven er at planlegging skal utgjøre en arena for samordning av interesser, slik 

at de beslutninger som tas bygger på helhetlige og langsiktige vurdereringer. Prosjektet stiller spørsmål ved 

om denne samordningen skjer i praksis, eller om det heller fører til innsigelsespraksis som uthaler 

planleggingsarbeidet uten at resultatet blir helhetlig samfunnsplanlegging. Her har juridiske studier sett på 

forholdet mellom plan- og bygningsloven og et utvalg sektorlover. Dette er lover som har betydning for 

arealbruken, men som samtidig har forskjellige, og til dels kolliderende målsetninger. 

Prosjektet var organisert med en internasjonal prosjektgruppe og et brukerpanel bestående av 

representanter fra forvaltningen, eiendomsutviklere og rådgivere. Funnene i prosjektet er dokumentert i to 

bøker og flere forskingsartikler. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
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kommunene skal videre legge til rette for høy arealutnyttelse i byområder gjennom fortetting og 

transformasjon med kvalitet i omgivelsene, med vekt på arkitektur, byrom, kulturmiljøer, 

grønnstruktur og andre miljøverdier.  

Horisontal samordning  

Horisontal samordning viser til samordning av beslutninger som treffes av sektormyndighetene etter 

sektorlovene og planmyndighetenes beslutninger i medhold av plan- og bygningsloven. NIBR (2020) 

«Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen» beskrives tre såkalte 

koblingsmodeller mellom plan- og bygningsloven og sektorlover.30 Mens det ene ytterpunktet er at 

plan gis forrang, er det andre ytterpunktet at sektor lov gis forrang.  I tillegg er finns det såkalte 

likestilte modeller.31  

Dagens koblingsmodell mellom kulturminneloven og plan- og bygningsloven innebærer at plan gis 

forrang for vernebestemmelsene i kulturminneloven. En viktig forutsetning for denne 

koblingsmodellen er at kulturmiljøforvaltningen har uttalt seg i planprosessen. Dersom det ikke er 

mulig å komme til enighet, kan kulturmiljømyndighetene fremme innsigelse til planen. 

Koblingsmodellen mellom kulturminneloven og plan- og bygningsloven understreker kommunens 

rolle som en viktig del av den samlede kulturmiljøforvaltningen. Videre følger det av de konkrete 

koblingsbestemmelsene i kulturminneloven og plan- og bygningsloven hvor det er innarbeidet 

bestemmelser om avklaring og samtykke, at det viktig med god samordning og dialog mellom 

Riksantikvaren, fylkeskommunene og kommunene. 

Kulturmiljøhensyn må tidlig inn i andre sektorers utviklings- og planprosesser… og vice versa 
Informantene peker videre på betydningen av at kulturmiljøhensyn er med tidlig i plan- og 

utviklingsprosesser for på den måten å legge premisser for videre planlegging og gjennomføring. 

Dette gjelder også i plan- og utviklingsprosesser i andre sektorer som direkte påvirker forvaltningen 

av kulturmiljø. Tilsvarende er det viktig at kulturmiljøforvaltningen tar inn andre samfunnshensyn 

tidlig i «egne» utviklings- og planprosesser.32  

I flere «arealintensive» sektorer som direkte berører kulturmiljøet, som samferdsel, bygg- og anlegg 

og energi og kraft, ligger statens prosjektmodell til grunn for utredning, planlegging og 

gjennomføring av store utviklingsprosjekt. Hovedtrekkene i statens prosjektmodell er beskrevet i 

boksen under.33 

  

 
30 Stokstad, Sigrid, Gro Sandkjær Hanssen, Fredrik Holth, Eivind Junker og Nikolai Winge (2020) «Bedre samordning mellom plan- og 
bygningsloven og sektorlovgivningen». NIBR 2020:17. Tilgjengelig her. 
31 Stokstad, Sigrid, Gro Sandkjær Hanssen, Fredrik Holth, Eivind Junker og Nikolai Winge (2020) «Bedre samordning mellom plan- og 
bygningsloven og sektorlovgivningen». NIBR 2020:17 
32 Plan- og bygningsloven har en generell samordningsplikt. Samordningsplikten er i like fremtredende i andre sektorlover.  
33 Finansdepartementet (2019) «Rundskriv 108/19. Statens prosjektmodell - Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av 
store investeringsprosjekter i staten». Tilgjengelig her.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/95543914e2a64d98b9e7fe2b9891dbb9/nibr-rapport-2020-17-samordning-pbl.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_108_2019.pdf
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For kulturmiljøforvaltningen vil det være særlig relevant og i noe større grad kunne være med på å 

legge premissene konseptfasen. I konseptfasen beskrives og utredes følgende sentrale tema: 

1. Problembeskrivelse 

2. Behovsanalyse 

3. Strategiske mål 

4. Rammebetingelser for konseptvalg 

5. Mulighetsstudie 

6. Alternativanalyse 

7. Føringer for forprosjektfasen 

  

Statens prosjektmodell 

Statens prosjektmodell stiller krav til metodikk og kvalitet når store statlige investeringsprosjekter skal 

utredes. Investeringsprosjekter med anslått samlet kostnadsramme over 1 milliard kroner (over 300 

millioner kroner for digitaliseringsprosjekter) omfattes av kravene. Modellen kan også anvendes på mindre 

prosjekter. Kravene innebærer at prosjektene skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring før 

beslutningsunderlaget legges frem for regjeringen og Stortinget. Målet er å unngå feilinvesteringer og 

holde god kontroll med kostnader og nytte gjennom planlegging og gjennomføring av prosjektene og på 

den måten sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Statens prosjektmodell 

omfatter fasene som illustrert i figuren under. 

 

Idéfasen omfatter det tidligste arbeidet med å avklare at det er, eller vil oppstå et problem som kan tilsi at 

det offentlige skal iverksette tiltak og vurdere hvordan dette bør utredes videre. Konseptfasen skal munne 

ut i en konseptvalgutredning (KVU) som skal gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1) før konseptvalg kan 

fattes i regjeringen. KVUer benyttes som kunnskapsgrunnlag for planlegging i eksempelvis 

transportsektoren hvor KVUer spiller en sentral rolle som kunnskapsgrunnlag for Nasjonal transportplan 

(NTP). NTP er igjen utgangspunkt for byvekstavtalene mellom staten og kommunal sektor. I nasjonale 

forventningene til regional og kommunal planlegging 2021-2024 er det uttrykt en forventning om at 

fylkeskommunene og kommunene formulerer klare behov og prioriteringer som innspill til 

konseptvalgutredning for store statlige samferdselstiltak.  

Forprosjektet skal deretter utarbeide styringsunderlag og kostnadsanslag for det valgte konseptet. 

Gjennomføringstid, særlig for forprosjektfasen, vil variere mellom ulike sektorer, og spesielt for saker som 

også skal planlegges etter plan- og bygningsloven. I saker som omhandler arealinngrep, vil planlegging skje i 

henhold til plan- og bygningsloven, med lovmessige krav til høring mv. Prosessene etter plan- og 

bygningsloven gjelder uavhengig av statens prosjektmodell. 
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Det vil i tillegg ofte være pålagt å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser av store tiltak. En 

nærmere beskrivelse av de syv trinnene i en KVU er beskrevet i Rundskriv R – 108/19 «Statens 

prosjektmodell - Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i 

staten» og Concepts KVU-veiledere.34 

Flere av de største kommunene har innført lignende investerings- og prosjektmodeller som i staten.35 

Med tanke på å få synliggjort kulturmiljøverdier tidlig samt å sørge for at det blir tatt hensyn til disse 

verdiene, antyder dette at kulturmiljøforvaltningen bør ha forståelse for, og kunnskap om 

rammeverk og metoder som benyttes i tidligfase i store statlige og kommunale investeringsprosjekt.  

Samfunnshensyn og utvikling i kulturmiljøforvaltningens egne utviklings- og planprosesser 

På samme måte som det er viktig at kulturmiljøhensyn kommer tidlig inn utviklings- og planprosesser 

i andre sektorer, er det i avveiingen mellom bevaring og utvikling essensielt at også 

kulturmiljøforvaltning tidlig søker å ta inn utviklingsperspektivet i sine egne utviklingsprosjekter og 

planer. 

Agenda Kaupang (2017) gjennomførte på oppdrag fra Riksantikvaren en evaluering av 4 av 10 

prosesser for fredning av kulturmiljøer gjennomført av Riksantikvaren siden 1994.36 Om 

fredningsprosessene i Tinfos og Skudeneshavn, skriver Agenda Kaupang følgende:  

«Motstanden fra beboere og rettighetshavere i Tinfos og Skudeneshavn mot de første 

fredningsforslagene forklares med at innskrenkningene for rettighetshaverne ble oppfattet å være 

mye sterkere enn mulighetene som fredningen samtidig ga områdets rettighetshavere. I begge 

tilfeller grep Riksantikvaren inn og myket opp forskriftenes bestemmelser. Enda viktigere, forteller 

våre lokale informanter, var det at Riksantikvaren i langt sterkere grad synliggjorde 

utviklingsperspektivet gjennom vektleggingen av dette i forvaltningsplanen, og i sin presentasjon av 

fredningsforslaget i pressemeldinger, media og ikke minst i folkemøter og andre møter med 

rettighetshaverne.» 

På bakgrunn av blant annet disse to fredningsprosessene, anbefales følgende: 

• Vektleggingen av utviklingsperspektivet ved utformingen og presentasjonen av 

fredningsforskrift og forvaltningsplaner er viktig og nødvendig for å sikre bred oppslutning 

om nye kulturmiljøfredninger i levende kulturmiljøer.  

• Det bør være et krav ved alle nye fredningsprosesser at det parallelt utarbeides 

forvaltningsplaner som tydeliggjør konsekvenser og muligheter for rettighetshaverne. 

• Til grunn for arbeidet med forvaltningsplanene bør det gjennomføres grundig kartlegging og 

registrering av relevante verneverdier og som en del av fredningsprosessen bør det 

utarbeides supplerende veiledere (skjøtsels- og vedlikeholdsplaner) med gode og 

operasjonelle råd og retningslinjer for forvaltningen av de ulike eiendommene i området. 

Tidlig involvering og samordning i regionale og kommunale planprosesser   
Tidlig medvirkning fra kulturmiljøforvaltningen i regionale og kommunale planprosesser vil ifølge 

flere informanter være viktig med tanke på å få frem gode avveiinger mellom bevaring og utvikling 

og å sørge for bærekraftig utvikling med utgangspunkt i kulturmiljø. 

Plan- og bygningsloven gir bestemmelser om medvirkning og fylkeskommunens og kommunens 

plikter til tidlig å søke samordning på tvers av forvaltningsnivåene og sektorer. Dette er aktiviteter 

 
34.Concept (2022) «Gjeldende veiledere fra Finansdepartementet» Lastet ned 22.2.2022. Tilgjengelig her.  
35 Concept (2015) «Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til beslutningsunderlag». Tilgjengelig her.  
36Agenda Kaupang (2017) «Evaluering av kulturmiljøer». Tilgjengelig her 

https://www.ntnu.no/concept/veiledere
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1262010703/Concept_45_web_A4_no.pdf/f8d0ff12-1ec4-4475-9b1e-158cc003a946
https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/bitstream/handle/11250/2488494/Evaluering%20av%20kulturmilj%c3%b8er%20-%20rapport%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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som gjerne kommer forut for selve planleggingsarbeidet (selv om det i praksis ofte vil være noe 

overlapp) og som setter premisser for den regionale og kommunale planleggingen.  

Regionalt planforum  

I hver region skal det være et regionalt planforum. I planforumet skal statlige, regionale og 

kommunale interesser klarlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet med regionale og 

kommunale planer. Regional planmyndighet oppretter regionalt planforum. Statlige og regionale 

organer og kommuner som er berørt av den aktuelle sak, skal delta. Andre representanter for 

berørte interesser kan inviteres til å delta i planforumets møter. 

På oppdrag for det daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjennomførte NIVI en 

evaluering av regionalt planforum.37 I evalueringen ble det rettet spørreundersøkelse til alle landets 

fylkeskommuner.38 Det ble gjennomført 30 intervjuer i henholdsvis fylkeskommunene, ulike 

regionale statsetater og i et utvalg kommuner. 

Evalueringen viser at det til dels er betydelig variasjon i organisering av regionale planforaene, men 

at fylkeskommunene, statsetatene og kommunene gjennomgående er fornøyd med ordningen. 

Kommuneplanens arealdel og større reguleringsplaner er hyppigst er til behandling i planforum. 

Kommuneplanens samfunnsdel er også ofte til behandling, men her kommer det samtidig til uttrykk 

litt ulike oppfatninger om det er hensiktsmessig.  

Samtlige informanter i fylkeskommunene svarer at planforum i stor eller i noen grad bidrar til å 

avverge innsigelser. Selv om planforum ikke er en arena for megling og formelle beslutninger 

påpekes det at behandling i planforum bidrar positivt med en gjennomgang av områder der det kan 

forventes merknader. 

Deltagelsen fra kommunene har ifølge evalueringen være økende. Det er imidlertid til dels 

varierende deltakelse fra statsetatene. Statsforvalteren (daværende fylkesmannen) og Statens 

vegvesen er hyppigst representert fra staten. Andre statlige virksomheter som også deltar relativt 

hyppig er NVE og daværende Jernbaneverket.  

Felles for de statlige virksomhetene som deltar hyppigst i regionalt planforum, synes å være at de 

representerer infrastruktursektorer som samferdsel og kraft, og at de i 2015 var organisert med et 

regionalt ytre apparat. Riksantikvaren er blant de offentlige virksomhetene som ikke er nevnt i 

evalueringen.  

Det er uklart på nåværende tidspunkt om overføringen av oppgaver til fylkeskommunen på 

kulturmiljøfeltet som følger av regionreformen vil påvirke i hvilken grad kulturmiljøhensyn løftes 

frem i regionalt planforum. 

Regional planstrategi39 

Den regionale planstrategien skal ta for seg de viktigste utfordringene i regionen og hvordan de kan 

møtes. Fylkeskommunen avgjør gjennom sin planstrategi hvilke regionale planspørsmål som det skal 

arbeides med i perioden den gjelder for. Fylkeskommunen har plikt til å utarbeide en planstrategi 

minst en gang i valgperioden, og den må senest være utarbeidet ett år inn i perioden. Det er en 

vesentlig oppgave for kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen å sørge for at nasjonale mål og 

rammer for forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og landskap integreres i den regionale 

 
37 NIVI (2015) «Evaluering av regionalt planforum». Tilgjengelig her. 
38 Med unntak av Nord-Trøndelag og Oslo har alle fylkeskommunene opprettet planforum 
39 Riksantikvaren (2020) «Veileder. Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven. Tilgjengelig her.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/b10bd24008804efe9da35dd1ea9c6c0a/nivi_-2015_2_evaluering_regionalt_planforum.pdf
https://www.riksantikvaren.no/veileder/planlegging-etter-plan-og-bygningsloven/
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planstrategien. Planstrategien gir også retningslinjer for hva som skal gjøres av videre planlegging. 

Hvis kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen ønsker å utarbeide en egen regional plan for 

kulturminner, må dette forankres i den regionale planstrategien. Nasjonale forventninger til regional 

og kommunal planlegging skal legges til grunn for fylkeskommunenes planstrategier. Regional 

planstrategi utarbeides av fylkeskommunen, og vedtas av fylkestinget. Planstrategien gir 

retningslinjer for offentlige myndigheter som legger planstrategien til grunn for egne planer og 

vedtak. Loven krever at fylkeskommunen skal samarbeide med kommuner, statlige organer, 

organisasjoner og institusjoner i arbeidet med regional planstrategi, men andre aktører kan også 

være aktuelle. 

Kommunal planstrategi40  

Formålet med en kommunal planstrategi er å rette oppmerksomheten mot hvilke planarbeider 

kommunen bør starte opp eller videreføre i valgperioden. Kommunen har plikt til å utarbeide en 

planstrategi minst en gang i valgperioden. Den skal vedtas senest ett år inn i perioden. "Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging" skal legges til grunn for kommunenes 

planstrategier.  

Hvor omfattende prosess kommunen legger opp til i den kommunale planstrategien, avhenger blant 

annet av om det skal gjennomføres en kommuneplanrevisjon i perioden. Dersom en slik revisjon ikke 

skal gjøres, vil strategien være særlig viktig for å drøfte kommunens prioriteringer. 

De formelle kravene til saksbehandling av kommunens planstrategi er at kommunestyrets forslag til 

vedtak skal offentliggjøres minst 30 dager før kommunestyrets behandling. En vedtatt planstrategi 

skal være retningsgivende for kommunens videre planarbeid, men har ikke direkte rettsvirkning 

overfor innbyggerne.  

Ifølge veilederen fra Kommunal- og distriktsdepartementet, skal kommunestyret skal minst én gang i 

hver valg-periode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal 

planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 

samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 

vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal 

planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen 

bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til 

vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved 

behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 

revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til 

om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende 

planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås 

sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. 

2.2.4 Formidling er viktig for å skape engasjement, kunnskap og gjensidig forståelse 
Formidling trekkes av flere frem som et viktig virkemiddel med tanke på å sørge for mer kunnskap 

om kulturmiljøet, å skape engasjement og utvikling av en bedre forståelse for verdiene kulturmiljøet 

representerer med tanke på en bærekraftig utvikling og for samfunnet i stort. Sitatene under hentet 

de interne innspillsrundene. 

«[Det er viktig med] reelt samarbeid mellom partene som driver med utviklingen. Kulturminnene 

oppleves ikke som en ressurs for mange der ute, og det er en stor hindring. Løsningen må være 

 
40 Riksantikvaren (2020) «Veileder. Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven.  
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kommunikasjon og at vi blir bedre til å snakke opp kulturminnene på en konstruktiv måte. Andre 

argumenter enn at det er godt for sjelen. Samle eksempler på utvikling, tross bevaring der dette har 

bidratt til en positiv utvikling for noen og for lokalsamfunnet. Må klare å snakke om kulturminners 

potensial, ikke bare komme drassende med regler og loven.» 

«Hvis man driver med noe viktig innenfor kulturminnevern så bør man fortelle om det. Det bør stilles 

krav til kommunene og til regionalforvaltningen om åpenhet og formidling. For eksempel be om 

rapportering på hvor mange åpne møter, avisartikler som har vært skrevet og hvor mange ganger 

kulturminneansvarlig i regionen har vært i media. Det bør være en egen kommunikasjonsstrategi for 

dette i hver region. Det må tydeliggjøres at formidling og deling av kunnskap er en del av ansvaret.»   

«Må bli mer spenstige på formidling. Byutvikling står hele tiden på programmet. Kommunene har et 

økt fokus nå enn for ti år siden, men arkeologiske kulturminner er til hinder er gjennomgående 

fortsatt. Må jobbe med kommunene om hvorfor og hvordan arkeologiske kulturminner kan ivaretas 

på en hensiktsmessig måte, gå i dialog og informere bedre. Riksantikvaren bør være mer aktive 

ovenfor media i en del sammenhenger. Vi må gå ut før de kommer til oss og fremsnakke arkeologi.» 

Det er flere informanter som peker på betydningen av å ha gode eksempler fra inn og utlandet som 

viser at utvikling og bevaring kan kombineres. Det vises her til egen rapport om referanseprosjekter. 

Digital formidling og synlighet for barn og ungdom er andre tema som trekkes frem. 

2.2.4 Besøksforvaltning 
Ifølge Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden betyr besøksforvaltning «at man 

sikrer en bærekraftig utvikling som er innenfor grensene til det natur, landskap, miljø, lokalsamfunn 

og lokal kultur tåler, samtidig som det gir grunnlag for sunn næringsdrift og lokal verdiskaping». 

Dette understreker at besøksforvaltning hører hjemme i samfunnsplanleggingen og må inn i det 

kommunale, fylkeskommunale og nasjonale planarbeidet. 

Besøksforvaltning er tett knyttet til bruk av fellesgoder og eksternaliteter. Erkjennelsen av at 

fellesgoder, som kulturmiljø, er viktige ressurser i reiselivet, at reiselivet over visse grenser kan 

påføre lokalsamfunn negative eksternaliteter og en generelt økt bevissthet rundt bærekraften i 

næringslivet, er viktige årsaker til at besøksforvaltning har fått mer oppmerksomhet.      

Den grunnleggende tanken om besøksforvalting kommer også til uttrykk i Den Nasjonale 

Reiselivsstrategien 2030.41 De overordnede strategiske målene i strategien er: 

1. Norsk reiseliv skal øke sin egen verdiskaping og bidra til jobbskaping i hele landet 

2. Norsk reiseliv skal bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn 

3. Norsk reiseliv skal bidra til attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere 

4. Norsk reiseliv skal levere så høy kundeverdi at betalingsvilje og gjenkjøp øker 

Strategien identifiserer konkrete tiltak og satsinger som underbygger målene gjennom å styrke 

omstillingsevnen, verdiskapingen, samhandlingsevnen og håndteringsevnen i norske reiseliv. Det 

understrekes at dette er et ansvar som går på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. 

  

 
41 Innovasjon Norge (2021) «Nasjonal reiselivsstrategi 2030. Sterke inntrykk med små avtrykk». Tilgjengelig her. 

https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/Nasjonal_Reiselivsstrategi_2021_1__2a784ce5-7b8f-438d-a40b-65a68707dff5.pdf
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3. Flaskehalser og barrierer mot bærekraftig utvikling med 

utgangspunkt i kulturmiljø 
Prosjektgruppen har i innspillsrundene og de interne arbeidsverkstedene spurt informantene om hva 

de opplever som de viktigste flaskehalsene og barrierene mot at bærekraftig utvikling ivaretas i 

bevaringsarbeid. Tilsvarende er informantene i intervjuene og respondentene i spørreundersøkelsen 

blitt bedt om å beskrive det de opplever som de største flaskehalsene og barrierene mot at 

bærekraftig ivaretas i bevaringsarbeidet. 

Feil! Fant ikke referansekilden. viser svarfordelingen på spørsmålet: «Hva er de største barrierene 

for utvikling i bevaringsarbeidet? Velg inntil tre alternativer», som ble stilt til fylkeskommuner, 

byantikvarer, forvaltningsmuseene og NIKU. 

 

Figur 4: Viktigste barrierer mot bærekraftig utvikling med utgangspunkt i kulturmiljø 

På spørsmål om hva som er de største barrierene mot at kulturmiljø kan bli en ressurs i lokal 

næringsutvikling, fordeler svarene seg som illustrert i Feil! Fant ikke referansekilden..  

 

Figur 5: Viktigste barrierer mot at kulturmiljø er ressurs i lokal næringsutvikling 

Respondentene ble også spurt om hva som er de største barrierene mot at kulturmiljø kan bli en 

ressurs i by- og stedsutvikling. Svarene seg som illustrert i Feil! Fant ikke referansekilden.. 
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Figur 6: Viktigste barrierer mot kulturmiljø som ressurs i by- og stedsutvikling 

Avslutningsvis, er det spurt om de viktigste barrierene mot endret bruk av kulturmiljø. Feil! Fant ikke 

referansekilden. viser fordelingen av svarene. 

 

Figur 7: Viktigste barrierer mot endret bruk 

Det fremgår av svarene i spørreundersøkelsen at enkelte barrierer går igjen. Svarene sammenfaller i 

stor grad svarene i intervjuene som er gjennomført blant offentlige etater, offentlige eide foretak, 

frivillige organisasjoner og kunnskapsmiljø og interne innspillsrunder og arbeidsverksted i 

Riksantikvaren. 

Kapasitet og kompetanse i fylkeskommuner og kommuner 
I den interne datainnsamlingen, intervjuene og i spørreundersøkelsene lav kunnskap og kompetanse 

i fylkeskommunene og kommuner pekt på som en barriere mot bærekraftig utvikling med 

utgangspunkt i kulturmiljø. Det beskrives at kommunale saksbehandlere «drukner i arbeid» med 

lokal planlegging. Det er imidlertid store variasjoner mellom fylkeskommunene og kommunene.  

Barrieren består konkret av at jo lavere kompetansen er i forvaltningen, desto strengere håndheves 

vernet. Flere informanter og respondenter beskriver at håndhevingen av lovverket er for 

personavhengig og at faglig usikkerhet gir mindre fleksibilitet.  

Andre informanter gir uttrykk for at det er for stor avstand i dag mellom kommunene og 

fylkeskommunen. Der det er byantikvarer er det bedre kompetanse. I de andre kommunene vet man 

for lite om hva kulturmiljøforvaltningen arbeider med og deres strategier. 



32 
 

Til tross for at det er mangel på kompetanse og kapasitet hos flere kommuner og i fylkeskommuner, 

er det ifølge flere informanter mye kompetanse og potensial hos de frivillige foreningene og 

organisasjonene. Det vises blant annet til det er startet opp et arbeid fra Kulturvernforbundet om å 

organisere seg mer regionalt, og at dette vil kunne hjelpe for å samle kunnskapen. 

Fra flere informanter understrekes viktigheten av at Riksantikvaren og fylkeskommunen utvikler 

verktøy og veiledning som kommunene kan bruke i den kommunale planleggingen. På den måten 

kan kulturmiljøforvaltningen bidra til å styrke både kunnskap og forståelsen for kulturmiljøet i 

kommunene. DIVE-analyser ble trukket frem som et eksempel på et slikt verktøy. Utover dette 

påpekes det kommunikasjon og veiledning er viktig. De utvalgte sitatene under kan illustrere dette:  

«Riksantikvaren kan bli bedre til å kommunisere det de driver med og alle de gode tankene deres med 

kommunestyrer rundt om osv. Det er ok å være litt tante Sofie, ved at man gir bedre opplæring i de 

samfunnsmessige fordelene av kulturminnevern, næringsmessige fordeler, reiseliv osv.» 

«Vi må spille kommunene gode. Må være nok ressurser til at de skal kunne gå i dialog. Veldig 

forskjellig fra fylke til fylke hvor mye ressurser de har. Det må satses på fylkeskommunene. Vanskelig 

å få nok kunnskap helt ned på kommunalt nivå.»     

«Dette er vanskelig sett fra vår side. Vi kan bevaring, kan ikke så mye om utvikling. Den viktigste 

barrieren for utviklingen er kulturminneforvaltningen sier utviklerne og foreningen fredet. Jeg tror at 

det ikke er vrangvilje fra kulturminneforvaltningen, men det handler om resursforholdene i 

forvaltningen. I det offentlige. Vi trenger en sterk offentlighet slik at de som vil utvikle kan få god 

støtte i det offentlige. Saksbehandlingskapasitet er viktig både i kommunene, fylke og stat. Folk blir 

gående i tunge og lange søknadsprosesser. Det er det tyngste.»   

«Mer kompetanse og trygghet innenfor kulturmiljøforvaltningen gjør det lettere å si ja og være mer 

konstruktiv og ikke bare si nei for sikkerhets skyld.»   

«Private eiere savner hjelp og informasjon om mulighetsrommet. De må i dag selv ha kompetanse og 

søke økonomiske midler med bakgrunn i egen kompetanse. Opplever å ikke få tilstrekkelig faglig 

veiledning og gode råd. Det bidrar til forfall fordi byggene blir uegnet for bruk.» 

Kulturminner i kommunene (KIK) 
Formålet med Riksantikvarens satsing «Kulturminner i kommunen – KIK» var å styrke 

kulturminnekompetansen i kommunene. KIK har vært en del av Riksantikvarens «Kunnskapsløftet for 

kulturminneforvaltningen», som skulle imøtekomme utfordringer påpekt av Riksrevisjonen om 

hvordan det nasjonale ansvaret for fredete og verneverdige bygninger forvaltes. Satsingens viktigste 

tiltak har vært ulike stimuleringstiltak og tilskudd til å utarbeide kulturminneplaner i kommunene. 

Satsingen har også omfattet nasjonale og regionale samlinger for kommuner og fylkeskommuner, 

utarbeiding av veiledningsmateriell og videreutvikling av Riksantikvarens Utviklingsnett. KIK-

prosjektet ble to ganger evaluert i 2020. De viktigste funnene er oppsummert i boksen under. 
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For lite samarbeid og samordning 
Blant de viktigste barrierene som trekkes frem er for lite samarbeid med sentrale aktører. Dette 

gjelder også for aktører som for eksempel utbyggere. Det er også behov for bedre samarbeid med de 

som jobber med forskning og utvikling, og samarbeid om produktutvikling og med teknologene. Det 

er en myte at nye bygg er bedre å bo i, det må tas tak i dette og samarbeides med teknologibransjen 

om dette.   

For strengt regelverk 
Enkelte informanter peker på at en barriere for utvikling basert på kulturmiljø, er et relativt strengt 

regelverk. Det trekkes frem at eksempelvis tekniske forskrifter og krav i arbeidsmiljøloven kan 

medføre behov for å foreta større inngrep i kulturmiljøet. Konsekvensen er at det ofte kan oppstå 

konflikt med vilkår fastsatt i vedtak, kommunale planer eller andre bestemmelser i kulturminneloven. 

I slike tilfeller blir prosessene lengre, noe som kan oppleves som en stor barriere for eiere og 

utviklere. Utviklingstiltakene blir også dyrere å gjennomføre.  

Menon (2020) «Evaluering av satsingen Kulturminner i kommunene (KIK) – Erfaringer fra 

kommunene» 

I rapporten «Evaluering av satsingen kulturminner i kommunene (KIK) – Erfaringer fra kommunene, skriver 

Menon at tilskuddet har resultert i økt fokus på ivaretakelse av kulturminner og -miljøer og at over 80 

prosent av de spurte kommunene mener at planen har gjort kulturminnearbeidet bedre. 

Kulturminneplanen har utløst en rekke aktiviteter. Ifølge Menon, har 44 prosent av kommunene som har 

vedtatt plan satt andre virkemidler i sammenheng med prioriteringer i planen. Kulturminneplanen har også 

bidratt til at 20 prosent av kommunene har inngått mer formaliserte samarbeid med eksterne aktører, 13 

prosent har utlyst eget tilskudd til arbeid med kulturminner og 11 prosent har innført fritak for 

eiendomsskatt for kulturminner.  

Når det gjelder ytterligere kulturminneaktiviteter, trekker kommunene vi har snakket med spesielt frem at 

prioriteringene i planen har bidratt til økt samhandling mellom kulturminner og andre tjenesteområder. 

Videre peker evalueringen på viktigheten av at arbeide med kulturminneplanene er forankret i kommunens 

ledelse og kommunenes planer etter plan- og bygningsloven.  

Agenda Kaupang (2020) «Evaluering av Kulturminner i kommunene (KIK)» 

Evaluering av satsingen «Kulturminner i kommunen – KIK» ble gjennomført av Agenda Kaupang i 2020. 

Ifølge Agenda Kaupang har KIK-satsingen bidratt til å styrke kommunenes innsats og kompetanse som 

kulturminneforvalter. KIK-satsingen har «løftet arbeidet med å utvikle kulturminneplaner i kommunene, og 

gjennom dette bidratt til realisering av andre viktige, men mindre kvantifiserte målsettinger for satsingen 

og det overordnede kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen. Tilskuddsordningen har bidratt til at 

kommunene har tatt større ansvar for kulturminner. Satsingen har bidratt til mer samhandling på tvers av 

forvaltningsnivåene, og samarbeidet fungerer stort sett bra, med god rolleforståelse blant aktørene. Videre 

oppsummeres det: 

«Tilskudd til utarbeiding av kommunale kulturminneplaner oppfattes som et vellykket grep i satsingens 

overordnede mål om å styrke kompetanse og systematisk kulturminnearbeid i kommunene». 

«Tilskuddsordningen har bidratt til å løfte arbeidet opp på den politiske dagsorden.». «KIK har styrket den 

mer varige «strukturelle» kunnskapskapitalen i kommunene i form av dokumentert og tilgjengelig 

kunnskap og måten kommuner arbeider og samarbeider på med andre aktører i og utenfor 

kulturminnefeltet. Det er utarbeidet planer som i seg selv er en kunnskapsbase, og som gir føringer i alle 

fall for nær fremtid. Men selv gode planer forvitrer etter hvert og må vedlikeholdes for å bevare sin verdi.» 
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I 2017 kartla Oslo Economics, på oppdrag fra Norsk Kulturarv, utfordringer og flaskehalser knyttet til 

næringsvirksomhet med utgangspunkt i kulturminner.42  Undersøkelsen så nærmere på hvilke hindre 

offentlige regelverk kan skape for bedrifter som arbeider med utgangspunkt i kulturminner, om 

aktørene har lykkes i å løse utfordringene, og i så fall hvordan. 

Resultatene viser at utfordringen, sett fra eiernes side, er knyttet til praktisering av dagens regelverk. 

Regelverket i seg selv synes å være fleksibelt nok til at det i de fleste tilfeller går an å finne praktiske 

løsninger som tilfredsstiller kravene samtidig som kulturarven ivaretas. Ulik praktisering av 

regelverket skaper imidlertid uforutsigbarhet og opplevelse av urettferdighet, og kan skyldes 

manglende kompetanse, ulik tolkning eller ulike holdninger. Eiere av kulturminner opplever også at 

de må bruke lang tid og betydelige ressurser for å gjennomføre tiltak som er nødvendige for å få en 

lønnsom næringsvirksomhet. Nødvendige tiltak blir ofte ekstra kostbare fordi næringsvirksomheten 

drives i et kulturminne, mens kravene er tilpasset moderne bygninger. Høye kostnader og lange 

prosesser kan medføre at tiltakene ikke gjennomføres, og at virksomheten da får et mindre omfang 

enn ønsket. Erfaringer med å løse utfordringer eller mangel på dette kan tenkes å variere avhengig av 

geografisk plassering der kommuner, fylkeskommuner, Mattilsynet eller andre berørte myndigheter 

kan ha ulik tolkning og praktisering av regelverk. 

Undersøkelsen viser at reguleringer og krav etter ulike lovverk er krevende å oppfylle, og at selv om 

de er ment å skulle sikre at kulturmiljø bevares og oppfyller nødvendige krav for sikkerhet, liv og 

helse, er det ikke usannsynlig at reguleringene i enkelte tilfeller påfører samfunnet et tap av verdier, 

både privatøkonomiske, bruks- og opplevelsesmessig. Når inntekter uteblir, går dette også ut over 

vedlikehold av kulturmiljø. Dersom ulempene ved reguleringene overstiger fordelene, er det ut ifra et 

samfunnsøkonomisk perspektiv god grunn til å vurdere å lempe på noen av kravene. Oslo Economics 

formulerer seks tiltak som kan avhjelpe utfordringene som er identifisert: 

• Justering av regelverk 

• Justering av praksis i myndighetsutøvelsen 

• Eksempelsamling 

• Kompetanse- og servicesenter 

• Tydelige retningslinjer fra Riksantikvaren 

• Målrettede tilskudd til næringsvirksomhet med utgangspunkt i kulturminner 

Funnene i Oslo Economics (2017) bekreftes langt på veg av svarene i intervjuene og 

spørreundersøkelsene. Følgende sitater illustrerer poenget. 

«En av barriere for å ivareta kulturmiljøer er regelverket. Tiltak blir fort dyrt fordi man skal 

opprettholde et utseende på et bygg eller gjøre det på en spesiell håndverksmessig måte. Det er 

fordyrende.» 

«Ofte er vern like strengt som fredning – særlig hos FK med lav kompetanse.» 

«I feltet «regulert til bevaring» [i PBL] opplever vi at fylkeskommunene trekker bevaringsprinsippene i 

retning fredning. Og det mener vi er feil. Under fredning så er bevaring overordnet bruk, mens under 

vern skal bruk være en betingelse for bevaring» 

  

 
42 Oslo Economics (2017)  
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Ifølge Vista Analyse peker informanter på at tekniske krav i lovverket, slik som TEK17, «oppleves som 

motstridene med det som ligger i fredning etter Kulturminneloven, men også i det som ligger i 

bærekraftig utvikling.» Videre skriver Vista Analyse at  

«Tekniske krav er en kilde til utsettelser fordi det blir mange runder med Riksantikvaren og andre 

myndigheter. Det gjelder eksempelvis krav til universell utforming, ventilasjon og brannsikring i eldre 

bygninger. Ofte gis det dispensasjoner fra tekniske krav i bygninger. Men da kan plutselig andre 

myndigheter komme på banen med krav, noe som fører til ytterligere utsettelser.» Kravene til 

universell utforming kan for eksempel noen ganger være i direkte motstrid til det som ligger i 

fredningsbestemmelsen. 

Økonomi 
Ifølge Vista Analyse er det flere informanter og respondenter opplever at økonomi er et hinder for å 

ta i bruk kulturmiljø. Som regel blir kulturvern vektet mot praktiske og økonomiske formål. Dersom 

bygget har en bruksverdi er det enklere enn dersom det ikke har det. Det samme gjelder for aktører 

som har krav om lønnsomhet knyttet til ivaretakelse av kulturmiljøer. Det gjelder også for private 

eiere. Det krever fleksibilitet med tanke på modernisering. 

Følgende sitater fra intervjuene illustrerer hvordan økonomi kan være en barriere mot bærekraftig 

utvikling med utgangspunkt i kulturmiljø. 

«Bevaring og utvikling er uendelig krevende økonomisk – veldig mange flotte bygg i Oslo står tomme 

fordi det er for dyrt å rehabilitere dem.» 

«Ligger leieprisene så lavt som 1500-2000 kr per kvadratmeter vil det være krevende å istandsette 

byggene. Dette er normale leiepriser i mellomstore byer» 

«Vi sparer vedlikeholdsoppgaver når vi selger bygg med krevende oppgradering. I tillegg tjener vi 

penger på salget. Når vi ikke har penger til istandsetting, så selges byggene i stedet.» 

Uklarhet om hvilke verdier som skal bevares og utydelige vernebestemmelser 
Flere av informantene i intervjuene opplever at det fra forvaltningens side er et ønske om å verne 

mer enn det som praktisk gjennomførbart å verne.  Ifølge Vista Analyse, «åpner dette for spørsmål 

om hva som er kjernen i verdiene ved kulturmiljøet – og på hvilket nivå verdien ligger, lokalt, 

regionalt eller nasjonalt.»   

Statlige eiere og infrastrukturforvaltere har eget økonomisk ansvar for å ivareta objekter og miljøer. I 

intervjuene peker de på utfordringene de møter i dialog med kulturminneforvaltningen. Blant det 

som trekkes frem er at det uklart hvilket ansvar de statlige eierne har for bevaring. Spesielt gjelder 

dette kulturmiljø med regional og lokal verdi.  

Ifølge Vista Analyse, har mange informantene trukket frem tidsperspektivet. Det oppleves å være 

usikkerhet omkring hva vernet gjelder. Det blir pekt på at vernet kan være knyttet til 

enkeltelementer, bygningsdeler eller konstruksjonen. Ifølge Vista Analyse peker flere av 

informantene i intervjuene på: 

«at det bør komme tydelig frem av vernebestemmelsene hvordan rammebetingelsene skal forstås. Er 

hele bygget bevaringsverdig? Er enkelte rom eller elementer i bygningen bevaringsverdig, som 

vinduer, trapper, dørhåndtak, dører, karmer, lister, gulv, fasade mm.? Eller er det materialbruk og 

håndverksteknikker som er bevaringsverdig og må hensyntas? Informantene opplever at det ofte 

brukes mye tid på diskusjon med Riksantikvaren i vurdering av enkelttiltak i bygninger.» 
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Utydelighet rundt hvilke verdier som skal bevares, innebærer ifølge enkelte informanter at: 

«Kulturminnevernet havner stadig i spill og forhandlinger. Det mangler ofte en analyse i bunn om hva 

som er viktig. Alt tas med inn i forhandlingene og da er det litt tilfeldig hva du klarer å verne.» 

«Blir for tilfeldig hva man klarer å verne. De vil egentlig verne alt, og så står man ikke hardt på kjerne-

verdiene og så mister man i stedet for mye. Ting står da og forfaller fordi de er fredet og har lav 

bruksverdi pga strenge krav». 

Mangel på håndverkskompetanse 
Flere informanter peker på at mangel på håndverkskompetanse er en viktig barriere mot at 

bærekraftig utvikling ivaretas bevaringsarbeid. Det understrekes at håndverkerne ofte har en todelt 

rolle når gjelder utvikling av kulturmiljø. De utfører jobben, men er også ofte ansvarlig for hele 

prosessen, inkludert å skrive byggesøknad. Det er derfor viktig at håndverkere må sitte på 

kompetanse om kulturminneverdier. En rekke informanter gir uttrykk for at det viktig å ha et godt 

utdanningstilbud innen tradisjonshåndverk. Utvalget av sitater illustrerer dette. 

«Utdanning av flere med håndverkskompetanse bør være et satsningsområde. Det bør også satses på 

modulkurs for dem som ønsker kompetanse på kulturminnerestaurering i voksen alder».  

«Fylkeskommunene har et ansvar i forhold til hvilke utdanningsløp som tilbys. Forståelsen må økes 

for at tradisjonell håndverkskompetanse ikke bare hører fortiden til, men er fremtiden. Kulturminner 

må både tas vare på, men også utvikles videre. Det bør styrkes innsatsen for de som ønsker å ta 

denne utdanningen som voksne.» 
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Bakgrunn og hensikten med undersøkelsen 
Riksantikvarens oppdrag med å utarbeide tematiske bevaringsstrategier kommer fra meld. St. 16., 

Kulturmiljømeldingen. Bevaringsstrategiarbeidet skal først og fremst følge opp det nye målet i 

kulturmiljømeldingen som omhandler ivaretakelse av et mangfold av kulturmiljø, men det skal også 

følge opp målet om engasjement som er som følger: «Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta 

ansvar for kulturmiljø». En del av dette innebærer å bygge opp under den lange tradisjonen for 

frivillig innsats for kulturarv i Norge, og de enkeltpersonene og organisasjonene som gjør en 

uvurderlig innsats for å ta vare på kulturmiljø i sitt nærmiljø.  

Meldingen legger flere føringer for arbeidet og blant annet gis det føringer for bevaringsarbeid og 

samarbeid. I meldingen står det at «Samarbeid og bedre koordinering av virkemiddelbruken skal 

bidra til bevaring og bruk av kulturmiljø», og senere stå står det at «Tverrfaglig og tverrsektorielt 

samarbeid, kunnskap og formidling skal inngå som en del av strategiene». Den sier altså at vi må 

jobbe mer tverrfaglig, og samarbeide med andre sektorer og aktører som sitter på virkemidler 

innenfor bevaringsarbeid. I tillegg til at vi skal samarbeide mer med andre som driver med relevant 

kunnskaps og formidlingsarbeid.  

Videre så nevnes UKL som et godt eksempel på et slikt samarbeid, og kulturmiljømeldingen sier: «I 

denne ordningen samarbeider direktorater og regionale aktører med kommuner og grunneiere. 

Denne satsingen kan gi gode eksempler på en helhetlig tilnærming til et tema der flere myndigheter 

og forvaltningsnivåer samarbeider, og som kan være relevante i arbeidet med å utforme og 

konkretisere bevaringsstrategiene.»  

Med bakgrunn i dette skal det, som en del av forarbeidet til bevaringsstrategiene, gjøres en 

innledende kartlegging på temaet bevaring og samarbeid. Hensikten med kartleggingen er å 

undersøke hvor mulighetspotensialet ligger for nye og fruktbare samarbeid med andre aktører og 

fagområder inn i bevaringsarbeid, samt hvilke eksisterende samarbeid som bør styrkes og 

videreutvikles. Dette vil kunne legge grunnlaget for å velge ut samarbeidspartnere til de ulike 

tematiske bevaringsstrategiene.  

 

Grunnlag, avgrensning og spørsmål 

Avgrensning og grunnlag for kartleggingen 
Dette arbeidet har vært en innledende kartlegging av temaet bevaring og samarbeid som ble utført i 

løpet av november 2021 – medio februar 2022 som en del av forprosjekt del 1 i 

bevaringsstrategiarbeidet. På grunn av den begrensede tidsperioden til gjennomføring av 

undersøkelsen, er arbeidet i hovedsak basert på gjennomgang av eksisterende rapporter og 

innhenting av erfaringer internt og eksternt. Den interne erfarings- og kunnskapsinnsamlingen har 

vært gjennomført ved hjelp av samtaler og intervjuer, samt workshop gjennomført på alle 

seksjonene og relevante enheter hos Riksantikvaren. Den eksterne erfarings- og 

kunnskapsinnsamlingen har vært basert på intervjuer med utvalgte eksterne informanter, en 

spørreundersøkelse blant andre aktører innenfor kulturmiljøforvaltningen, innspill fra prosjektets 

referansegruppe, samt innkomne innspill gitt i fem innspillsmøter til arbeidet som ble gjennomført i 

september 2021, og skriftlige innspill som ble tilsendt i etterkant av møtet.  

Arbeidet har i hovedsak vært utført og ledet av Viktoria Hamran Fjellbekk (ASE). Resterende i 

prosjektgruppa har fungert som sparringspartnere og har kommet med innspill til og kvalitetssikret 

innholdet underveis. Det har vært benyttet rådgiverbistand ved Vista Analyse AS, til gjennomføring 

av de eksterne intervjuene, gjennomføring av spørreundersøkelsen og noe dokumentgjennomgang.  
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Spørsmål som ønskes besvart om bevaring og samarbeid 
Målet med undersøkelsen har vært å beskrive nåsituasjonen, samtidig som at det skulle kartlegges 

om det ligger et ubenyttet mulighetspotensial for samarbeid med andre aktører eller fagområder 

som kan tas med inn i bevaringsstrategiarbeidet og videreutvikles gjennom utvalgte satsinger og 

tiltak. Det har derfor vært ønskelig å besvare følgende spørsmål: 

• Hvem er det som jobber for bevaring av kulturmiljø i dag, og hvem av disse samarbeider 

kulturmiljøforvaltningen med allerede? 

• Har vi noen eksempler på samarbeidsprosjekter med læringspunkter som er relevante for 

bevaringsstrategiarbeidet? 

• Hva er mulighetsrommet for nye og mer forankrede samarbeid mot andre aktører? (Andre 

sektorer, forvaltere av lovverk, departementer, frivillige, eiere, organisasjoner, næringsliv 

osv.?) 

• Hva er mulighetsrommet for nye og bedre samarbeid om bevaringsarbeid mot andre fag og 

tema? 

• Hvilke faktorer må til for å fange opp og bidra til å utvikle engasjementet som finnes lokalt 

og regionalt? 

• Sektorsamarbeidet, hvordan fungerer det i dag og hvordan kan dette utvikles og løftes? 

Ligger det et potensial her å dra med seg inn i bevaringsstrategiarbeidet? 
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Del 1 – Overordnet kartlegging og dagens situasjon 

 

Krav og føringer for samarbeid hos kulturmiljøforvaltningen 

Lov om kulturminner (Kulturminneloven) 

Kulturminneloven har enkelte føringer for samarbeid i fredningssaker. I §22. Regler for 

saksbehandling, første avsnitt i punkt 1. så står det: «Når et arbeid med fredning etter denne lov (jf. 

§§ 15, 19 og 20) starter opp skal det tas kontakt med berørte fylkeskommuner og kommuner for å 

drøfte avgrensing av området, innhold i fredningsbestemmelser og spørsmål om samtidig oppstart av 

kommunalt eller regionalt planarbeid og spørsmål for øvrig av betydning for kommunens og 

fylkeskommunens planarbeid.»  

Videre så står det i avsnitt 3 i punkt 1. at: «På et tidlig tidspunkt i forberedelse av fredningssaken skal 

det søkes samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner m.v. som har særlig interesse i 

tiltaket.» 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 

Plan- og bygningsloven har enkelte føringer for samarbeid. I §1-4. Plan- og bygningsmyndighetenes 

oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene, avsnitt 2, så står 

det at: «Plan- og bygningsmyndighetene skal samarbeide med andre offentlige myndigheter som har 

interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under 

vedkommende myndighets saksområde.» 

Det utdypes videre hvordan dette skal gjøres i planleggingsoppgaver i §3-1. Oppgaver og hensyn i 

planlegging etter loven, avsnitt 2: Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og 

interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning 

mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private 

organisasjoner og institusjoner, og allmennheten. 

I § 7-1. Regional planstrategi, så er det et krav om samarbeid ved utarbeidelse av regional 

planstrategi: «Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år 

etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, 

organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.» Dette utdypes nærmere i §8-3. 

Utarbeiding av regional plan.  

Hele kapittel 9 i loven omhandler bestemmelser for interkommunalt samarbeid. §9-1. 

Interkommunalt samarbeid, sier at interkommunalt samarbeid bør inngås når det er hensiktsmessig å 

samordne planleggingen over kommunegrenser og kan igangsettes når regional planstrategi skal 

gjennomføres. Videre står det i andre avsnitt at regional planmyndighet kan anmode slikt samarbeid: 

«Regional planmyndighet eller statlige myndigheter kan anmode kommunene om å innlede et slikt 

samarbeid når det anses nødvendig for å ivareta hensyn og løse oppgaver som går ut over den 

enkelte kommune.» og videre i avsnitt 3 at departement kan pålegge slikt samarbeid: «Når det anses 

nødvendig for å ivareta og løse nasjonale og viktige regionale hensyn og oppgaver, kan 

departementet pålegge kommuner å inngå i et slikt plansamarbeid.» Interkommunalt plansamarbeid 

er flere steder i landet benyttet for å utarbeide en kulturminneplan på tvers av flere kommuner.  

§11-3. Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel, sier noe om hvor kommunens prioritering av 

samarbeidsoppgaver skal nedfestes: «Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens 

prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor 

kommunens økonomiske rammer.» 
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Plan- og bygningsloven har også et verktøy som kan kreve samarbeid mellom enkelte eiere av 

eiendommer. Et slikt krav kan fastsettes gjennom bruk av §11-8. Hensynssoner, som gjelder 

hensynssoner i kommuneplanens arealdel og hvor hensynssone e) er som følger: «Sone med krav om 

felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- eller eierformer, samt 

omforming og fornyelse.» Videre står det at: «Bestemmelser til denne sonen kan fastsette at flere 

eiendommer i et område skal undergis felles planlegging og at det skal brukes særskilte 

gjennomføringsvirkemidler. Det kan også gis bestemmelser med hjemmel i § 11-9 nr. 3.» 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

Naturmangfoldloven inneholder også enkelte bestemmelser som setter krav til samarbeid innenfor 

vernesaker som kan berøre kulturlandskap og natur med kulturhistoriske verdier. § 41. 

(saksbehandling), sier følgende: «Når et arbeid med vern etter dette kapitlet tar til, skal det innenfor 

rammene av annet til tredje ledd samt §§ 42 og 43 legges til rette for en saksbehandling med best 

mulig samarbeid med grunneiere, rettighetshavere, berørte næringsinteresser og representanter for 

lokalbefolkningen, herunder utøvere av samisk kultur og utøvere av samisk næring, kommunen og 

fylkeskommunen, Sametinget og andre berørte myndigheter. Det samme gjelder når grunneier eller 

rettighetshaver selv tilbyr områder for vern.» 

Dette utdypes videre i § 42. (kunngjøring av påtenkt verneforslag), avsnitt 2: «På et tidlig tidspunkt i 

saksforberedelsen, og i god tid før kunngjøringen, skal det søkes samarbeid med offentlige 

myndigheter, organisasjoner mv. som har særlig interesse i tiltaket.» 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

Forvaltningsloven gjelder for et hvert organ for stat og kommune. Forvaltningsloven inneholder en 

veiledningsplikt, §11, første avsnitt, som siter at «Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde 

en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte 

adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte.» Veiledning og deling av 

informasjon er en essensiell forutsetning for å legge grunnlaget for samarbeid med andre aktører, og 

veiledningsplikten er med på å sikre denne forutsetningen.  

Meld. St. 16, Nye mål i kulturmiljøpolitikken. Kulturmiljømeldingen 

Regjeringen vil understreke betydningen av å gjøre kulturmiljø relevant for alle gjennom et eget 

nasjonalt mål i kulturmiljømeldingen: 

 

Målet vektlegger menneskers rett til å ha en kulturarv og at kulturmiljø er et felles gode som det er 

et felles ansvar å forvalte. Målet understreker også at alle skal ha mulighet til å engasjere seg. 

Statens ansvar er å legge best mulig til rette for dette. 

Unesco og FN-konvensjoner 

Globalt samarbeid om kulturarv skjer i all hovedsak innenfor Unesco, FNs organisasjon for utdanning, 

vitenskap, kultur og kommunikasjon. Unesco er den eneste av FNs organisasjoner som har kultur i sitt 

mandat. Unesco har en viktig rolle når det gjelder utvikling og oppfølging av virkemidler med ulik 

grad av juridisk og standardsettende karakter, som konvensjoner, rekommandasjoner og 

deklarasjoner. Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å følge opp følgende FN-

konvensjoner: Konvensjonen om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt, 

Konvensjonen om vern av verdens kultur- og naturarv og Konvensjonen om biologisk mangfold. 

Kulturdepartementet har hovedansvaret for å følge opp: Konvensjonen om tiltak for å forby og 

Nasjonalt mål 1 Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø.  
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forhindre ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og ulovlig overføring av eiendomsrett til 

kulturgjenstander og Konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven, og til slutt så har 

kommunal- og moderniseringsdepartementet hovedansvaret for å følge opp: Konvensjonen om 

urfolk og stammefolk i selvstendige stater. 

Europarådets konvensjoner 

Europarådet har gjennom 70 år utviklet seg til å bli det fremste forumet for regelverks- og 

standardutvikling innenfor menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper i Europa. Flere av 

Europarådets konvensjoner gjelder vern og forvaltning av kulturarv og landskap i Europa. Klima- og 

miljødepartementet har hovedansvaret for oppfølgingen av følgende europeiske konvensjoner: 

Konvensjonen om vern av Europas faste kulturminner, Konvensjonen om vern av den arkeologiske 

kulturarv og Konvensjonen om kulturarvens verdi for samfunnet (Faro-konvensjonen). Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har hovedansvaret for oppfølging av følgende: Konvensjonen om 

beskyttelse av nasjonale minoriteter og Landskapskonvensjonen. 

Faro-konvensjonen: Europarådets rammekonvensjon om kulturarvens verdi for samfunnet 

Faro-konvensjonen er svært relevant for temaet bevaring og samarbeid, og legger flere føringer for 

det offentliges ansvar for kulturarven og samarbeid. I avdeling III, artikkel 11, står det blant annet at 

ved forvaltning av kulturarven forplikter partene seg til å: a. fremme en integrert og kunnskapsbasert 

samarbeidsform fra offentlige myndigheter innenfor alle sektorer og på alle plan, b. utvikle de 

juridiske, økonomiske og faglige rammene som gjør det mulig for offentlige myndigheter, sakkyndige, 

eiere, investorer, foretak, ikke-statlige organisasjoner og det sivile samfunn å handle i fellesskap og c. 

utvikle nyskapende samarbeidsformer for offentlige myndigheter overfor andre aktører.  

Kulturmiljøforvaltningen skal altså blant annet fremme en integrert samarbeidsform innenfor alle 

sektorer, utvikle rammene for å kunne handle i fellesskap med andre aktører og utvikle nyskapende 

samarbeidsformer.  

Regjeringen vil legge til rette for partnerskap og samarbeid med alle innbyggere, som en del av 

oppfølgingen av Faro-konvensjonen. Regjeringens ambisjon er at flere skal føle eierskap til og ta 

ansvar for kulturmiljø. Kulturmiljø er et felles gode, og et felles ansvar. 

FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål ser miljømessig, sosial og økonomisk utvikling i sammenheng. Det innebærer at 

oppfølgingen av målene må ha en helhetlig tilnærming. Bærekraftsmål nr. 17 understreker nettopp 

at samarbeid er en forutsetning for å nå målene. Dette forplikter forvaltningen både på lokalt, 

regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Kulturmiljø skal i større grad tas i bruk som en ressurs for å 

oppnå en bærekraftig samfunnsutvikling. Det vil kreve økt samarbeid og bedre samordning av 

virkemidler. 
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Dagens situasjon for samarbeid innenfor kulturmiljøforvaltningen 

Aktørene i kulturmiljøforvaltningen 
Riksantikvaren 

Riksantikvaren, direktoratet for kulturmiljøforvaltning, er Klima- og miljødepartementets rådgiver og 

skal iverksette regjeringens kulturmiljøpolitikk. Riksantikvaren har videre et ansvar for utvikling av 

veiledningsmateriell, digitale tjenester med mer, som sikrer en enhetlig kulturmiljøforvaltning. De 

skal også forvalte sentrale data om kulturmiljø i offentlig forvaltning. 

Fylkeskommunen 

Fylkeskommunen har ulike roller knyttet til kulturmiljøfeltet, som vedtaksmyndighet, planmyndighet 

og regional utviklingsaktør. Fylkeskommunen er regional kulturmiljøforvaltning og har ansvaret for å 

forvalte kulturmiljø i sitt fylke. 

Statsforvalteren 

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og 

retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren utfører ulike forvaltningsoppgaver på 

vegne av departementene. Statsforvalteren kontrollerer også kommunenes virksomhet og er 

klageinstans for mange kommunale vedtak. Statsforvalteren har derfor fagkunnskap på en rekke 

overordnede samfunnsområder, samtidig som de besitter viktig lokalkunnskap. Statsforvalteren er 

blant annet forvaltningsmyndighet for en del verneområder. Naturreservater, nasjonalparker og 

andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og 

regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og 

kulturminner. 

Norsk kulturminnefond 

Kulturminnefondet ligger under Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er en 

tilskuddsordning for privateide verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminnefondet skal 

bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, samt bidra til at 

et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, 

kunnskap, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet får sin bevilgning over statsbudsjettet 

gjennom eget tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. 

Sametinget 

Sametinget er et selvstendig, representativt organ for samene som folk og urfolk i Norge. 

Arbeidsområdet for Sametinget er alle saker som særlig angår den samiske folkegruppen. Siden 2001 

har Sametinget vært forvaltningsmyndighet for samisk kulturmiljø i hele Norge. Sametinget har 

tilsvarende rolle og myndighet i kulturmiljøforvaltningen som fylkeskommunene har for ikke-samisk 

kulturmiljø i sine respektive fylker. Fra 2020 har Sametinget fått overført myndighet og oppgaver for 

samisk kulturmiljø, på lik linje med fylkeskommunene. 

Kommunen 

Kommunen har gjennom den langsiktige arealplanleggingen og byggesaksbehandling et betydelig 

ansvar for å sikre at kulturmiljø ivaretas. Dette innebærer også et stort ansvar for å ivareta og legge 

til rette for bruk av kulturmiljø i areal- og samfunnsplanleggingen. 

De arkeologiske forvaltningsmuseene 

De fem universitetsmuseene i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø er utgravende 

instanser og faglige rådgivere for fylkeskommunene, Sametinget og Riksantikvaren når det gjelder 

automatisk fredete, arkeologiske kulturminner på land og undersøkelser av slike. Sjøfartsmuseene i 

Oslo, Stavanger og Bergen og universitetsmuseene i Trondheim og Tromsø har ansvar for både 
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registrering og gransking av automatisk fredete kulturminner under vann og arbeid knyttet til båter, 

skipsfunn, last mv. og gir råd til fylkeskommunene, Sametinget og Riksantikvaren i saker på dette 

området. Museene har videre ansvar for samlingsforvaltning, kunnskapsproduksjon og formidling. 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) 

NIKU er et av miljøinstituttene som får grunnfinansiering fra Klima- og miljødepartementet. NIKU har 

ansvar for å gjennomføre utgravninger av arkeologiske kulturmiljø fra middelalderen på oppdrag fra 

Riksantikvaren og fylkeskommunene. Dette gjelder kirkesteder, klostre, borganlegg og de åtte 

middelalderbyene (Bergen, Hamar, Oslo, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Trondheim og Tønsberg). 

Sysselmesteren på Svalbard 

Sysselmesteren har det daglige forvaltnings- og tilsynsansvaret når det gjelder kulturmiljø på 

Svalbard, som fastsatt i svalbardmiljøloven. 

 

Kulturmiljøforvaltningens samarbeidsparter om bevaringsarbeid 
Kulturmiljøforvaltningen har i dag en rekke samarbeidspartnere gjennom varierende 

arbeidsoppgaver og ulike ansvarsområder. Denne listen er ikke uttømmende, men nevner noen av de 

viktigste av dagens samarbeidspartnere.  

Andre sektorer og direktorater 
I samsvar med sektorprinsippet har de enkelte departementene og underliggende virksomheter et 

selvstendig ansvar for kulturmiljø i egen sektor. Dette innebærer at de enkelte departementene og 

underliggende virksomheter har et selvstendig ansvar for å lage oversikter over egen sektors 

kulturmiljø med høy kulturhistorisk verdi, og sikre at disse ivaretas. Sektorene har også ansvar for å 

sikre at hensynet til kulturmiljø blir ivaretatt i egen politikk, både når det gjelder myndighetsutøvelse 

og bruk av relevante virkemidler. 

Under nevnes noen av de viktigste departementene og underliggende etater, som 

kulturmiljøforvaltningen samarbeider med i dag. Kulturmiljøforvaltningen samarbeider også med 

andre departementer eller underliggende etater enn de som er nevnt under i ulike fora, nettverk 

eller prosjekter. Enda flere er også viktige høringspartnere, eller sparringspartnere i ulike saker som 

kulturmiljøforvaltningen jobber med.  

Kommunal- og distriktsdepartementet 

Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvar for blant annet IKT, kommunal-, regional- og 

distriktspolitikk, lokalforvaltning, kommuneøkonomi og boligpolitikk. 

Departementet har ansvaret for en rekke internasjonale konvensjoner som norsk 

kulturmiljøforvaltning må forholde seg til. Riksantikvaren samarbeider også med KDD gjennom blant 

annet samarbeidsprosjektet «Nasjonalt samarbeid om stedsutvikling».  

Statsbygg 

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og 

eiendomsutvikler. Statsbygg forvalter på vegne av Staten 2300 bygninger i Norge og utlandet. En 

rekke av disse bygningene er fredet, eller har et annet form for vern, slik at Statsbygg er en av de 

største forvalterne av statlige kulturhistoriske eiendommer.   

Statsbygg har vært en viktig samarbeidspartner i flere fredningsvedtak, samt utarbeidelsen av 

sektorvise landsverneplaner. Statsbygg har på oppdrag fra departementene utarbeidet 

landsverneplaner for barne- og familiesektoren, kunnskapssektoren, justis-, beredskaps- og 
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politisektoren og for eiendomsmassen knyttet til eierdepartement KDD. I løpet av prosjektet er alle 

eiendommene til Statsbygg vernevurdert. 

Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge er en tilknyttet virksomhet til kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Innovasjon Norge skal fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og 

regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og 

profilering. 

Kulturmiljø er en ressurs for næringsutvikling i distrikter eller regioner, blant annet innenfor reiseliv. 

Innovasjon Norge og Riksantikvaren er derfor naturlige dialogpartnere innenfor dette området. 

Innovasjon Norge er nå en samarbeidspartner inn i bevaringsstrategiarbeidet gjennom å sitte i 

arbeidets styringsgruppe.  

Direktoratet for byggkvalitet 

Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet. 

Kultur- og likestillingsdepartementet 

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på 

områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og 

pengespill og lotteri. 

Kultur- og likestillingsdepartementet har blant annet ansvaret for å følge opp noen av FN-

konvensjonene som også berører kulturmiljøforvaltningen. Departementet har også ansvaret for 

ivaretakelse av den immaterielle kulturarven og er en naturlig samarbeidspartner for 

kulturmiljøforvaltningen innenfor en rekke tema knyttet til kultur og kulturmiljø. På noen områder – 

for eksempel innenfor fartøyvern – er det et delt ansvar mellom Klima- og miljødepartementet og 

Kultur- og likestillingsdepartementet. 

Norsk kulturråd 

Norsk kulturråd gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og 

kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Kulturrådet har 

flere virkemidler og oppgaver på kulturarvsfeltet og et hovedansvar for utvikling av 

museumssektoren. Museumssektoren er en svært viktig samarbeidspartner for 

kulturmiljøforvaltningen.  

Riksantikvaren og Norsk kulturråd har en rekke samarbeidsområder som listes opp under kapittel 2 i 

denne rapporten.  

Arkivverket og nasjonalbiblioteket 

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og 

tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Nasjonalbiblioteket er en viktig 

kilde til kunnskap i Norge. Virksomheten omfatter innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av 

publisert innhold innenfor alle typer medium. Nasjonalbiblioteket er også et kulturpolitisk redskap 

for langtidsbevaring av kulturarven.  

Riksantikvaren har blant annet samarbeidet med arkivverket og nasjonalbiblioteket om digitalisering 

av arkivene, samt en rekke formidlingsarbeid. 
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Landbruks- og matdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det 

omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med 

utgangspunkt i landbruket. 

Det er mange sammenfattende arbeidsområder og tema innenfor landbruk og kulturmiljø, og 

kulturmiljøforvaltningen har en rekke samarbeidsprosjekter med departementet og underliggende 

virksomheter knyttet til disse temaene. 

Landbruksdirektoratet 

Landbruksdirektoratet setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og 

utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet er blant annet 

sammen med Riksantikvaren og miljødirektoratet en samarbeidspartner i satsningen UKL (Utvalgte 

kulturlandskap i jordbruket).  

Nærings- og fiskeridepartementet 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er et norsk departement med ansvar for nærings- og 

sjømatspolitikk. NFD skal i tillegg fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig 

forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for reiselivspolitikken.  

Kulturmiljø er en ressurs for næringsutvikling, blant annet innenfor reiseliv. I likhet med Innovasjon 

Norge er derfor Riksantikvaren en naturlig dialogpartner blant annet innenfor departementets arbeid 

med reiseliv.  

Kystverket 

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. 

Kystverket har i samarbeid med Riksantikvaren utarbeidet en plan for kulturminner knyttet til deres 

virksomhet. Kystverket, Kystverkmusea og Riksantikvaren har i etterkant hatt et nært samarbeid i 

arbeidet fram mot fredningsvedtak for de utvalgte objektene. Kystverket og Riksantikvaren har også 

tidligere vært samarbeidspartnere inn i ulike prosjekter, slik som utarbeidelsen av «Fortellinger om 

Kyst-Norge».   

 

Andre etater 

Miljødirektoratet 

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt klima- og miljødepartementet. 

Direktoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre 

forurensning. Riksantikvaren samarbeider med miljødirektoratet på en rekke oppgaver knyttet til 

miljø og kulturmiljø. Blant annet så er miljødirektoratet en samarbeidspartner i satsningen UKL 

(Utvalgte kulturlandskap i jordbruket), som blir omtalt senere i rapporten. Riksantikvaren har også 

samarbeidet med miljødirektoratet i arbeidet med å identifisere landskap av nasjonal verdi, og i 

arbeidet med å utarbeide «Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning». Riksantikvaren 

og Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for å følge opp verdsarven, og Riksantikvaren 

koordinerer samarbeidet mellom de to direktoratene. 

Bane NOR SF 

Et statsforetak som hører inn under Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for 

tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, som grunnlag for transport av personer og gods på det nasjonale 

jernbanenettet. Foretakets samfunnspålagte oppgaver er planlegging, utbygging, forvaltning, drift og 

vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, samt trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom. 
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Statens Vegvesen 

Statens vegvesen er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet. Vårt oppdrag er å 

utvikle og tilrettelegge for et helhetlig og framtidsrettet transportsystem i hele landet, som fremmer 

framkommelighet, reduserer transportulykkene og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Kulturhistoriske veier. Vi har sektoransvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele 

veitransportsystemet. Statens vegvesen har et særskilt sektoransvar for nyere tids veghistorie, som 

også inkluderer de eldste statlig anlagte post- og kongevegene. 

Riksantikvaren og kulturmiljøforvaltningen samarbeider med Statens Vegvesen i en rekke 

sammenhenger. De er blant annet samarbeidspartnere i samarbeidsprosjektet «Nasjonalt samarbeid 

om stedsutvikling». Riksantikvaren har også nylig sendt «Endring av fredningsforskriftene for 

veianlegg, bruer og byggverk i Statens vegvesens eie» ut på høring på vegne av Statens vegvesen. 

Med over 100 fredete kulturminner utgjør Statens vegvesen den største fredningsporteføljen for 

fredete eiendommer i statlig eie. Riksantikvaren og Statens Vegvesen har også nylig samarbeidet om 

en ny håndbok om gamle veger.  

Forsvarsbygg 

Forsvarsbygg er en offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. 

Etaten har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige 

markeder. Forsvarsbygg har utarbeidet landsverneplan for Forsvaret, verneplaner for de nasjonale 

festningene og forvaltningsplaner for flere av Forsvarets bygg og anlegg. Målet med planene er å 

sikre at utviklingen og aktiviteten ved anleggene skjer i harmoni med vernehensynet. 

Internasjonalt samarbeid 

Riksantikvaren har et bredt og omfattende internasjonalt samarbeid knyttet til forvaltning av 

kulturminner. Det internasjonale arbeidet skal innrettes slik at det bidrar til Riksantikvarens 

overordnede mål, og samtidig støtter opp under Norges internasjonale forpliktelser på 

kulturmiljøområdet. Riksantikvaren deltar i flere nettverk som gir oss kunnskap, og kontakter med 

kulturmiljøforvaltningen i andre land. Vi søker å følge med på utviklingen i Europa og indre marked, 

da dette påvirker norsk forvaltning i stor grad. Videre er vi programpartner med en rekke land 

innenfor EØS-middelordningen. Vi har også samarbeidsprosjekter med land i og utenfor EU. 

Riksantikvaren har i dag oppfølgingsansvar for noen av kulturmiljøkonvensjonene Norge har 

ratifisert, der den viktigste for oss i dag er verdensarvkonvensjonen. 

Riksantikvaren har i dag en internasjonal strategi som gjaldt fra 2014-2020. På bakgrunn av den nye 

rollen direktoratet har fått i forbindelse med regionreformen 2020, og at Riksantikvaren fra 2021 har 

fått en ny overordnet strategi, jobbes det nå med en ny strategi for Riksantikvarens internasjonale 

samarbeid.  

Riksantikvarens internasjonale arbeid omfatter følgende innsatsområder:  

- UNESCO 

o Oppfølging av verdensarvkonvensjonen  

o World Heritage Leadership Programme, hvor Riksantikvaren er rådgiver for KLD. 

Leadership-programmet er et globalt kapasitetsbyggingsprogram for verdensarv.  

o ICCROM – Riksantikvaren følger opp Norges medlemskap i ICCROM (International Centre 

for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property). ICCROM har som 

formål å fremme forskning og kunnskap om restaurering og konservering av 

verdensarven. 

- EØS-midlene 
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o EØS-midlene på kulturmijløfeltet brukes til å finansiere kulturmiljøprosjekter i flere av 

EUs medlemsland. Riksantikvaren er i perioden 2014-2021 programpartner i syv land 

(Estland, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og Tsjekkia). Som programpartner 

har Riksantikvaren ansvar for å informere norsk kulturmiljøsektor om mulighetene som 

finnes i EØS-midlene og veilede norske aktører som deltar i prosjekter. 

o Riksantikvaren deltar også som prosjektpartner i tre EØS-prosjekter, i Estland, Litauen og 

Tsjekkia.   

- Europa 

o Østersjøsamarbeidet (Baltic Region Heritage Committee),  

o Det europeiske hodemøtet (EHHF), et uformelt nettverk av europeiske riksantikvarer 

som har som formål å dele informasjon og erfaringer 

▪ Task Force on Economy and Statistics, en arbeidsgruppe under EHHF som jobber 

med kulturarvstatistikk  

▪ European Heritage Legal Forum (EHLF), Legal Forum følger med på 

regelverksutviklingen i EU og arbeider for å sikre at det tas hensyn til kulturmiljø i 

EUs regelverk. 

o Europarådet 

o Europakommisjonens ekspertgruppe for kulturarv, skal gi råd til kommisjonen, samt 

være en plattform for utveksling av informasjon om kulturarvspolitikk. Norge v/RA ble 

formelt medlem i 2020. 

o Reflection Group “EU and Cultural Heritage”, er et uformelt nettverk av ca. 20 land. 

Jobber for å sette kulturarv på dagsorden i EU. 

- Norsk-russisk miljøsamarbeid 

o Det er for perioden 2021-2024 søkt om midler til videreføring av prosjekt om sovjetiske 

krigsfanger i Nordland samt et nytt prosjekt om klimaendringenes påvirkning på 

kulturminner i nordområdene.  

- Norden 

o Nordisk riksantikvarmøte, et nettverk for de nordiske riksantikvarene som har som 

formål å dele informasjon og erfaringer 

- Konvensjoner, blant annet: 

o Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt 

o Europarådets rammekonvensjon om kulturarvens verdi for samfunnet (Faro-

konvensjonen) 

- Trekurset – Riksantikvaren arrangerer det internasjonale kurset i trekonservering (ICWCT) i Norge 

annet hvert år. 

- Deltakelse i internasjonale prosjekter og samarbeid på ulike fagområder, for eksempel:  

o European Archaeological Council (EAC) 

o Europeana Members Council 

o Adapt Northern Heritage 

- Forskning  

o Horizon Europe  

o Europeiske fellesprogrammer (JPI) 

- FNs bærekraftsmål 

o Rapportering på bærekraftsindikator 11.4.1 
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Andre aktører 

Frivillige og frivillige organisasjoner 

Kulturarv angår alle. Det er lang tradisjon for frivillig engasjement og innsats for kulturarv i Norge. 

Mange enkeltpersoner og organisasjoner gjør en stor og viktig innsats for å ta vare på kulturmiljø i 

sitt nærområde. Mange har også verdifull lokalkunnskap og historieinteresse. Dette er nyttig både 

ved kulturminneregistreringer, prosjekter, planlegging og andre aktiviteter. 

Frivillige organisasjoner innenfor kulturarvfeltet i Norge har mange forskjellige roller. De er eiere av 

kulturminner, de driver med aktivisme og vernekamp og de formidler og driver pedagogisk arbeid. 

Frivillige organisasjoner gjør dugnadsarbeid på kulturminner i eget og andres eie, og de driver med 

opplæring i mange former for tradisjonshåndverk. Det er en stor bredde innenfor frivillighet i 

kulturminnevernet, og de tar vare på både den fysiske og immaterielle kulturarven. 

Private eiere 

Private eiere av kulturminner og kulturmiljøer gjør en uvurderlig innsats for å bevare en viktig del av 

landets kulturarv, også på vegne av fellesskapet. Mange eiere er stolte over å eie en fredet eller 

verneverdig bygning eller anlegg, samtidig som slike eiendommer er underlagt en strengere 

forvaltning enn andre. Det er derfor viktig at kulturmiljøforvaltningen har god dialog med eiere, og 

bidrar med råd og veiledning. I Riksantikvarens rundskriv om dispensasjonsbehandling vektlegges det 

at kulturmiljøforvaltningen skal være løsningsorientert i møte med bruker og eier, og at fredning ikke 

skal hindre en videre bruk av en bygning, men i størst mulig grad bidra til å sikre bruken. 

KS 

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige 

arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for en 

effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. 

KS er en fast dialogpartner eller samarbeidspartner inn i Riksantikvarens arbeid som angår 

kommunene, for eksempel til arbeidet med kulturminner i kommunene (KIK). KS har også vært en 

viktig bidragsyter inn i Riksantikvarens digitaliseringsarbeidet og utarbeidelsen av Digisak. KS sitter nå 

i referansegruppa for bevaringsstrategiarbeidet.  

Utdanningsinstitusjoner 

Kulturmiljøforvaltningen samarbeider i dag med en rekke utdanningsinstitusjoner. Noen av disse er 

NTNU, AHO, NMBU, OSLOMET og videregående skole.  

Et eksempel er på dette er Innlandssmodellen for bygningsvern, som er et eksempel på regional 

rådgivningstjeneste. Tjenesten består av et tilrettelagt etter- og 

videreutdanningstilbud/bachelorutdanning innen tradisjonelt bygghåndverk og en ordning for gratis 

bygningsfaglig rådgivning rettet mot fredet og verneverdig bebyggelse. Etter- og 

videreutdanningstilbudet/bachelorudanningen er et samarbeid med NTNU som hovedsakelig tilbyr 

opplæring i tømrerfaget, men også opplæring i tradisjonelle teknikker innen murer-, smed- og 

malerfaget. 

Et annet eksempel er et arbeid som pågår i residenshagen ved Herregården i Larvik. Larvik kommune 

og Larvik museum arbeidet for tiden med å få en avklaring av hva som finnes av fysiske spor i bakken 

etter herregårdens hage. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Vestfold og Telemark 

fylkeskommune og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Riksantikvaren støtter 

prosjektet økonomisk. 
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Et eksempel på et samarbeid med videregående skole i dag og frivillig sektor er et samarbeid mellom 

Studieforbundet kultur og tradisjon og Forbundet KYSTEN. På nasjonalt nivå tilbys en modulbasert 

kursrekke i trebåtbyggerfaget på videregående opplæring nivå 3.  

Ulike deler av næringslivet og byggebransjen 

Riksantikvaren samarbeider med ulike deler av næringslivet i en rekke prosjekter, nettverk, eller via 

prosjekter gjennom sine tilskuddsordninger. Næringslivet er blant annet ofte en samarbeidspartner i 

prosjekter som Riksantikvaren bidrar til gjennom verdiskapingsprogrammet. En rekke aktører er også 

medlemmer sammen med Riksantikvaren iblant annet Grønn byggallianse.  

Kulturmiljømeldingen peker på at for å oppnå alle av FNs bærekraftsmål, så er det behov for nye og 

sterke partnerskap og samarbeid mellom myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet. 

Kunnskapsmiljøer 

Riksantikvaren og kulturmiljøforvaltningen for øvrig er tidvis involvert i en rekke 

samarbeidsprosjekter med ulike kunnskapsmiljøer. Dette kan være CICERO, By- og 

regionforskningsinstituttet NIBR/OSLOMet, TØI, DOGA, Bjerknessenteret for klimaforskning og 

Distriktssenteret. Noen av prosjektene er gjerne finansiert av Norges forskningsråd. 

Et eksempel er prosjektet RUVIVAL som ledes av TØI. RUVIVAL skal levere kunnskap og verktøy for å 

engasjere sivilsamfunnet, forbedre samarbeidsprosesser, evaluere sosioøkonomiske konsekvenser av 

gjenbruk av kulturarven, samt synliggjøre implikasjonene for bærekraftig utvikling. 

Samarbeidspartnerne i prosjektet er: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norges miljø- 

og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norske Parker, Norges Kulturvernforbund, Innlandet 

fylkeskommune, Riksantikvaren og Den Norske Turistforening (DNT). 

Stiftelser 

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, 

nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Sparebankstiftelsen har ulike satsninger eller støtter prosjekter som 

gjelder kulturmiljø der Riksantikvaren eller kulturmiljøforvaltningen er inne som dialogpartner. 

Sparebankstiftelsen er nå en samarbeidspartner inn i arbeidet med bevaringsstrategiene, da de sitter 

i prosjektets referansegruppe.  

KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og Den norske kirke 

KAs overordnede strategi er å være hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter, ivareta 

og fremme deres felles interesser og yte service i samsvar med medlemmenes oppgaver og behov. 

KA har blant annet Norges fremste fagmiljø på kirkebygg og gravplass. 

En stor andel kulturminner i Norge er kirkebygg eller andre bygg, anlegg, naturanlegg, objekter osv. i 

tilknytning til kirker. I kulturmiljøforvaltningens arbeid med disse så er KA og Den norske kirke en 

viktig samarbeidspartner.  

 

 

  



16 
 

Beskrivelse av noen samarbeidsprosjekter og andre typer samarbeid 
En rekke pågående prosjekter og satsinger, i regi av eller i samarbeid med Riksantikvaren, knyttet til 

vern og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, kan gi relevante innspill og læringspunkter til 

temaet bevaringsarbeid og samarbeid. Ettersom noen av disse behandles mer utfyllende i andre 

delrapporter (se Mangfoldsanalyse og Referanseprosjekter) gis de kun kort omtale her i den grad det 

er relevant. 

BARK og BERG 

BARK er bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner. Målet til 

bevaringsprogrammet er at et representativt utvalg arkeologiske kulturminner og kulturmiljø skal 

sikres gjennom skjøtsel og bli gjort tilgjengelige for publikum. Målet er at rundt 450 arkeologiske 

kulturminne eller kulturmiljø skal sikrest og gjøres tilgjengelige for publikum. Dette vil i gjennomsnitt 

utgjøre ett kulturminne i hver kommune og lokalitet i hvert fylke. Arbeidet krever samarbeid på tvers 

av de ulike forvaltningsnivåene og Sametinget, fylkeskommuner og kommuner rundt om i hele landet 

har deltatt i prioriteringen av de utvalgte kulturminnene.  

BERG er bevaringsprogrammet for bergkunst. Målet til bevaringsprogrammet for bergkunst er at et 

utvalg bergkunstlokaliteter skal bli dokumentert, sikra og gjort tilgjengelig for publikum. Bergkunst er 

svært utsett for skader både av naturlege nedbrytningsprosesser og av menneskelig påvirkning. 

Her presenteres noen aspekter og læringspunkter ved disse arbeidene knyttet til samarbeid, basert 

på intervju med ansvarlig for programmene hos Riksantikvaren og annen tilgjengelig informasjon.  

- Hvem er samarbeidspartnerne? 
o For BARK er det slik at Riksantikvaren fordeler tilskuddsmidler til fylkeskommunene. 

Fylkeskommunene henter inn prosjekter for sitt fylke og samler inn søknader fra et bredt 
felt. Deretter søker fylkeskommunen om midler til disse prosjektene fra Riksantikvaren. 
Initiativtakerne bak prosjektene kan for eksempel være kommuner, lokale museer, lokale 
foreninger og frivillige. Prosjektene må ta utgangspunktet i prioriterte kulturminner på 
listen. Kjernen i arbeidet og prosjektene er fysisk tilrettelegging, besøksfelt, og turstier. 
Dette innebærer gjerne istandsetting, skjøting, oppgradering og tilrettelegging. 
Grunneiere er også involvert, da kulturminnene ligger på deres eiendommer. Det kan 
også gis bistand til prosjekter som jobber med digitale virkemidler og generell formidling. 

o BERG har ikke en like bred gruppe av samarbeidspartnere. Det er i hovedsak en 
kjernegruppe som jobber med det. Forvaltningsmuseene er sentrale inn i dette arbeidet, 
i tillegg til fylkeskommunene. Fylkeskommunene og forvaltningsmuseene søker 
Riksantikvaren om støtte til prosjektene som de gjerne samarbeider om. Statens 
naturoppsyn (SNO) og statsforvalteren er også gjerne med og jobber med skjøtseldelen 
av arbeidet. Det er ofte samarbeid med kommunene også. For noen av 
tilretteleggingsprosjektene kan det være frivillige involvert. Grunneiere og bønder er ofte 
gode på vegetasjonspleie og er gjerne involvert her også, i likhet med BARK.  

- Hvilke samarbeidsplattformer brukes i arbeidet? 
o For BARK så avholdes det et årlig seminar i en av fylkeskommunene. Her er det 

fylkeskommunene som er invitert, i tillegg til ulike foredragsholdere. Det legges opp til at 
man drar ut og ser på noen av prosjektene. Ellers er det mye direkte kommunikasjon, fra 
Riksantikvaren er dette mest mot fylkeskommunen som er de som koordinerer 
prosjektene. Fylkeskommunen har igjen kommunikasjon ut mot sine involverte aktører. 
Fylkeskommunen jobber aktivt ut og har gode systemer for dialog og søknadsskjemaer. I 
noen fylkeskommuner er også politikerne inne og vedtar hvilke prosjekter som 
prioriteres i hvilke kommuner. Noen fylkeskommuner har en egen stilling for en som er 
ansvarlig for BARK-arbeidet i fylkeskommunen.  
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o For BERG så avholdes det jevnlige møter med prosjektlederne i Forvaltningsmuseene, 
som er den største parten. Riksantikvaren pleide å arrangere årlige bergkunstseminarer, 
men måtte slutte med dette på grunn av lite kapasitet hos Riksantikvaren. Det skal også 
være tett kontakt mellom fylkeskommunen og forvaltningsmuseene og Riksantikvaren 
oppfordrer til at disse jobber sammen.  

 
- Noen spesielle læringspunkter knyttet til samarbeid som kan være relevant for 

bevaringsstrategiarbeidet? 
o Kvaliteten på arbeidet og samarbeidet er ressursavhengig: De ulike fylkeskommunene 

har ulike modeller for hvordan de følger opp arbeidet. Der de har avsatt en egen person 
til å følge det opp, så fungerer det best og samarbeidet fungerer godt mellom alle 
leddene. Det er noe mer utfordrende å jobbe med fylkeskommunene der det er avsatt 
mindre ressurser til arbeidet med BARK. Dette gjelder også videre ut i kommunene. 
F.eks. har ressurssterke kommuner på Østlandet en helt annen kapasitet til å jobbe med 
prosjektene. Noen kommuner klarer ikke fylkeskommunen å få med seg, rett og slett 
fordi de ikke har kapasitet til det. Det er også lettere å få med de større kommunene 
som allerede satser mye på arbeid med kulturminner og kulturmiljø. 

o Innspill til hvordan ressursknappheten kan bedres: 
Det er gjennomgående at personer i fylkeskommunen og kommunen har lyst til å jobbe 
med dette, men mangler ressurser og ikke har tid til å følge det opp. En mulig løsning på 
dette er å jobbe mer tverrfaglig og koble BARK-prosjektene på andre prosjekter. Mange 
av prosjektene inngår allerede i dag i større prosjekter i fylkeskommunen og kommunen, 
for eksempel prosjekter knyttet til friluftsliv. Flere av prosjektene har også overlappende 
arbeid til for eksempel det som gjøres i UKL, KULA, KIK, historiske vandreruter, og andre 
prosjekter mot frivilligheten, men det er ikke alltid at samarbeidet innad hos 
Riksantikvaren er godt nok heller til å plukke opp disse sammenhengene. Det er behov 
for å se flere av ordningene og prosjektene i sammenheng internt hos Riksantikvaren, og 
generelt i kulturmiljøforvaltningen. Et annet sted hvor de får til en slik koordinering mot 
annet arbeid i dag, er en koordinering mot SMIL-midlene (Tilskudd til spesielle miljøtiltak 
i jordbruket). I denne ordningen kan man også søke om bistand til skjøtsel av automatisk 
fredete kulturminner, særlig knyttet til landbruk. Av og til får BARK-prosjektene også 
midler fra SMIL.  

o Demokratisk prosess er positivt for samarbeid og lokalt engasjement: Det er gitt mye 
positiv tilbakemelding på modellen for BARK. BARK er annerledes enn de andre 
programmene fordi det er mer demokratisk, da kommunene og fylkeskommunene selv 
får lov til å spille inn hvilke kulturminner de vil ivareta. På denne måten starter 
prosjektene i et lokalt engasjement. Det ligger allikevel noen føringer i 
programstrategien som avgjør hvilke prosjekter som får tilskudd, blant annet at 
representativitetsmålet skal være førende, og at det er ønskelig å spre prosjektene over 
hele landet. Den demokratiske modellen vil ikke nødvendigvis sikre et mangfold, så man 
må være bevisst på dette. Fra et lokalt perspektiv så er ofte de synlige kulturminnene 
som prioriteres fordi de er mest spennende. Blant annet som er det en overvekt av 
prosjekter som omhandler gravminner. I praksis så må Riksantikvaren prioritere noe 
allikevel i søknadsbehandlingen med tanke på representativitetsmålet.  

o Fokus på langsiktighet og synergieffekter: Både i BARK og BERG har det vært jobbet 
systematisk med langsiktigheten i arbeidet Langsiktigheten har gjort at flere har turt å 
satse på arbeidet, for eksempel i de fylkeskommunene der det har blitt avsatt egne 
stillinger til arbeidet. Det tar faktisk 5 år å få et arbeid skikkelig opp å stå, etablere gode 
varige samarbeid, få med seg alle de ulike aktørene, etablere nok ressurser, bygge opp 
kjennskap til arbeidet, lære av hverandre og erfare hva man kan få til. Det er veldig viktig 
å jobbe og tenke langsiktig, lenger enn 5 år. Langsiktigheten gjøre også at man rekker å 
erfare hvilke synergieffekter som kan oppstå, utover det konkrete istandsetting- og 
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tilretteleggingsarbeidet, og fører til at engasjementet og viljen til å satse på arbeidet blir 
større.  

o Lokalt eierskap, men bistand fra staten er viktig: Staten koordinerer arbeidet innenfor 
ordningen, men eierskapet er lokalt og regionalt. Dette har fungert godt, men det gir i 
tillegg en viktig symboleffekt at staten er villig til å spytte inn noe penger til prosjektene. 
Da er det enklere for fylkeskommunen og kommunen til selv å prioritere midler til 
arbeidet.   

o Frivillig arbeid er både verdsatt og verdisatt: I BARK har det vært en viktig del av arbeidet 
å både verdsette og verdisette det lokale engasjementet og den frivillige innsatsen. Det 
er viktig å ikke velte alt over på de frivillige, men sikre at det er et samarbeid. I BARK har 
de gjort det slik at det settes en kroneverdi på den planlagte innsatsen fra de frivillige 
inn i prosjektene, og at det offentlige til gjengjeld må bidra med en tilsvarende verdi i 
tilskudd. F.eks. er innsatsen fra de frivillige estimert til 50 000,-, da må også prosjektet 
bidra med 50 000,-.  

o Kobling mot andre prosjekter: BARK-prosjekter kan godt være hektet på andre 
prosjekter. En fordel med dette er at det kan engasjere flere og bredere. Det er lettere å 
se sammenhengene mot andre kulturminner og fagfelt, hvis man ikke bare holder på 
med sine egne prosjekter helt for seg selv. Et eksempel her er Kulturstier, der natur og 
kulturminner sees i sammenheng. Prosjektene er absolutt ikke avgrenset til bare 
arkeologien og kulturminneperspektivet.  

o To hovedpartnere gjør samarbeidet litt vanskeligere: I BERG så er både 
forvaltningsmuseene og fylkeskommunene hovedpartnere. Det må jobbes aktivit for å få 
disse to institusjonene til å jobbe godt sammen. Siden forvaltningsmuseene er såpass 
involvert, er det noe vanskeligere å få fylkeskommunen til å prioritere ressurser til dette 
arbeidet.   

o Forvaltningsmuseene gir tverrfaglige muligheter: Forvaltningsmuseene er både 
forvaltnings- og forskningsinstitusjoner. Dette gir en mulighet til mer kombinasjon om 
arbeid med forskning, formidling og forvaltning. Det må samtidig passes på at 
forskningsdelen ikke tar overhånd og at arbeidet ikke blir for spesialisert.  
 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL)  
Formålet med satsningen «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket», er å sikre langsiktig forvaltning av 

utvalgte landskapsområder med store biologiske og kulturhistoriske verdier, som er formet av 

langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. Det er i dag 46 områder som er valgt ut som Utvalgte 

kulturlandskap. Hvert område har sitt særegne landskap. Folkene som lever her tar vare på 

naturmangfold, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom tradisjonelle bruksmåter og vår tids 

bygdeliv. 

Her presenteres noen aspekter og læringspunkter ved dette arbeidet knyttet til samarbeid, basert på 

intervju med ansvarlig for satsningen hos Riksantikvaren og annen tilgjengelig informasjon.  

- Hvem er samarbeidspartnerne i dette prosjektet? 
o Departementene: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles satsing 

mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. I denne 
satsingen har landbruks-, natur- og kulturmiljøforvaltningen gått sammen om å gi 
bonden og andre drivere i områdene drahjelp for å ta vare på kulturlandskapet. 
Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Landbruksdirektoratet (direktoratene) er 
sekretariatet for den nasjonale satsingen, og Landbruksdirektoratet har 
koordineringsansvaret. 

o Grunneiere, drivere og andre lokale aktører: Motiverte grunneiere som nøkkelaktører i 
satsingen har hele tiden vært et grunnleggende premiss for Utvalgte kulturlandskap. Det 
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er de som har ansvar for, og utfører, de konkrete tiltakene. Antall grunneiere, drivere og 
andre lokale aktører (heretter kalt grunneiere) varierer mellom områdene; fra et par til 
flere hundre. Eieren eller rettighetshaveren kan være en privatperson, et foretak, en 
kommune eller staten.  

o Kommunalt nivå: Det er kommunen som prioriterer søknadene, innvilger og utbetaler 
tilskudd. Det er kommunen som skal prioritere de tiltakene som er best egnet i området 
innenfor de rammene som fremgår av forskriften. Kommunen skal lage 
forvaltningsplaner for området hvor de de beskriver verdier i området, utfordringer, og 
prioritering av tiltak. Forvaltningsplanen skal utarbeides i samarbeid med de regionale 
faglige etatene og berørte grunneiere. 

o Regionalt nivå: Statsforvalterens landbruksforvaltning er koordinator på regionalt nivå og 
samarbeider tett med statsforvalterens miljøavdeling og kulturminneforvaltningen i 
fylkeskommunen og Sametinget. Regional landbruks-, natur og kulturmiljøforvaltning 
skal veilede kommunene og de har en viktig rolle i å bidra til tverrfaglig kompetanse og 
koordinering på tvers av kommunene i fylket. Statsforvalteren har styringsdialog med 
kommunene.  
Regional forvaltning er et viktig bindeledd mellom Landbruksdirektoratet, 
Miljødirektoratet og Riksantikvaren og kommunene. Regionalt nivå koordinere 
budsjettinnspill og rapportering til direktoratene. Statsforvalteren er klageinstans og skal 
føre kontroll med tilskuddsordningen. 

- Hvilke samarbeidsplattformer brukes i arbeidet? 
o Områdene i satsingen er svært ulike, både i størrelse, antall grunneiere/drivere, 

landskapstyper, driftsformer og type drift – fra aktive jordbruksområder til områder som 
driftes som museumsanlegg. Det har derfor fra starten av vært et spekter av ulike 
samarbeidsmodeller for å oppnå god lokal tilpasning innenfor forvaltningen av 
ordningen. I mange områder er grunneierne organisert i grunneierlag eller har etablert 
lokale arbeidsgrupper. 

o For de fleste områdene er det etablert en form for samarbeidsgrupper der kommune, 
regional forvaltning, representanter for grunneiere, drivere og andre deltar. I mange 
områder er det praksis med at regional landbruks-, natur- og kultumiljøforvaltning deltar 
på befaringer sammen med grunneier og drivere for å gi faglig veiledning. Disse arenaene 
er viktig både for å sikre grunneierne/drivernes involvering og eierskap i planlegging, 
prioritering av tiltak og tilskuddsforvaltning i samarbeid med forvaltningen, og for å 
ivareta tverrfaglighet gjennom faglig bistand fra regionale etater til kommunene. 

o Grunneiere og forvaltning på alle nivåer møtes jevnlig (annethvert år) til nasjonale 
nettverkssamlinger. 

o Flere fylker arrangerer årlige regionale samlinger, der grunneiere er hovedmålgruppe. 
o Regionalt og nasjonalt forvaltningsnivå samles til årlig fagsamling om aktuelle 

forvaltningstema hos direktoratene. Digitale samlinger har gitt mulighet for å åpne for å 
invitere flere inn til disse møtene, også kommunene.  

o Direktoratene har ukentlige arbeidsmøter 
o Litt sjeldnere avholder direktoratene også møter med seksjonssjefene. Dette sikrer 

lederforankringen i satsningen.  
o Det utarbeides jevnlige nyhetsbrev, der grunneiere og de som driver og bor i områdene 

er mottakere i tillegg til forvaltningen. Dette er den viktigste formidlingskanalen, i tillegg 
til informasjon på nettsider og satsningens facebookside.  

- Noen spesielle læringspunkter knyttet til samarbeid som kan være relevant for 
bevaringsstrategiarbeidet? 

o Ukentlige møter mellom direktoratene gir positive side-effekter: I de ukentlige møtene 
som avholdes mellom prosjektlederne i direktoratene, så kommer vi inn på andre tema 
også. Det er mange tilgrensende områder i feltet mellom landbruk-naturmiljø-kulturmiljø 
som vi informerer hverandre om. Direktørmøtene har eksistert i 20 år. Kanskje dette 
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samarbeidet og disse møtene også kan benyttes til dialog og koordinering på andre 
tema, f.eks. på arealplanfeltet? 

o Ukentlige møter skaper tette bånd: De ukentlige møtene er også med på å skape et nært 
kollegaforhold mellom ansatte i de ulike direktoratene. Dette gir grobunn for et godt 
samarbeid og forståelse for hverandres problemstillinger og fagområder.  

o Alle må bidra: Ved et samarbeid med mange aktører er man avhengig av at alle 
engasjerer seg og bidrar.  

o Lite kapasitet i kommunene er et problem: Kommunene har nå overtatt 
forvaltningsansvaret for tilskuddene, men har ikke fått noen øremerkede midler. Går til 
dels bra, men det er mye mangel på kapasitet i kommunene. Kommunene mangler 
kapasitet og ressurser, særlig på arbeid innenfor kulturmiljø og naturmiljø. Dette blir ikke 
prioritert. Det at forvaltningsansvaret ble lagt til kommunene kan være bra, da arbeidet 
nå er forankret nærmere grunneierne. 

o Felles regler gir enklere samarbeid: Etter noen år så ble det laget en forskrift som 
regulerer tilskuddene i satsningen. Dette gjør at sakene blir lettere å saksbehandle og at 
det er lettere å bli enige. Det er landbruksdirektoratet som sitter på fagsystemet som 
benyttes til søknadsbehandlingen.  

o Frivillighet som grunnprinsipp: Det er frivillig fra områdenes side å være med, dette har 
vært svært viktig! Deltakelse forutsetter også motiverte og engasjerte grunneier, og en 
interessert kommune. Dette fører til at det ikke nødvendigvis er de områdene med de 
«aller største verdiene» som er med, men de områdene der det er engasjement. For å få 
med grunneierne og beboerne så har det også vært viktig hvilke ord man bruker og fokus 
man har i satsningen. Det er ikke mye snakk om vern og bevaring, men man snakker om 
forvaltning og utvikling som ivaretar verdiene. Det er viktig at områdene må kunne ha 
videre drift. Det er viktig at det å bli med i satsningen gir en håndsrekning og hjelp og at 
det ikke skaper en begrensning.  

o Langsiktighet: Langsiktighet er viktig for å få til et godt etablert samarbeid. I arbeidet 
unngås ordet prosjekt, man kaller det en satsning for at det ikke skal oppfattes som noe 
kortsiktig. Realisme i en langsiktig drift er et viktig premiss.  

o Konkrete resultater og forankring opp mot politikerne: Det er viktig å kunne vise noen 
konkrete resultater fort, for å skape engasjement og interesse blant partene og de 
ansvarlige for arbeidet. Særlig er det lurt å kommunisere dette helt opp til politisk 
ledelse.  

o Samarbeid mellom direktorater: For å få til et godt samarbeid mellom departementer og 
direktorater, er det viktig med enighet om felles mål. Alle ser at de får gevinster og alle 
ser den større måloppnåelsen, ikke bare for sitt felt. Vi forsøker å oppnå noe mer enn det 
vi klarer hver for oss. En annen forutsetning er at departementene er likestilt og 
tilsvarende at direktoratene er likestilt. I dette arbeidet er det tre direktorater som 
jobber sammen og det fungerer bra, for da er det flertallet som bestemmer ved uenighet 
om beslutninger. Alle må tåle noen kompromisser. Tålmodighet er også svært viktig. 
Særlig i oppstartsfasen. Denne tar lang tid og det tar tid å få noe godt etablert og i gang. 

o Ingen skjevhet: De tre direktoratene er opptatt av sitt tema, men det er viktig at alle har 
et eierforhold til alle temaene og at ingen av dem oppleves nedprioritert. F.eks. biologisk 
mangfold får litt lite oppmerksomhet og da er alle opptatt av å rette opp i det.  

o Viktig å fange opp aktører i lokalsamfunnet: Det var noe skepsis fra blant annet 
bondelagene i det vi startet opp arbeidet. Men ettersom de har sett resultatene av 
arbeidet og fått en bedre forståelse for hva det går ut på så har de blitt mer positive etter 
hvert. Det er viktig å fange opp slike aktører i lokalsamfunnet, og særlig dersom de er 
skeptiske, og involvere dem i arbeidet eller opprette en god dialog med dem.  

o Godt samarbeid krever mye arbeid: Det er krevende å etablere og opprettholde et godt 
samarbeid, særlig når det er mange aktører involvert. Et godt samarbeid krever mye 
oppfølging og man kan ikke regne med at dette går av seg selv.  
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o Felles kunnskapsgrunnlag gir et godt grunnlag for samarbeid: Denne satsningen stilte seg 
heldig fordi vi har jobbet tverrfaglig med naturmiljø og kulturmiljø helt siden 80-tallet. Vi 
har et godt kunnskapsgrunnlag å bygge på, og et allerede etablert samarbeid mellom de 
ulike forvaltningsnivåene om disse temaene. 

 

Henningsvær kulturmiljøfredning  

Riksantikvaren har utarbeidet et forslag om fredning av Henningsvær kulturmiljø, Vågan kommune, 

Nordland. Nordland fylkesting behandlet fredningsforslaget for Henningsvær 6. desember 2021. 

Nordland fylkesting støttet Riksantikvarens forslag om fredning av Henningsvær kulturmiljø. 

Fredningsforslaget er nå sendt på høring til sentrale høringsinstanser. 

Formålet med den foreslåtte fredningen av Henningsvær kulturmiljø er kort sagt:  

o å bevare stedet som en kilde til opplevelse og kunnskap om et av landets historisk viktigste 

fiskevær  

o å legge til rette for at Henningsvær fortsatt kan være og videreutvikles som et levende sted 

med boliger, fiske, handel og annen næringsvirksomhet. 

Det er gjennomført 12 kulturmiljøfredninger i Norge, så kom fredningsstrategien og 

kulturmiljøfredningene ble evaluert. Et av funnene viste at medvirkningsgraden ikke var så god og 

det ble påpekt at det ikke var nok involvering av kommune, fylkeskommune eller KLD. Dette har blant 

annet ført til dårlig forankring av fredningene, lang behandlingstid og muligens dårlige resultater.  

I arbeidet med Henningsvær kulturmiljøfredning har det vært sentralt å følge opp funnene fra 

evalueringen og gjennomføre en god medvirkningsprosess og etablere et godt samarbeid mellom de 

ulike partene.  

Her presenteres noen aspekter og læringspunkter ved dette prosjektet knyttet til samarbeid, basert 

på intervju med ansvarlig for prosjektet hos Riksantikvaren og annen tilgjengelig informasjon.  

- Hvem er samarbeidspartnerne i dette prosjektet?  
o Hovedsamarbeidspartene i dette prosjektet er Riksantikvaren, kommunen og 

fylkeskommunen. Inkludert: Henningsvær innbyggerforening, dekker både innbyggerne 
og næringslivets interesser. KLD er oppdragsgiver. Har samme rolle som RA har for FK i 
forberedelse av fredningssaker. Hos kommunen så har ikke bare det administrative 
nivået vært involvert, men også det politiske.   

o Interne samarbeidspartnere hos RA er faglige, på støttefunksjoner og organisatorisk 
bistand.  

o Innbyggerne i Henningsvær har vært direkte involvert i arbeidet. Det har vært 
gjennomført intervjuer. Både for å få til dialog, men også for å bygge tillitt og 
forhåpentligvis skape et godt omdømme.  

o Andre statlige myndigheter som har forvaltningsansvar knyttet til ulike tema i 
Henningsvær har også vært involvert, dette utgjør Kystverket og Arbeidstilsynet. 
Mattilsynet ble også invitert. Målet her har vært å få de ulike lovverkene til å fungere 
sammen.  

o Til slutt er det høringspartene.  
- Hvilke samarbeidsplattformer brukes i arbeidet? 

o Det gjennomføres månedlige referansegruppemøter. Her er det deltakere fra 
kommuneadministrasjonen og administrasjonen hos fylkeskommunen, det er også med 
to politikere fra kommunen, i tillegg til representant fra innbyggerforeningen og 
Riksantikvaren. Referansegruppa har en rådgiverfunksjon i tillegg til å bistå med 
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kvalitetssikring. Det gar vært viktig at referansegruppa deltar gjennom hele prosessen og 
helt frem til vedtak. Dette har vært positivt for å opprettholde og bygge tillitt til arbeidet.  

o Det gjennomføres arbeidsmøter med kommunen og fylkeskommunen.  
o Folkemøter.  
o Deltakelse på kommunestyremøter.  
o Møter og foredrag med næringsforeninger i kommunen, for å snakke om synergier.  
o Deltakelse på styremøte i det lokale museet for torsk.  
o Lokale medier, sosiale kanaler og den lokale butikkens oppslagstavle. Egne sosiale 

plattformer.  
o Åpen dialog på e-post og telefon. 
o Teams.  
o Møter med kommunaldirektøren.  
o Generelt har det vært viktig med ulike samarbeidsplattformer. Det har vært viktig for 

innbyggerne i Henningsvær å møte representanten fra Riksantikvaren.  
- Her er det mange samarbeidspartnere. Hvordan fungerer/har samarbeidet fungert? Barrierer, 

suksessfaktorer, er det blitt noen justeringer underveis?  
o Det har vært et godt samarbeid jevnt over.  
o Ha kjennskap til kommunens styringssystem: Ordfører og kommunestyret fatter vedtak, 

men i praksis så har det ikke alltid vært midler til å følge opp beslutningene. Det er viktig 
å ha kompetanse om dette for å ha rett type dialog med de ulike aktørene i kommunen.   

o Nord-Norge er langt unna Oslo. Det er små forhold og flere personer som går igjen i flere 
roller. Når viktige personer er imot fredningen har dette stor betydning. Jevnlig kontakt 
og gjentakelse av budskapet til de rette personen er en måte å håndtere dette på.  

o Vær åpen både for positive og negative innspill: I utredningsfasen for en verneprosess så 
skal alle forhold frem og belyses uansett. Dette fokuset har vært en suksessfaktor! Alle 
innspill må behandles på lik måte, både positive og negative. De som har negative 
innspill, må tas like seriøst som de som har positive. I dette prosjektet skrev vi til og med 
at både positive og negative innspill er ønskelig. Dette skapte tillitt. 

o Viktig å ta seg tid og ta folk seriøst: Ved en slik stor prosess så er det viktig å være der 
over lengre tid og være oppsøkende når du er der. I kommunikasjon bør du ikke fokusere 
på å overbevise, men lytte til det folk sier og ta dem seriøst.  

o Tidlig involvering: Det er lurt å trekke inn ulike interessentgrupper så tidlig som mulig for 
å avgjøre hvordan de skal medvirke og til og med gi dem medbestemmelse på dette. Da 
må man også skape felles forståelse om hvorfor og hva medvirkningen skal være. Det 
viktigste er å unngå en skinnprosess der innspill blir ignorert. Man må gjøre 
medvirkningen meningsfull og reell.  

- Er det noen eksterne grupper/aktører det har vært enklere eller vanskeligere å samarbeide med 
fra kulturmiljøforvaltningens side, hvorfor? 

o Silotankegang: Det har vært vanskelig å få noen statlige myndigheter og tilsyn til tale. For 
eksempel så har ikke mattilsynet svart på henvendelsene fra Riksantikvaren. Dette er 
dumt fordi det er viktige tangeringspunkter mellom lovverket, mellom særlovene. Vern 
av bebyggelsen må vurderes opp mot deres krav. Det er mulig å finne løsninger som kan 
dekke flest mulig behov, men da må man være i dialog. Hvorfor var det vanskelig å få 
noen statlige myndigheter i tale? Mange statlige myndigheter har silotankegang. Man 
tenker ikke nok om samfunnet som helhet.  

o Ikke vær belærende: I prosessen så har det vært en veldig god dialog med Kystverket. Det 
oppleves som en viktig suksessfaktor å ikke være belærende om sitt fagområde og tema 
for å opprettholde en god dialog med andre myndigheter.  

o Dialog er å gi og ta: Når man skal ha samarbeid, så må man ha dialog. Dialog er en 
forhandling, alle må gi og ta. Man kan ikke bare komme og kreve. Det har vært viktig å 
være forhandlingsvillig hele veien. Riksantikvaren kan ikke bare trumfe igjennom sine 
særinteresser.  
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- Noen spesielle læringspunkter å ta med seg for å få til et godt samarbeid på tvers av nivåene i 
kulturmiljøforvaltningen? 

o Intern kompetanseheving: Prosjekter som gjennomføres hos Riksantikvaren vil kunne 
kreve endring i hvordan vi jobber, eller behov for kompetanseheving internt. Dette 
forholdet må vurderes parallelt.  

o Andre saker må sees i sammenheng: Riksantikvaren er involvert i flere saker i Vågan 
kommune. Vågan kommune forventer da at alle sakene Riksantikvaren er involvert i skal 
være samkjørt og at dialogen innad hos Riksantikvaren er god. Det er viktig at vi lever 
opp til dette ønsket og at vi ser helheten i arbeidet vårt, vi kan ikke tro at fredningen sees 
utenom andre saker som pågår.  

o Forutsigbar tilstedeværelse er lurt: Det var ønskelig å ha en lokal saksbehandler i 
kommunen som skulle jobbe med prosjektet, men dette gikk ikke. Det endte med at 
prosjektleder hos Riksantikvaren jobbet 25% i kommunen i et halvt år. Dette ga rom for 
at Riksantikvaren kunne drive med oppsøkende arbeid og at vi var til stede. Dette var 
viktig for å hente ut kunnskap om forholdene på stedet og kunne svare på spørsmål 
direkte. Det ble erfart at all info som blir gitt muntlig er bedre enn skriftlig.  

o Viktig å ha en godt forankret samarbeidsavtale: Selv om det ble inngått en 
samarbeidsavtale med kommunen og fylkeskommunen, så viste det seg at denne ikke 
bra nok. Dette kunne vært løst med et bedre forarbeidet til denne og forståelse for hva 
det faktisk innebar, i tillegg til en bedre oppfølging underveis. Forpliktelsen til 
medvirkning og samarbeid fra kommunen og fylkeskommunen var ikke god nok.  

o Jobbe for en lik forståelse med fylkeskommunen og kommunen: Det var noen 
utfordringer med ulike kunnskap og forståelse av hva som er verneverdig, hos 
fylkeskommunen, kommunen og Riksantikvaren. Faktisk så kunne Riksantikvaren til tider 
være den minst konservative. Det er viktig å jobbe med lik forståelse og kunnskap på 
tvers av forvaltningsnivåene for å oppnå et best mulig samarbeid. Viktig å være tålmodig, 
gi dem tid, bygge forståelse. 

o Jobbe for lik forståelse internt hos Riksantikvaren: I større utviklingsprosjekter og 
nybrottsarbeid er det viktig å jobbe for en mest mulig forståelse for premissene og 
forutsetningene for arbeidet. Dette forutsetter stadig forankring og modning innad i 
organisasjonen og internkommunikasjon krever også tid og ressurser.  

- Denne kulturmiljøfredningen har vært et møte mellom de to samfunnsoppgavene fiskenæringen 
og kulturminnevern, og flere andre samfunnsoppgaver. Noen spesielle læringspunkter å ta med 
seg om hvordan få til et godt samarbeid på tvers av samfunnsoppgavene? 

o Tilpasningsdyktighet: Det er viktig at Riksantikvaren er tilpasningsdyktige, og tilpasser 
dialogen ut ifra hvem man møter. Ærlighet og tydelighet er alltid viktig.  

o Rette opp feilaktige påstander på en god måte: Av og til har det vært behov for å være 
litt streng når noen påstår forhold og premisser som er feilaktige. Det er viktig å si ifra 
når ting ikke stemmer, men si ifra på en god måte, ikke vær belærende.  

o Må hele invitere inn og være på tilbudssiden.  
o Tenke helhet: For å få de ulike interessene til å jobbe sammen så er det viktig å tenke 

helhet og se hele området i sammenheng.  
o Konkretiser, for å få med næringslivet og innbyggerne: Gjøre det reelt, ha konkrete tall å 

presentere, ikke bare si at vern kan gi noen vage fordeler en eller annen gang i 
fremtiden. Det er veldig viktig med et godt kunnskapsgrunnlag. Investorene må vite at 
det er noe igjen for dem i den andre enden og dette må kulturmiljøforvaltningen ta 
seriøst. Må forstå betydning av å kunne svare ut hva kulturminnevernet kan gi for dem.  

o Jobb med politikerne: Det kan faktisk være lettere å jobbe med å få med seg politikere 
enn enkeltsaksbehandlere. Politikerne er vant med å prioritere og se helhet. Det er viktig 
å sette seg inn i hvordan det politiske systemet fungerer og hvordan kommunen 
fungerer. Man kan heller ikke se bort ifra den partimessige sammensetningen. Hva er 
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premissene bak politikersammensetningen. Viktig å spille MED dette premisset. Vi må 
være tilpasningsdyktige i dialogen og forholde oss til dette.  

o Verdiskaping: Det er viktig å tenke litt strategisk, slik som næringslivet tenker, 
fredningssaken kan brukes som et virkemidler for å få til andre ting også. Fokus på Whats 
in it for me? Vurdere verdiskapingspotensialet og bruke verdiskapingsmidler og koble det 
mot fredningssaken. Dette har vært et positivt element i dette arbeidet. Man kan bruke 
virkemidler på tiltak som ligger utenfor fredningsområdet, og se at de har følgeverdier 
som også er positive i fredningssaken.  

o Må være villig til å gi og ta: Det er viktig å forstå at kulturminneverdiene bare er én fasett 
av enhver sak. Man må være villig til å forhandle, gi og ta. Man er generelt for redde for å 
prioritere noe, for da blir noe annet prioritert bort.  

o Utviklingsrom som grunnleggende premiss: Å Skape en god ramme som vedtas tidlig av 
riktige personer, har vært viktig for å vise at man tar utviklingspremisset seriøst. Viktig å 
omtale utviklingsperspektivet også i verneplanen og følge det opp i 
saksbehandlingsrutiner, utforming av bestemmelser behov. Viktig å møte de lokale 
behovene. 

o Skape god dialog med andre myndigheter: Det var i dialogen med andre tilsyn, at man 
fikk frem en forståelse for premissene i deres lovverk. Det ligger gjerne muligheter der 
som man ikke kan lese ut av lovene i seg selv. Man er nødt til å ha dialog for å komme 
frem til de gode løsningene.  

o Infoplaner og kommunikasjonsplaner. Å bruke kommunikasjonsplaner aktivt i dette 
arbeidet har vært helt avgjørende.  

o Fiskeri vs reiselivet: Man må gjøre en jobb med å finne frem tallene for de ulike 
interessene og se på disse verdiene sammen. Se på verdiskapingen i tall. Ta dette seriøst 
og ha respekt for andre og deres behov.  

 

Verdiskapingsarbeidet 

Verdiskapingsarbeidet går ut på å framheve kulturmiljø som ressurs for samfunnsplanlegging og -

utvikling.  Riksantikvaren ser dette som en forutsetning for bærekraftig forvaltning av kulturmiljøene 

over tid. Formålet med tilskuddsordningen verdiskaping på kulturmiljøfeltet, jf. statsbudsjettet 

kapittel 1429 post 77, er å ta i bruk kulturmiljø som ressurs og bidra til at kulturmiljøfeltet får en 

tydeligere rolle i lokal og regional utvikling. En suksessfaktor i verdiskapingsprosjektene er i hvilken 

grad de evner å koordinere innsats fra kulturmiljøsektoren med ressurser og virkemidler fra andre 

sektorer. Aktuelle temaer er hvordan kulturmiljø kan inngå som et element prosesser for 

stedsforming, lokalsamfunnsutvikling, strategisk næringsutvikling, sosiale programmer, folkehelse og 

friluftslivsaktiviteter. 

Her presenteres noen aspekter og læringspunkter ved dette arbeidet knyttet til samarbeid, basert på 

et intervju med ansvarlig for arbeidet hos Riksantikvaren og annen tilgjengelig informasjon.  

- Hvem er samarbeidspartnerne i selve verdiskapingsarbeidet? Og hvem er de typiske 
samarbeidspartnerne i prosjektene? 

o Samarbeidspartnere i selve programmet er Fylkeskommunene, kommunene og 
sametinget.  

o Riksantikvaren har i tillegg ansvar for dialog med andre sektorer for bedre legge til rette 
for at kulturmiljø kan inngå som et element i lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Dette 
kan for eksempel være Innovasjon Norge, kulturrådet, distriktssenteret. 
Særdirektoratene f.eks. Statens Vegvesen, fiskeridirektoratet. Riksantikvaren må holde 
seg orientert om hva som skjer i de ulike sektorene og vurdere om man kan ha felles 
piloter f.eks. For å få til dette må man invitere hverandre, tilstedeværelse på andres 
nettverk, innlegg på samlinger osv.  
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o Det er stort sett fylkeskommunene som leder prosjektene, eller har en aktiv rolle i dem. 
Prosjektene kan også være initiert av kommuner, museer og næringsaktører.  

o Det er et poeng at det skal være samarbeidsprosjekter, da et av målene med 
tilskuddsordningen er å jobbe med lokal utvikling/verdiskapning på tvers av 
forvaltningsnivåene og med ulike aktører. Verdiskapingsprosjekter skal ikke bare jobbe 
med istandsetting og tilskudd, men skal jobbe med relasjonen kulturmiljø og andre 
samfunnsaspektet: For eksempel helse, stedsutvikling, eller andre bredere 
samfunnsmessige oppgaver.  

o Museene er gjerne en samarbeidspartner i prosjektene og da er også gjerne kulturrådet 
involvert. Det fokuseres gjerne på hvordan museene kan utvikle seg i dialog med 
lokalsamfunnet.  

- Hvilke samarbeidsplattformer benyttes i arbeidet?  
o Generelt så er det ulike samarbeidsmetoder i prosjektene. Det benyttes møter, 

teamsmøter, workshops, konferanser, gjerne innbyggerinvolvering.  
o Nettverksmøter med prosjektene, to faste møter i året. Ett felles fysisk møte med en 

ekskursjon. Noen temamøter. Eksempler, bruker verdiskaping som et verktøy for å forske 
på ting, og som utprøvingsarenaer.  

o Riksantikvaren har dialog med prosjektlederne én og én, eller i grupper. Erfaringsmessig, 
krever det litt ressurser fra Riksantikvaren for å løfte det opp. Riksantikvaren er i dette 
arbeidet en aktiv tilskuddsforvalter, det er den formelle rollen. Riksantikvaren er også 
diskusjonspartner. Kan bidra med kompetanse fra huset. Styrer prosjektene sammen 
med ulike fagressurser på huset. Viktig at vi får til det, men dette kan være utfordrende 
ressursmessig. Dialogen på statlig nivå kjøres fra alle nivå, men Riksantikvaren har gjerne 
en aktiv rolle i prosjektiniteringsfasen med å få med andre direktorater/statlige aktører.  

- Noen spesielle læringspunkter knyttet til samarbeid som kan være relevant for 
bevaringsstrategiarbeidet? 

o Se etter potensiale for like mål: Det er viktig å hele tiden se etter potensialet for å 
samarbeide med andre, hvordan vi kan bidra til deres mål og de kan bidra til våre mål. 
Finner ofte en kjerne som man kan jobbe sammen om å understøtte hverandre.  

o Sett av god tid: Når vi skal jobbe med andre er det viktig å sette av god tid til å skjønne 
de andre, bli kjent, kjenne behovene. Lete etter samspillsmulighetene. De regionale 
planene er veldig viktig her. At kulturmiljø er synlig i de ulike plantypene. At 
kulturminneplanene faktisk har med seg elementer av andre sektorer, dette skaper flere 
samspillsmuligheter på tvers av sektorer og fagområder. 

o Verdiskapingsarbeid gir mulighet for å jobbe på tvers av sektorer: F.eks. i Levanger så har 
verdiskapingsarbeidet kommet i stand etter at kulturmiljø ble fredet. Det er gode 
eksempler her på hvordan de jobber på tvers av mange sektorer. Både planlegging og 
helse er et element. Tilpasning av kulturmiljø til utvikling. Jobbet litt på samme måte i 
midtbyen i Trondheim.   

o Hvordan få med seg næringslivet? Viktig å jobbe mot innovasjon ovenfra og gjøre dem 
oppmerksomme på at kulturmiljø og kultur er en ressurs. Det er en vending på dette i 
det siste.  

o Knytt arbeid til eksisterende prosesser: Det kan være lurt å knytte arbeidet til 
eksisterende arbeid innenfor regional planlegging for å få til et godt samarbeid og for å 
sikre nok ressurser til prosjektet/tiltaket. F.eks. knytte arbeidet til allerede pågående 
prosesser, prosjekter, programmer i andre sektorer. F.eks. et program via KS. KS har 
foreslått å ha et eget program for lokal stedsutvikling der kommunene kan søke om å bli 
en del av programmet. Verneprosesser kunne f.eks. vært en del av dette programmet.  

o Vær fremoverlent og let etter muligheter: Et eksempel er GNIST-programmet. DOGA 
koordinerer dette på vegne av KDD. Har også noen prøvekommuner. Noen av disse kan 
være interessert i å jobbe med kulturmiljø. Riksantikvaren skal delta på en 
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nettverkssamling for GNIST-programmet neste uke for å være til stede og vurdere 
mulighetene for samarbeid.  

o Langsiktigheten er en viktig suksessfaktor: Bør delta på hverandres nettverk, trenger ikke 
nødvendigvis være målrettet, men holde kontakten over lang tid og etablere forståelsen 
for hverandres fag og områder. Dette systematiske arbeidet mot sektorene mangler noe 
hos RA nå. Men det å skape et godt fundament for senere samarbeid er helt avhengig av 
dette kontinuerlige arbeidet.   

- Er det noen sektorer eller tema som egner seg særlig for samarbeid med kulturminnevern, noen 
sektorer der det er uutnyttet potensiale? Og er det noen spesielle læringspunkter/erfaringer 
knyttet til utvikling og samarbeid? 

o Uutnyttet potensiale: Demokratiutvikling. Inkludering og samtaler over kulturelle 
grenser. Her har vi et stort potensial for å bidra. Aktører: Kommunal sektor. 
Fylkeskommuner. Museer, ulike kunnskapsmiljøer som kan fasilitere samtaler i 
lokalsamfunnet.  

o Tema omstilling: Der hvor det er behov for å endre, en spesifikk utvikling, er det lurt å 
jobbe med kulturhistorien sin. Distriktsutvikling, lokal stedsutvikling. Hvorfor ligger dette 
stedet her? Hva har vi å bygge videre på? Næringsutvikling. By og tettstedsstrategien er 
et innspill inn her og «levbare byer». De bør tenke igjennom hvordan de jobber, kan 
støtte prosjekter som ikke bare jobber med det fysiske, men som jobber med folk og 
prosjekter i miljøene. Litt det samme med Henningsvær, ikke bare jobbet med 
bygningene, det fysiske, men også folkene som bor der. Dette er veldig viktig! Er et 
arbeid som nok ikke er verdsatt nok på direktoratnivå. Ikke bare jobbe med objektene og 
livet som er levd, men også livene som skal leves der. Derfor er museene en god 
samarbeidspartner, som har mer den tilnærmingen og er et godt supplement her. De er 
gode på dette, i utviklingsprosjekter. Har også ofte kompetanse på vårt felt. Museene 
generelt. 
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Del 2 – Diskusjon og anbefalinger 
I dette kapittelet søkes det å si noe om hvor mulighetspotensialet ligger for nye og fruktbare 

samarbeid med andre aktører og fagområder inn i bevaringsarbeid, samt hvilke eksisterende 

samarbeid som bør styrkes og videreutvikles. Dette vil kunne legge grunnlaget for å velge ut 

samarbeidspartnere til de ulike tematiske bevaringsstrategiene. 

Anbefalingene er basert på en dokumentgjennomgang og diverse innspill slik det ble beskrevet under 

avsnittet «Avgrensning og grunnlag for kartleggingen». Noen av innspillene er beskrevet litt nærmere 

under ulike temaoverskrifter, mens andre innspill kun er listet opp i en tabell senere i kapittelet  

 

Mulighetsrommet for samarbeid  

 

Mulighetsrom for nye og styrkede samarbeid mot andre aktører 

Økt samarbeid om arbeid rettet mot barn og unge 

I kulturmiljømeldingen pekes det på mulighetsrommet for å bruke kulturmiljø mer aktivt i skolen. For 

å øke den framtidige deltakelsen blant barn og under er det viktig å vekke interessen for kulturarv 

tidlig. Skolen har en viktig rolle for å vekke engasjement og skape forståelse for historien og dens 

betydning i dagens samfunn. I Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen i det nye 

læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (fagfornyelsen), vektlegges det at skolen skal gi elevene 

historisk og kulturell innsikt og forankring. Det er stort potensial for å bruke kulturminner og 

kulturmiljøer mer aktivt i skolen. Kulturarvopplegg i Den kulturelle skolesekken kan være en måte å 

øke bevissthet om og skape engasjement for lokale tradisjoner og kulturmiljø, eller innblikk i andre 

typer kulturarv. 

I tillegg har mange museer lange tradisjoner for formidlingsopplegg som stimulerer til nysgjerrighet 

og læring. Diverse museer er også en potensiell samarbeidspartner her for en økt satsing mot barn 

og unge.  

Deltakelse i håndverk og praktisk arbeid kan vekke interesse og engasjement. Det finnes mange 

tilbud for å delta i ulike former for ideelt eller veldedig arbeid for eksempel i ferier. Dugnadsarbeid 

med venneforeninger eller andre som ivaretar landskapsskjøtsel eller istandsetter bygninger er også 

en mulighet. 

Økt samarbeid om arbeid rettet mot å stimulere håndverkskompetanse 

Fylkeskommunenes ansvar for kulturmiljøforvaltning og videregående utdanning bør ses mer i 

sammenheng for å etablere utdanningstilbud som er tilpasset de ulike regionene 

Museene spiller en viktig rolle for å holde håndverkstradisjonene vedlike, både ved å sikre et marked 

og som tradisjonsbærere. Flere museer har spesialisert seg på å levere materialer og moduler og 

tilbyr håndverkskompetanse til andre museer. 

Bygningsvernsentre og andre rådgivningstjenester for bygningsvern har stor betydning for det 

praktiske istandsettings- og vedlikeholdsarbeidet. De fungerer som et lett tilgjengelig tilbud for både 

eiere og håndverkere og spiller en viktig rolle for å sikre tilgang til kompetanse innen 

tradisjonshåndverk. Det finnes ikke bygningsvernsentre i alle fylker i dag, så her ligger det er stort 

potensiale for å videreutvikle et allerede godt utprøvd tilbud. Disse sentrene kan sammen med 

museene være base for et økt samarbeid om arbeid rettet mot å stimulere håndverkskompetanse.  
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Riksantikvaren skal for øvrig utarbeide en strategi for utvikling av håndverkskompetanse med 

oppstart for arbeidet i 2022.  

Økt samarbeid med aktører som jobber med rehabilitering og ombruk 

Det er økende interesse i fagmiljøene for å arbeide med endring av eksisterende bygningsmasse, for 

å tilrettelegge for ny eller endret bruk. Dette omfatter både ombygging, oppgradering, tilbygg, 

påbygg og infill. Endel arkitekt- og konsulentfirmaer og entreprenør- og håndverkerbedrifter har 

spesialisert seg på kulturhistoriske bygninger. Interessen og erfaringene disse bedriftene opparbeider 

seg gjennom arbeidet med denne type oppdrag, fortrinnsvis i nært samarbeid med 

kulturmiljøforvaltningen, er viktig for å løfte kompetansen og kunnskapen i fagmiljøene. Det gjelder 

alle faser fra planlegging, søknadsprosess og prosjektering til utførelse. 

Grønn Byggallianse 

Grønn Byggallianse er et eksempel på samarbeid mellom private og offentlige tiltakshavere og 

entreprenører. Grønn Byggallianse utarbeider og forvalter i samarbeid med sine medlemmer viktige 

strategidokumenter og veiledninger der verdien av eksisterende bygninger og bymiljø er vektlagt. 

Riksantikvaren er medlem av Grønn Byggallianse, men her ligger det et potensial for en større 

nettverksbygging og samarbeid om kulturmiljø som ressurs for et mer bærekraftig bygget miljø, blant 

annet videreutvikling av sertifiseringsordningene.  

Bygg og bevar 

Bygg og Bevar er et samarbeidsprogram mellom Klima- og miljødepartementet og Byggenæringens 

Landsforening. Koblingen til Byggenæringens Landsforening knytter håndverksbransjen tett til arbeid 

på verneverdige bygninger og er en god arena for offentlig-privat samarbeid. 

Samarbeidet mellom vern og byggenæringen gir mange muligheter for å nå framtidige klima-

ambisjoner og skape gode bygningsmiljøer hvor de kulturhistoriske verdiene er integrert og ivaretatt. 

I tillegg ivaretas kunnskapen knyttet til håndverk og regional byggeskikk. 

Futurebuilt 

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i 

byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle den bærekraftige og attraktive 

nullutslippsbyen. Riksantikvaren er ikke en av partnerne til programmet, men er det indirekte 

gjennom medlemskap i Grønn Byggallianse som er en av partnerne. Det finnes noen 

rehabiliteringsprosjekter blant forbildeprosjektene, så her ligger det et potensiale for å kunne få frem 

flere prosjekter som innebærer rehabilitering av kulturminner og for eksempel knytte dette til et 

sirkulærperspektiv. 

Europeiske initiativ  

European Green Deal – på norsk Europas grønne giv - er Europakommisjonens strategi for å nå EUs 

klima- og miljømål. Bygningssektoren er et prioritert område i denne strategien. Regelendringer fra 

EU innen bygningssektoren gjelder også for Norge. Disse endringene kan både gi muligheter og 

utfordringer for forvaltninga av kulturmiljø. 

EUs renoveringsbølge er kanskje initiativet med størst potensiell påvirkning på kulturmiljø. Den har 

som mål å redusere utslippene fra eksisterende bygninger gjennom raskere og mer inngående 

renovering. Endringene i energieffektiviseringsdirektivet og fornybardirektivet er en del av dette. 

Samtidig blir store pengesummer gjort tilgjengelige for å finansiere renovering av bygninger i 

medlemslanda. Kulturmiljø har ikke en stor plass i renoveringsbølgen, men er nevnt som noe man må 

ta hensyn til. 
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Økt samarbeid om lokal stedsutvikling 

Forum for stedsutvikling  

Forum for stedsutvikling er en nasjonal, tverrfaglig samarbeidsarena for statlige institusjoner som 

arbeider med by- og tettstedsutvikling. Forumet skal styrke fylkeskommunenes og kommunenes 

kompetanse innen stedsutvikling og bedre samarbeidet på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. 

Forum for stedsutvikling består av deltagere fra Helsedirektoratet, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, DOGA, Klima- og miljødepartementet, Kompetansesenter for 

distriktsutvikling, Statens vegvesen og Riksantikvaren. 

Her foreligger det et allerede etablert samarbeid med stedsutvikling som tema. Dette gir muligheter 

for en videreutvikling og en styrket innsats i den retningen som bevaringsstrategiarbeidet vil 

fokuserer arbeidet sitt innen stedsutvikling.  

Verdensarvsentrene 

Verdensarvsentrene er steder som kan fremme deltakelse og samarbeid. I tillegg til å spre kunnskap 

og skape oppmerksomhet om verdensarvverdiene, skal sentrene bidra til at verdensarven har en 

funksjon for lokalsamfunnet i tråd med forpliktelsene i verdensarvkonvensjonen. 

Verdensarvsentrene er derfor en ressurs for lokalsamfunnet, møteplasser for lokalbefolkningen, og 

kan bidra til involvering og lokalt eierskap, blant annet gjennom aktiviteter i samarbeid med skoler og 

næringsliv. 

Økt samarbeid med reiselivsnæringen 

Det er mange aktører innenfor reiselivsnæringen som Riksantikvaren eller kulturmiljøforvaltningen 

har et mer eller mindre samarbeid med i dag. Det er ingen tvil om at kulturmiljø er en viktig ressurs 

inn i reiselivsnæringen og her ligger det potensiale for et styrket samarbeid med en rekke aktører. 

Kulturmiljømeldingen trekker også frem at kulturmiljø er en verdifull ressurs i reiselivssammenheng, 

og regjeringen ønsker å legge til rette for økt næringsvirksomhet og verdiskaping basert på 

kulturmiljø. Eksempler på aktører kan være NHO reiseliv, Virke reiseliv, Innovasjon Norge, 

Destinasjonsselskaper og andre aktører på markedet.  

Økt samarbeid om arbeid med FNs bærekraftsmål 

Kulturmiljømeldingen beskriver at regjeringens ønsker å synliggjøre kulturmiljøets potensial for å nå 

FNs bærekraftsmål, ved å legge til rette for økt samarbeid mellom kulturmiljøforvaltningen og 

næringslivsorganisasjoner. Det står videre at Innovasjon Norge vil få en viktig rolle i denne 

sammenheng. 

Økt samarbeid med aktører som jobber med byutvikling 

Kulturmiljømeldingen vektlegger hvor viktig det er å se historiske byer og kulturmiljø som en del av 

bærekraftig by- og stedsutvikling, og at kulturmiljø kan bidra til levbare byer og steder. 

Det er mange aktører innenfor de som jobber med byutvikling som Riksantikvaren eller 

kulturmiljøforvaltningen har et mer eller mindre samarbeid med i dag. Det ligger allikevel et 

potensiale for et styrket samarbeid med en rekke aktører. Eksempler på aktører kan være Norske 

huseieres landsforbund, Eiendomsutviklernes bransjeorganisasjon, Norsk bolig- og byplanforening, 

Bullby, Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Byggenæringens landsforening 

Økt samarbeid med aktører som jobber med friluftsliv 

Kulturmiljømeldingen trekker frem at samarbeidet mellom kulturmiljø- og naturforvaltningen er et 

godt utgangspunkt for videre utvikling og samhandling også mot andre sektorinteresser. Deretter 

trekkes friluftsliv frem som et eksempel her på andre sektorinteresser. Ulike frivillige organisasjoner 
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har også en sterk interesse og kunnskap om arbeid med friluftsliv. Aktuelle aktører her er for 

eksempel kommunen, den norske turistforening og andre frivillige organisasjoner.  

Frivillige og frivillige organisasjoner 

I kulturmiljømeldingen vises det til Meld. St. 10 (2018–1019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, 

mangfaldig, om et ubenyttet verktøy for samarbeid mellom staten og frivillige. I den statlige 

frivillighetspolitikken foreslås det å opprette sakråd som et verktøy for samarbeid mellom staten og 

de frivillige. Et sakråd er en arbeidsmetode der det offentlige i en avgrenset sak kan møte og dra 

nytte av fagkompetansen i de frivillige organisasjonene. I et sakråd kan den kompetansen de frivillige 

organisasjonene besitter i større grad inkluderes og brukes i kulturmiljøforvaltningens arbeid. Det 

kan bidra til flere stemmer og et bredere kunnskapsgrunnlag. 

 

Mulighetsrom for nye og styrkede samarbeid mot andre fag og tema 
Hva er mulighetsrommet for ny og bedre forankring av bevaringsarbeid mot andre fag og tema? Er 

det aktuelle departementer, andre sektorer, kunnskapsmiljøer, organisasjoner osv. som jobber med 

tema som er tett knyttet til bevaring av kulturmiljø og som vi kan dra gjensidig nytte av å samarbeide 

tettere med?  

Samarbeid om kulturmiljødata 

Det eksisterer store mengder kulturmiljødata, og det er store gevinster å hente gjennom samarbeid 
om strukturering og organisering av disse dataene, blant annet effektiv deling av åpne data og 
dermed bedre digitale publikumsløsninger. Det er allerede etablert flere samarbeid på tvers av 
institusjoner og sektorer. Eksempelvis kan dagens brukere av Riksantikvarens kulturminnedatabase 
Askeladden få informasjon om arkeologiske funn fra samlingsdatabasene til de arkeologiske 
forvaltningsmuseene. 

Det er også potensiale for flere og bedre samarbeid. Hele kulturarvfeltet vil kunne dra nytte av mer 

og bedre koordinering og samordning av slike løsninger. Et eksempel her er Kulturminnesøk som er 

Riksantikvarens digitale formidlingstjeneste. Denne tjenesten har mange likheter med 

museumssektorens formidlingstjeneste KulturPunkt, og her ligger det er potensiale for bedre 

koordinering og samarbeid. Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet er særlig aktuelle 

samarbeidspartnere for et slikt samarbeid, og aktuelle aktører kan være nasjonalbiblioteket og 

Arkivverket.   

Integrering og inkludering 

Kulturarv kan gi innblikk i og kunnskap om kulturelt mangfold i tid og rom. Det kan bidra til bedre 

forståelse for nåtiden og den historiske utviklingen, som igjen kan danne grunnlag for større aksept 

for kulturelle forskjeller. Kulturarv er på den måten en ressurs for integrering og inkludering. 

Kvalitetene i omgivelsene kan også bidra til bedre trivsel, bedre oppvekstvilkår og inkludering. 

Fylkeskommunenes økte ansvar innenfor integrering, jf. Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye 

regioner, gir dem mulighet til i større grad å kunne se dette feltet i sammenheng med 

kulturmiljøforvaltningen.  

Internasjonalt samarbeid 

Slik det er vist i kapittel én av denne rapporten, så er Riksantikvaren involvert i en rekke arbeid på 

nordisk, europeisk og internasjonalt nivå. Her er det et stort potensial av tilgang til fagekspertise, 

nettverk og midler til arbeid med kulturmiljø. En mulighet for bevaringsstrategiene er å ha et 

internasjonalt perspektiv inn i alle bevaringsstrategiene, for eksempel i form av ett eller flere tiltak 

innenfor ett eller flere av satsningsområdene i strategien.   
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Kultur 

Svært mange trekker frem at samarbeidet mellom kultur og kulturmiljøfeltet må styrkes og at skillet 

mellom arbeidet med immateriell og materiell kulturarv bør viskes ut.  

Espen Hernes ved Kulturrådet har sendt over en oversikt over samarbeidsområder mellom 

Riksantikvaren og Kulturrådet, i hovedsak mellom museum/kulturvern og kulturminnevern. Det 

påpekes at flere av samarbeidsområdene var mer aktive for noen år siden, men listen er et godt 

eksempel på mulighetene for samarbeid mellom kulturvern og kulturmiljøvern.  

• Begge statlige direktorater/etater; åpenbare felt som gjelder våre oppgaver; som 

kommunikasjon, infrastruktur, oppgaver innen både forvaltning og utvikling, bruk av 

eksterne rådgivere/eksperter, kontakt med øvrig offentlig forvaltning, regionreform og 

kultursektor, frivillige osv. 

• Digitalt etatssamarbeid; åpne data, digitalisering kulturarv, bygningsmoduler mm. 

• Internasjonalt arbeid; EØS-midler og andre nordiske/internasjonale tilskuddsordninger, 

informasjon om EUs kulturprogram, Østersjøsamarbeidet. 

• Teknisk-industrielle kulturminner; istandsetting, vedlikehold og formidling, også mer generelt 

med spleiselag om restaurering/istandsetting, ny situasjon etter regionreformen. 

• Klima og miljø; risikovurderinger, kulturarv som ressurs til klimavennlige løsninger. 

• Konvensjoner FN/UNESCO bærekraftsmål, på kulturområdet blant annet immateriell 

kulturarv, minoriteter, ulovlig handel, Kulturminneloven § 23 om ulovlig utførsel, Haag-

konvensjonen om sikring av kulturarven i konflikt. 

• Verdensarv; MD/RA med relevans for museer (Alta, Røros), Kulturrådet har vært med i 

referansegruppe i regi av MD 2010-11 oppnevnt av Miljøverndepartementet med deltakere 

fra Kulturdepartementet, Kulturrådet, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og 

Miljøverndepartementet; samarbeid museer og naturinformasjonssentre noe av det samme. 

• Kulturarvår 2018, Kulturminneår (ca. hvert 10 år?...) 

• Tematiske satsingsområder, for eksempel mangfold, kulturøkonomi, verdiskaping, kultur og 

næring, by- og tettstedutvikling, reiseliv, urfolk, nasjonale minoriteter mm 

• Bygningsvern, håndverk, handlingsbåren kunnskap, kulturhistorisk byggnettverk; utstrakt 

samarbeid på mange felt, museene har 5 000 kulturhistoriske bygninger; kompetansesentre 

for bygningsvern, museumsnettverk bygning og håndverk. 

• Fartøyvern, fartøyvernsentre som del av konsoliderte museer, jf. tidligere års dialog mellom 

Riksantikvaren og oss, med utarbeiding av planer for fartøy. 

• Sikring, Riksantikvaren sitter i vårt sikringsutvalg. 

• FoU; samarbeid om behovet for økt kunnskapsproduksjon og forskning i og om kultur- og 

kulturminnevern, tidligere prosjekt Kulturarv, forskning og formidling (KAFF – kulturarv, 

forskning og formidling) et eksempel her. 

• Kulturminnefond og gaveforsterking; kan til en viss grad ses i sammenheng. 

• Kystkultursamarbeid; (lite aktivt i dag) direktoratsamarbeid (også Kystdirektoratet og 

Fiskeridirektoratet), felles dialog med museumsnettverk.  

• Samarbeid museums- og kulturminnesektoren på lokalt nivå; tidligere en arbeidsgruppe 

mellom Riksantikvaren og Kulturrådet for vurdering av kommunenes registrering, plan og 

forvaltning, samarbeid med museene. 

• Konservering; utdanning, kompetanse og ressurser innen bevaring. 

• Tidligere: Utvikling/bistandsprosjekter, relasjon til UD/NORAD, tidligere samarbeid om dette. 
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Mulighetsrom i sektorsamarbeidet 
Å forvalte kulturminner, kulturmiljøer og landskap på en faglig forsvarlig og effektiv måte, krever 

samarbeid på tvers av fag- og ansvarsområder. Samarbeid med andre sektorer har derfor lenge vært 

viktig for Riksantikvaren. 

I det generelle sektorsamarbeidet har de ulike samarbeidsrelasjonene variert siden sektorarbeidet 

ble et eget felt hos Riksantikvaren. Sektorer det har vært samarbeid med er landbruk, energi, 

samferdsel, kyst/fiskeri, reiseliv og friluftsliv- og naturforvaltningen, samt frivillig sektor. Det varierer 

hvor godt forankret og systematisk samarbeidet er. De siste årene har mye av kontakten med andre 

sektorer vært preget av ad hoc-samarbeid, med innspill til strategier, planer, politiske dokumenter og 

felles oppdrag. 

For å følge opp sektoransvar bør sektorsamarbeid utvikles. Riksantikvaren bør derfor i tillegg til å 

videreføre og videreutvikle eksisterende sektorsamarbeid med viktige arealbrukende sektorer som 

landbrukssektoren og samferdselssektoren, også utvikle samarbeid med andre sektorer som påvirker 

kulturminner, kulturmiljøer og landskap. 

Andre sektorer som er viktige samarbeidspartnere er naturforvaltningen, utdanning/kunnskap, 

kultur- og museumssektoren, frivillig sektor og reiseliv, kyst- og fiskeri (med en ekspanderende 

akvakulturnæring), folkehelse og forsvaret. Energisektoren, samferdselssektoren og mineralsektoren 

er også viktige.  

Det vil være lurt å legge til rette for økt samarbeid mellom statlige sektorer som har 

kulturminnekompetanse og regional kulturminneforvaltning, eksempelvis gjennom samarbeid med 

Statens naturoppsyn i verneområder etter naturmangfoldloven 

 

Oppsummering av interne og eksterne innspill 
Det er hentet inn innspill til arbeidet fra både interne kollegaer og ulike eksterne aktører. Den interne 

erfarings- og kunnskapsinnsamlingen har vært gjennomført ved hjelp av samtaler og intervjuer, samt 

workshoper gjennomført på alle seksjonene og relevante enheter hos Riksantikvaren. Den eksterne 

erfarings- og kunnskapsinnsamlingen har vært basert på intervjuer med utvalgte eksterne 

informanter, en spørreundersøkelse blant andre aktører innenfor kulturmiljøforvaltningen, innspill 

fra prosjektets referansegruppe, samt innkomne innspill gitt i fem innspillsmøter til arbeidet som ble 

gjennomført i september 2021, og skriftlige innspill som ble tilsendt i etterkant av møtet. 

Under følger en oppsummering av de mest relevante innspillene fra alle disse kildene, sortert etter 

aktører og tema som kan egne seg for nytt eller styrket samarbeid om bevaringsarbeid og deretter 

andre innspill om samarbeid. Flere av aktørene og temaene har gått igjen flere ganger, disse er satt 

øverst under hver av hovedoverskriftene, og noen av disse innspillene er også innbakt i den øvrige 

teksten tidligere i kapittelet.  Til slutt gjengis noen hovedfunn fra spørreundersøkelsen og de 

eksterne intervjuene.  

Aktører Utdypende kommentar 

Miljøbevegelsen 

Kulturmiljøvern og natur- og miljøvern ofte 
sammenfallende interesser. For lite samarbeid i 
dag. Mange eksempler på at det egentlig er felles 
mål, men i praksis i dag er det målkonflikter. 
Eksempel: Gamle vinduer/utskifting. 
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Er i større grad motspiller enn medspiller i dag. Lite 
fokus på gjenbruk av bygninger og bygningsdeler. 

Miljøforvaltningen  

Byggebransjen 
Viktig å sikre at vi har håndverkere med riktig 
kompetanse 

Tradisjonshåndverkere  

Kultursektoren Kulturarvaktører må trekkes inn som ressurser.  

Museene 

Kulturhistorisk museum for samarbeid innen 
runologi. 
Museene må sees på som en likeverdig aktør.  
Samarbeid mellom museer og frivillige er bra, men 
ressurskrevende.  
Museene kan bidra med mye kunnskap og 
samarbeid om bærekraft og gjenbruk + 
håndverkskompetanse.  

Eiendomsbransjen 
Samarbeide om pilotprosjekter hvor både bevaring 
og utvikling hensyntas. Forbildeprosjekter. 

Frivilligheten 

Foreningen fredet og historielag nevnes spesifikt 
som organisasjoner vi samarbeider for lite med. 
Vi samarbeider for lite med den delen av 
frivilligheten som ikke er eiere. Lokalhistorikere for 
eksempel.  
Frivillige organisasjoner er helt avhengig av et godt 
samarbeid med det offentlige, og det offentlige må 
ta rollen som tilrettelegger og støttespiller.   

Utdanningssektoren/akademia 

Potensial for mer samarbeid mellom 
kulturmiljøforvaltningen og akademia. 
Kulturmiljøvern er ikke på dagsorden i relevante fag 
som kunsthistorie m.v. 

Universitetene og høyskolene  

Aktører innenfor nærings- og reiseliv. 
Turistforeningen.  

Kulturmiljø som «reisesnor». Flere sammenfallende 
interesser. Rom for mer samarbeid. 

Forskningsinstitusjonene  

Fagmiljøer på den tekniske siden  

Arkitektbransjen 
Arkitektbransjens politiske plattform har blant 
annet et eget kapittel om gjenbruk. 

Byggevarebransjen  

Metallindustrien  

Landbruksnæringen 

Samarbeid om bevaring av kulturlandskap. F.eks. 
beitemarker. Endringer i driftsformer – er en trussel 
for arkeologi og bygninger (som blir uten bruk) 

Skogforvaltere/skogeiere/landskapsforvaltere 
Skogeiere har en interesse i at skogen deres blir 
mest mulig verdt. Felles interesser.  

Maritim næring, havbruksnæringen  

Konsulentselskapene 

De har mye kompetanse og fagfolk innenfor mange 
forskjellige tema, men ofte trekker de i andre 
retninger enn bevaring.  



34 
 

Konsulentene er ofte tettere på interessenter som 
eiendomsutviklere, veibyggere etc.  

Kulturminnefondet  

Aktører innenfor formidlingsbransjen: TV, 
serie, film, bøker  

NAF og veivesenet 
Eks: Koblingen veiminner + kulturminner langs 
veiene.    

Spill og app-utviklere Eks: 3D-formidling. Pokemon og Geocaching  

Kommunenes sentralforbund  

Fortidsminneforeningen 
Trekkes fram som en aktør man samarbeider godt 
med og hvor det er potensial for å samarbeide mer. 

Foreningen fredet  

Sirkulærøkonomi  

Barn og unge 

Det er trendy å pusse opp gamle hus. Dette synes 
godt i sosiale medier som TIK TOK. Kan vi utnytte 
engasjementet som ligger her? 
Mye fokus på «ødehus» i Sverige. Småbruk er et av 
de mest brukte søkeordene på Finn.no. Her ligger 
det noen muligheter.  
Viktig å jobbe med skolene, i forhold til barn og 
unge. 

Våre naboland 

Mye å lære av våre naboland som har kommet 

lenger enn oss innenfor flere viktige felt knyttet til 

kulturmiljøforvaltning. 

Har tidligere vært praktisert faste møteplasser for 

læring på tvers av landene i Norden. 

Eiere av kulturminner Eiere må trekkes inn som ressurser.  

Trossamfunn (utover Den norske kirke) Her er det rom for mye mer samarbeid 

Arealplanleggere i kommunene 

Det satser på utdanning av planleggere. Hvordan 

kan kulturmiljøforvaltningen bli mer tydelige her? 

Svært mange beslutninger tas i kommunene. 

Hvordan kan RA i større grad bidra her? 

Enova Hva skal vi for eksempel mene om solceller?  

Stiftelser og fond 

Det satses mye på enkeltprosjekter og lite på 

helhet. Her kunne det vært fornuftig med 

samarbeid.  

Historielag 

Det er de som er der ute og som vet hva vi burde 

være opptatt av. 

Norsk bonde- og småbrukarlag samt Norges 

Bondelag  
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Statsskog  

Digitalt museum  

Venneforeninger og mindre grupperinger  

Lokalhistorikere  

Sportsdykkere  

Tema   

Klima- og energi 
Eksempel innenfor klima: Det brearkeologiske 
sikringsprogrammet. 

Immaterielle kulturminner 

Tenke helhet, og viske ut skillet mellom materiell og 
immateriell kulturarv.  
 
Koble den immaterielle kulturarven mot fartøyvern 
og kystkultur. Må involvere flere instanser, for 
ingen tar det helhetlige ansvaret. 
 
Departementsgrensene er et hinder for samarbeid 
om en helhetlig bevaring for både den immaterielle 
og materielle kulturarven. 

Skole- og utdanning 
Kulturmiljø integrert i undervisningen. Mer 
involvert i håndverk og praktiske fag fra tidlig av.  

Landbruk  

Natur og naturforvaltning  

Håndverkskompetanse  
Tradisjonshåndverk  

Frivillighet  
Idrett  
Kultur  
Friluftsliv  

Folkehelse 

Blant annet arbeid med angst. Kulturminner er rikt 
og viktig og gir en distraksjon som kan bidra inn i 
arbeid med angst. 

Formidling 
Mye å lære av museene innen formidling. Og 
Riksarkivets digitale utstillinger f.eks. 

Naturmiljø 
Viktig med godt samspill mellom 
kulturmiljøforvaltning og naturforvaltning.  

Arealforvaltning 
Arealforvaltning og bærekraft utvikling har mange 
felles utfordringer. 

Steds- og byutvikling 

Må ha arenaer og fora for samarbeid mellom 
aktørene i byutviklingsoppgaver, 
stedsutviklingsoppgaver og utbyggingssaker 

Biologiske kulturminner  

Samferdsel og infrastruktur  

Brann og sikkerhet  
Skog- og landbruk Også ikke-fredete kulturminner i landbruket 

Graffiti, skatekultur o.l. 
Moderne ungdomskultur. Finnes eksempel på 
samarbeid om dette i Sverige.  
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Arkiv 
F.eks. Arkivverket. Finnes bevaringsplaner for 
privatarkiv. 

Kulturhistorie, etnologi, folklore 
Mange mennesker med mye kunnskap som vi ikke 
samarbeider med i dag. 

Runologi  

Besøksforvaltning  

Folkeforskning  

Kraftturisme  

Kirkelige kulturverdier 

Slik som inventar og gravplasser, kulturmiljøene 
rundt kirkene. Kunne fått til noe liknende som UKL. 
Koordinering mellom KDD, KLD og BFD.  

Digitale kilder Arkiv, museer, formidling osv.  

Energieffektivisering  

Andre innspill om samarbeid og engasjement 

Det bør opprettes samarbeid mellom 
offentlige eiere og foreninger og stiftelser om 
overtakelse av verneverdige bygg som bare 
forfaller i offentlig eierskap. Lage ordning 
som setter krav til foreningen og stiftelsen 
som overtar.   

Forvaltningen bør informere frivillige, eiere 
og andre om når de utfører arbeid, slik at 
disse kan kobles på hvis de ønsker å bidra, 
eller bare observere for å lære.   

Et godt samarbeid mellom offentligheten og 
metallsøkerforeningen er helt avgjørende. 
F.eks. ved planarbeid og byggesaker  

Referansegrupper og samarbeid bør 
forsterkes til et partnerskap.   

Det offentlige må skape arenaer for 
samarbeid og selv være en 
samarbeidspartner.   

Man må gjøre nabolagene engasjerte for eget 
miljø og historien i eget nabolag. Avhengig av 
god dialog med det offentlige og lett 
tilgjengelig informasjon og formidling.  

 

Funn fra ekstern spørreundersøkelse og intervjuer 
Vista Analyse har på vegne av Riksantikvaren gjennomført en spørreundersøkelse som er 

gjennomført digitalt og sendt ut til informanter i fylkeskommunene, sametinget, 

byantikvarnettverket, forvaltningsmuseene og NIKU. Under følger de mest sentrale funnene: 

På spørsmål om bevaring og samarbeid har informantene blitt spurt om blant annet hvem de bør 

styrke samarbeidet med. Her blir frivillige organisasjoner og private eiere/utbyggere trukket fram 

som de to viktigste gruppene. Over 60% av informantene svarer disse gruppene. (Alle kan velge inntil 

5 grupper). Deretter kommer fylkeskommunene med 47% og kommunene (39%).  

Informantene skulle også velge ut hvilke sektorer de mener bør knyttes tettere opp mot 

bevaringsarbeid. Her skårer «Miljø, klima og natur» klart høyest. Nærmere 90% av informantene 
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peker på denne sektoren. Deretter kommer «Reiseliv» og «Stedsutvikling» på over 70%, og «Kunst og 

kultur» og «Skole og opplæring» på drøyt 50%.  

Vista har også utført «samtaleintervjuer» med til sammen 18 informanter. Disse består av private og 

statlige eiere, etater som forvalter juridiske og økonomiske virkemidler, samt kunnskapsmiljøer. 

Samarbeid med frivillige nevnes av flere som viktig for aktørene. Varierende kompetanse hos frivillige 

lag og organisasjoner trekkes fram som barriere for samarbeid. Silo-tenkning mellom etater og 

forskjellige nivåer er også en utfordring som flere snakker om. Informantene uttaler både at 

samarbeid med RA fungerer bra, og at det fungerer mindre bra.  

Samarbeid med lokalbefolkning og lokalsamfunn kan være utfordrende når lokalsamfunnet påvirkes 

av vernerestriksjoner. For eksempel i forbindelse med verdensarvområder. Generelt sett sees 

samarbeid på som verdifullt, men tid- og ressurskrevende. Gode samarbeid foregår gjerne i nettverk. 

  

Noen forutsetninger for samarbeid  

Felles kunnskapsgrunnlag 
Kulturmiljømeldingen legger flere føringer for bevaringsarbeid og samarbeid, og kommer også inn på 

noen forutsetninger for et godt samarbeid. En av disse er en forutsetning for samarbeidet mellom 

forvaltningsmiljøene og kunnskapsmiljøene. Som en del av bevaringsstrategiene så skal det 

utarbeides et felles kunnskapsgrunnlag, helhetlige oversikter over relevante kulturmiljøkategorier og 

oversikt over temaer. Det utdypes at dette vil gjøre det lette å samordne tiltak og gjøre felles 

prioriteringer.   

Offentlige tilskudd   
Kulturmiljømeldingen fremhever tilskuddsordninger som et viktig virkemiddel for å nå de nasjonale 

målene på kulturmiljøfeltet. Det utdypes at offentlige tilskudd kan sette i gang tiltak og samarbeid: 

«Offentlige tilskudd kan utløse annen finansiering, økt engasjement og arbeidsinnsats fra eiere, 

frivillige og andre.» 
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Bakgrunn og hensikten med undersøkelsen 
For å bidra til målet om å utarbeide bevaringsstrategien og de tematiske bevaringsstrategiene vil det 

være nødvendig å hente kunnskap som allerede eksister i eldre og nyere prosjekter og satsinger, 

internt og eksternt. Det finnes en rekke eksempler på andre satsinger, strategier og 

samarbeidsprosjekter med godt erfaringsgrunnlag og overføringsverdi til prosjektet. Denne 

undersøkelsen har som mål å gjøre et godt og representativt utvalg av referanseprosjekter, men 

innenfor den begrensede tidsrammen som har vært tilgjengelig i forprosjektets del 1.  

Hensikten med undersøkelsen er å identifisere gode referanseprosjekter som kan gi oss en pekepinn 

om verdier som kan satses videre på, og positive og negative erfaringer i ulike prosesser som vi kan 

lære av. Med bakgrunn i dette, og for at man ikke skal måtte «finne opp kruttet på nytt», så er det 

planlagt å utarbeide en samling av referanseprosjekter som en del av forarbeidet til 

bevaringsstrategiarbeidet.  

 

Spørsmål som ønskes besvart 
Hvilke interne og eksterne strategier velges som referanseprosjektet, og hvorfor? 

Hvilke læringspunkter gir referanseprosjektene når det gjelder arbeidsmetode, rammeverk og 

samhandling? 

Hvilken kunnskap og erfaring hentet fra referanseprosjektene er relevant og ønskelig å benytte i 

arbeidet med Bevaringsstrategien? 

 

Grunnlag, forutsetninger, avgrensning 
Det finnes et enormt arbeid å se tilbake på, samt satsinger som er operative og som vi bruker i det 

daglige. Det er ved tidsrammen satt for gjennomføringen av samling av referanseprosjekter, klart at 

kun et mindre utvalg av prosjekter kan komme med i denne omgang.  

Det ble satt en begrensing i utvalget som utelukket å se på større satsinger i form av strategier i 

delfase 1 av forprosjektet. Det er ikke et lett valg, da det for eksempel ville være svært relevant å se 

på overordnede satsinger slik som RAs klimastrategi og Fredningsstrategien for 2020, men det er for 

omfattende å studere strategienes virkemidler, læringspunkter og relevans innenfor undersøkelsens 

tidsramme. Det er ønskelig å inkludere Fredningsstrategien som referanseprosjekt etter at denne er 

evaluert i løpet av 2022.  

Det ble foreslått å se på prosjekter som antas å ha svært ulike læringspunkter og fra forskjellige sider 

av forvaltningsapparatet. Det kunne vært interessant å ha med Oslo kommunes klimamiljømelding 

"Kulturmiljø i den grønne byen 2021-2031" være interessant å se på etter høringsrundene er ferdige.  

Askeladden-prosjektet som en del av den sentrale satsingen på digitalisering og strukturering av 

kulturminnedata produsert av RA og FK og kommuner, ville som et referanseprosjekt ville kunne gi 

oss verdifull informasjon fra en annen innfallsvinkel til kulturminneforvaltningen. Temaet dekkes som 

grundig ved egen delrapport, og tas derfor ikke med i forprosjekt, del 1. Det kan hende at det nye 

Digitaliseringsstrategien som nå er klarert, vil bli av interesse, da det kan være til inspirasjon å få 

innblikk i dens oppbygging, målsetninger og tanker om virkemiddelbruk.  

Videre er Verdiskapingsprogrammet en satsing som på nåværende tidspunkt ikke er med som en 

referanse på tross av at den har lagt grunnlaget for mye av tankene bak Meld. St. 16. og 
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Bevaringsstrategien. Programmet fremstilles slik: «Verdiskapingsarbeidet går ut på å framheve 

kulturmiljø som ressurs for samfunnsplanlegging og -utvikling.  Riksantikvaren ser dette som en 

forutsetning for bærekraftig forvaltning av kulturmiljøene over tid». Verdiskapingsprogrammet er 

med i kunnskapsgrunnlaget for Bevaringsstrategien på grunn av sin nære relevans, selv om den ikke 

er en del av utvalgte referanseprosjekter på dette tidspunkt. 

Det var klargjort for å ha med Minoritetsprosjektet eller ‘Nasjonale minoriteters kulturminner’, men 

på grunn av uforutsette og uheldige hendelser ble det ikke mulig i denne omgang. 

 

Beskrivelse av utvalgte referanseprosjekter 
Det skal gjøres en gjennomgang av innsamlede eksempler på relevante prosjekter, som nå er utført 

som en del av de innledende arbeidene til bevaringsstrategiarbeidet. Det er plukket ut 7 relevante 

prosjekter som forsøker å vise forskjeller ved kulturmiljøforvaltningen, men som samlet vil gi et 

helhetlig innspill til arbeidet.  

Arbeidet skal ende i en rapport/samling referanseprosjekter som kort oppsummerer hva 

referanseprosjektene omhandler og hvilke lærepunkter det er relevant å ta med seg fra prosjektene.   

 

Hvordan gjennomføres undersøkelsen? 
Undersøkelsen gjennomføres ved tre måter for å finne data i form av dokumentgjennomgang, 

utvelgelse av referanseprosjekter og intervjuer som aktivitet. Deretter følger tre måter å utlede 

informasjon av dataene på i form av kartlegging av referanseprosjektene, diskusjon og anbefalinger 

om læringspunkter fra referanseprosjektene. 

Det er i arbeidet til nå identifisert en rekke relevante dokumenter som vil inngå 

i dokumentgjennomgangen. I tillegg til dokumentene som allerede er identifisert, vil det foretas et 

raskt søk etter nye dokumenter.  

Det er foretatt et utvalg av referanseprosjekter med et ønske om at de skulle representere ulike 

kvaliteter og fokusområder. Det var videre ønskelig at referanseprosjektene er innhentet både 

internt og eksternt. Innenfor rammene av denne forundersøkelsen har det blitt besluttet at 

prosjekter fra RA og FK er velges. Avgrensingen er kort diskutert med prosjektleder. Utvelgelsen 

presenteres i Del 1 – Oversiktlig kartlegging. 

Intervjuer er bestilt og gjennomføres i uke 4 og 5. Det er lagt opp til en kortfattet skriftlig 

undersøkelse som brukes som utgangspunkt for intervjuet. I intervjuene som har en fastsatt tid på en 

time, er personer med sterk tilknytning til prosjektet objektene. 

Kartlegging, diskusjon og anbefalinger utgjør til sist en kortfattet analyse av referanseprosjektenes 

læringspunkter opp mot relevans for ny bevaringsstrategi. 

 

Gjennomgang av underlagsdata 

1) Oversikt over relevante interne prosjekter vil gjennomgås med vekt på evalueringer.  

2) Kartleggingen av relevante prosjekter og satsinger som ble samlet inn fra alle 

fylkeskommunene i 2021 vil gjennomgås.  

3) Innspill fra nasjonale aktører ble vurdert som underlagsdata, men ble ansett som lite relevant 

for denne undersøkelsen. 
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Utvelgelse av referanseprosjekter 

Ved bruk av utarbeidet matrise i Excel-format vil ulike mulige referanseprosjekter ses i lys av 

ulike kriterier for utvelgelse. Utvelgelsen vil gjøres i samråd med prosjektgruppa. 

Liste over benyttede kriterier i matrisen: 

A) Målsetning(er)? 

B) Benyttet lovverk/annet relevant rammeverk? 

C) Økonomisk modell, økonomiske virkemidler? 

D) Samarbeid, frivillighet, medvirkning? Hvilke deler av forvaltningen var involvert? 

E) Viktigste (positive) erfaringer? Positive effekter? Forbedringspunkter?  Evalueringsrapport? 

F) Viktigste negative erfaringer? Negative effekter? Forbedringspunkter? Evalueringsrapport? 

G) Hvorfor velges denne satsingen /prosjektet i utgangspunktet? 

H)  

 

Intervjuer 

I undersøkelsen gjennomføres det intervjuer med sentrale personer tilknyttet de ulike 

referanseprosjektene. Dette gjøres for å få den beste forståelsen for satsingen eller 

prosjektets utspring, vilkår, prosesser, erfaringer, samarbeid, resultater og effekter. 

 

Intervjuene er ikke skreddersydd hvert enkelt prosjekt, alle får de samme skriftlige 

spørsmålene å besvare, og det er avsatt en time til utdypende samtale med utgangspunkt i 

dette. Beslutningen om gjennomføring ved hjelp av denne metoden er påvirket av 

tidsrammen for undersøkelsen, med håp om å få en ryddig oversikt over de viktigste 

kvalitetene ved referanseprosjektene, og fremstille overførbare referanser til 

Bevaringsstrategien. 

 

Dette er spørsmålene som intervjuobjektene mottar og besvarer skriftlig, med vekt på at 

det kan gjøres kortfattet, og at spørsmålene er utgangspunkt for det kommende intervjuet: 

• Hva var målet eller målene med dette prosjektet? (Evt. på hvilken bakgrunn kom 

prosjektet/satsingen i stand?) 

• Kan du trekke frem positive og negative erfaringer ved prosjektet, både i forhold til 

måloppnåelse, prosesser underveis, uventede effekter o.l.? 

• Ny bevaringsstrategi er ikke ferdig utformet, men kan du ut fra det du vet så langt se hvilke 

kvaliteter ved referanseprosjektet som er relevante for den nye strategien? 

 

4) Kartlegging av referanseprosjekter 

Med kartlegging menes her en gjennomgang av referanseprosjektene der målet er å utrede 

ulike kriterier som kan være viktige å bruke i det videre arbeidet med ny bevaringsstrategi. 

Det vil vektlegges om et læringspunkt er nevnt gjentatte ganger både i dokumenter (interne 

og eksterne) og hva ressurspersonene som kjenner prosjektene best trekker frem. 

                

5) Diskusjon  

Etter å ha gjennomført kartleggingen vil det foretas en diskusjon omkring undersøkelsen og 

hvilke resultater/anbefalinger den belyser. Dette er ønskelig å gjennomføre som ett eller 

flere møter internt i prosjektgruppa (og eventuelt suppleres med relevante ressurser fra 

fagavdelingene og ekstern rådgiver).   

  

6) Anbefalinger og kort oppsummering 
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Undersøkelsen oppsummeres og eventuelle anbefalinger om bruk av erfaringer samlet fra 

referanseprosjektene, fremlegges i delrapport.     

  
Hvem?   
Samling av referanseprosjekter gjennomføres som et delprosjekt.  Delprosjektet gjennom-
føres av Ingunn Beyer Hansen (KFV). Den øvrige prosjektgruppen fungerer som referansegruppe for 
delprosjektet. Det vil presenteres resultater fra dokumentgjennomgangen og intervjuene for den 
øvrige prosjektgruppen. Den øvrige prosjektgruppen vil involveres i utvelgelse av 
referanseprosjekter, og i diskusjonen om hvilke resultater hentet fra grunnlagsmaterialet som 
vektlegges i rapporten. 
 

Del 1 – Oversiktlig kartlegging 
Beskrivelse av referanseprosjektenes karakteristikk blir sett opp mot dokumentgjennomgang 

(aktuelle dokumenter vedlagt) og intervjuer, og danner en matrise. Matrisen benyttes i skjemaet som 

er vist til prosjektgruppa for å få oversikt over de ulike verdiene i de ulike referanseprosjektene. Det 

som kommer frem i a) dokumentgjennomgang og b) intervjuene vil beskrives kortfattet i hvert sitt 

identiske skjema. Sammenfattet vil særlig gjentagende karakteristikker og verdier, peke ut de 

viktigste læringspunktene fra referanseprosjektene. 

 

1.1 Overordnet spørsmål som ønskes besvart 
• Hvilke andre eksempler på strategier, satsinger og prosjekter innenfor kulturminnefeltet kan 

den nye bevaringsstrategien hente godt dokumenterte læringspunkter fra? 

 

Hvordan skal dette besvares? 
For å besvare dette vil undersøkelsen ta utgangspunkt i prosjekter med tilhørende dokumentasjon 

(inkl. evaluering). Spørsmålene nedenfor anses av prosjektgruppa som velegnede for å koble 

læringspunkter fra referanseprosjektene opp mot arbeidet med ny bevaringsstrategi. 

o A) Hva har vært suksessfaktorene og flaskehalsene i de utvalgte 

referanseprosjektene? 

o B) Hvilke kvaliteter ved referanseprosjektene passer som læringspunkter i forhold til 

målene for den nye strategien?  

o C) Hva bør RA gjøre mer av og hva skal vi gjøre mindre av i ny Bevaringsstrategi, hvis 

man tar utgangspunkt i resultatet av denne undersøkelsen? 

 

1.2 Utvelgelsen av referanseprosjekter for forprosjekt del 1 
Det ble forutsatt at kun 5-6 strategier, satsinger og prosjekter skulle være med grunnet begrenset tid 

til undersøkelsen. Utvelgelsen av prosjektene kom til ved at prosjektgruppen i samråd gjorde valg 

basert på akkumulert kunnskap om ulike retningsgivende kriterier for å måle tidligere erfaringer opp 

mot målsetningene i den nye Bevaringsstrategien. Prosjektene ble også vurdert på grunnlag av leste 

innspill fra møter med regionalforvaltningen. Utvelgelsen av referanseprosjekter kunne vært en del 

av undersøkelsen, med utgangspunkt i en større bredde av strategier, satsinger og prosjekter, men er 

ikke det. På grunn av kort tid ble det bestemt at referanseprosjektene skulle velges ut på forhånd av 

prosjektgruppa, og at undersøkelsen baserer seg på valgte referanseprosjekter. 
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Dersom det skulle kommesterke tilbakemeldinger på valg av referanseprosjekter, vil dette tas til 

følge, og det er åpning for å inkludere flere referanseprosjekter i Forprosjektets delfase 2. 

 

Kriterier for utvalg:  
I utvelgelsen ble det lagt vekt på å finne prosjekter som kan vise forskjellige sider ved tidligere 

forvaltningsprosjekter. Det var først og fremst ønskelig å ha med prosjekter med godt 

evalueringsgrunnlag. Deretter var det ønskelig å belyse ulike forvaltningsnivåer på kommunalt, 

regionalt eller nasjonalt og muligens internasjonalt nivå (verdensarv, UNESCO). Videre ble det gjort 

en vekting basert på hvor prosjektet befinner seg i dagens forvaltning, er det avsluttet, vil det 

videreføres eller ønskes det videreført? Kan det umiddelbart ses noen referanser til målene den nye 

Bevaringsstrategien forsøker å strukturere? 

 

- Forvaltningsnivå 

- Prosjektets situasjon 

- Samklang med målene om engasjement, bærekraft og mangfold 

- Samarbeid med ulike aktører 

- Prosjektets anseelse i kulturmiljøforvaltningen og evalueringsrapporter 

 
 

1.2 Kort beskrivelse av utvalgte referanseprosjekt for forprosjekt, del 1: 

SKE: 
Prosjektet er fra 2020 i en fase med kompetanseoverføring til FK. 

SKE-satsningen sprang ut av et behov for organisering av Statens kulturhistoriske eiendommer da det 
viste seg at nær 48% av statlig eide bygninger av verneklasse i 2002 var solgt. SKE var også en effekt 
av arbeidet med de tematiske verneplaner for etatene, som ble opprettet på 1990-tallet. Da SKE ble 
igangsatt i 2002 var det et prosjekt som ble opprettet av regjeringen for å få staten til å gjennomføre 
sine landsverneplaner. Formålet med SKE-prosjektet var å bidra til vern av et utvalg kulturminner og 
kulturmiljøer som representerer norsk samfunnsutvikling vist gjennom statens historie og utvikling. 
Sektoransvaret har vært et viktig prinsipp for prosjektet.  
 

Velges som referanseprosjekt i forprosjektet fordi: 
Et omfattende program (13.000 eiendommer ble lagt inn i SKE-databasen) med en klar agenda, og 
som har hatt stor effekt/innvirkning på kategorien av teknisk industrielle, men også andre bygninger 
med ulik statlig og samfunnsmessig funksjon. Det er her mulig å innhente læringspunkter fra en 
nytenkende satsning med stor konsekvens og innflytelse på kulturminnepolitikk på 2000-tallet. 
 

Referanser benyttet i undersøkelsen: SKE_aarsrapport_2007, Statens kulturhistoriske eiendommer - 

Riksantikvaren, (ny evaluering av SKE-prosjektet starter opp i 2022). 

 

UKL: 
UKL startet i 2008 som et prosjekt for langvarig sikring av viktige landskap som representerer Norges 
landbrukshistorie. Prosjektet forvalter jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske 
verdier. 
 

https://www.riksantikvaren.no/veileder/bakgrunn-for-ske/#section3
https://www.riksantikvaren.no/veileder/bakgrunn-for-ske/#section3
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Velges som referanseprosjekt i forprosjektet fordi: 
Satsing på kulturmiljø på tvers av forvaltningsnivå og verneklasse, samt satsing på å gi kulturmiljøene 

bærekraft i den lokale forankringen gir prosjektet mange referanserammer til arbeidet med ny 

bevaringsstrategi. Passer som modell for en satsing som har som mål å danne et representativt 

utvalg/mangfold innenfor en landskapskategori. Er for eksempel meget mulig overførbar på 

kystkultur dersom det skal satses på å danne kulturmiljøer med ulike verneverdige 

elementer/objekter som representerer kystkultur. Prosjektet trekkes fram av flere regionale 

samarbeidsparter, og anses som en god plattform for samhandling på tvers av forvaltningsnivå. 

Referanser benyttet i undersøkelsen: Utvalgte_kulturlandskap_plan2020-2025, Utvalgte 

kulturlandskap Informasjonsmøte om bevaringsstrategiarbeidet 090321, UKL_2013, Årsrapport 2014, 

Rapport des-08 - tilråding til LMD og MD 221208, 070702_FERDIG RAPPORT 

KIK:  
Riksantikvaren startet i 2011 prosjektet «Kulturminner i kommunene» som skulle vare ut 2020. Målet 
med satsingen var å styrke kommunenes kompetanse og engasjement på kulturminnefeltet, og at 90 
% av landets kommuner skal utarbeide egne lokale kulturminneplaner. 
 

Velges som referanseprosjekt i forprosjektet fordi: 
Et prosjekt som fokuserer på løsninger for kommunalt og lokalt forankret kulturminnevern, og som 
antas å ha viktige læringspunkter spesielt for engasjementsmålet. KIK er en svært konkret, men 
allikevel omfattende satsing som kan lære oss om prosesser og samarbeid om kulturminnevern på 
kommunalt nivå. 
 
Referanser benyttet i undersøkelsen: KIK_Evaluering2020, KIK_NIKUOppdragsrapport_185_2015 (1), 

Menon_rapport_16_2020, Riksantikvaren_kommunestrategi_2019-2022. 

BARK: 
BARK - Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø. Tilgjengeliggjøre 
kulturminner og kulturmiljøer for publikum gjennom skjøtsel, tilretteleggingstiltak og annen 
formidling. 
 

Velges som referanseprosjekt i forprosjektet fordi: 
Prosjektet trekkes fram av flere regionale samarbeidsparter, og anses som en god plattform for 
samhandling på tvers av forvaltningsnivå. Dette prosjektet kan gi læringspunkter om praktisk 
tilnærming og samarbeid om tilrettelegging og skjøtsel av arkeologiske kulturmiljø. BARK har fokusert 
på formidling, et annet viktig tema som er spilt inn i arbeidet med ny bevaringsstrategi.  
 

Referanser benyttet i undersøkelsen: Egenevaluering BARK_20.01.21_til KLD 

 

Henningsvær-prosjektet: 
Egentlig ikke et prosjekt, men en fredningsprosess for Henningsvær kulturmiljø. Saken/prosjektet har 
fått mye positiv oppmerksomhet for grad av lokal medvirkning og økt forståelse for 
kulturminneforvaltning i Henningsvær. 
 

Velges som referanseprosjekt i forprosjektet fordi: 
Dette prosjektet tas med da det ofte trekkes frem, internt, som viktig et de siste årene. 
Læringspunkter antas å kunne hentes fra forprosjektet med kulturmiljøfredningen med særlig vekt 
på arbeidsmodell. Prosjektet synes å ha samklang med tidligere nasjonalt mål om representativitet, 
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utdypet i fredningsstrategiens prioriterte tema. Det forelå egne prosjektmål knyttet til langsiktig 
planlegging, bærekraft (vern og utvikling) og prosessmål om forankring og medvirkning. 
 
Referanser benyttet i undersøkelsen: Kostnader-ved-en-kulturmiljøfredning-i-Henningsvær, 

Oppsummering-av-hovedfunn-fra-forprosjektet (2018), Evaluering av kulturmiljøer - rapport 2017, 

(sluttrapport forventes i år). 

 

Bryggen i Bergen: 
Bryggen i Bergen er et av UNESCOS verdensarvsteder. Kulturmiljøet er gjenstand for flere prosjekter, 
slik som Grunnvannsundersøkelsen og Klimaovervåkningsprogrammet. Mye handler om forsvarlig 
bruk ab kulturmiljøet, sikring og istandsetting, og et av hovedmålene er at Bryggen skal settes i en 
slik stand at vanlig vedlikehold er tilstrekkelig innen 2030. Prosjekt(ene) som omfandler Bryggen 
består av mange aktører som med sin spesialkompetanse skal sikre både bygningene over bakken og 
kulturlagene under bakken.  
 

Velges som referanseprosjekt i forprosjektet fordi: 
Det ser ut som at prosjektet har kontakt med flere av målsetningene i ny bevaringsstrategi: 

-Kan denne satsingen ha nyttige erfaringer fra tema 'Ombruk'?  

-Kan denne satsingen gi læringspunkter om påstanden om at: «Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig 
utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging»?                                            
-Læringspunkter om forvaltning av kulturmiljø med arkeologi i grunnen, trebygninger og 
konstruksjoner fra middelalder til nyere tid over bakken. 
-Kan verdensarvstatus og internasjonalt samarbeid gi unike læringspunkter? 
 
Referanser benyttet i undersøkelsen: Bryggen i Bergen – Riksantikvaren, 

https://www.riksantikvaren.no › uploads › 2021/07, Miljøovervåkning Bryggen i Bergen. 

Statusrapport Bryggen MOV pr 31. mars 2021, Vurdering-av-Kulturmiljøet-UNESCO-del-2, 

Forvaltning-av-Kulturmiljø-UNESCO-del3.  

 

Fotefar mot nord: 
Norland fylkeskommunes satsning fra 1992.  Formidlings- og tilretteleggingsprosjekt av 

kulturminner, ett i hver av de da 103 kommunene i Nord-Norge, som til sammen er representativt for 

bosettingen i landsdelen gjennom 10 000 år. Følgende var målsetningene:  

• Ta vare på, vise fram og formidle kulturminner. 

• Profilere landsdelen gjennom kulturhistorien. 

• Forbedre landsdelens reiselivsprodukter. 

• Forbedre infrastrukturen for reiselivsnæringen. 

• Gjennomføre et landsdeldekkende samarbeid med tema kulturminner/-historie. 
 
Prosjektet revitaliseres 2019-2021, og er til høring nå. 
 

Velges som referanseprosjekt i forprosjektet fordi: 
Denne satsningen velges fordi den har hatt stor innvirkning på bruk av demokratiske virkemidler, 
frivillighet og lokal forankring. Dette prosjektet har lang fartstid og det er derfor sannsynlig at 
erfaring kan høstes fra mange ulike aktører. Prosjektet anses av Nordland FK som så verdifull at den 
tas opp igjen og videreføres som en ny satsning fra 2021. 
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Referanser benyttet i undersøkelsen: NIKU_nord_fotefar, «Fotefar mot nord - 2019" utarbeidet av 

Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune og 

Sametinget). 

 

1.7 Samlet oversikt over de viktigste kvalitetene: 

Gjennomgang av referanseprosjektene og intervjuene finnes som vedlegg til rapporten. Det var ikke 

nok tid til at de som er intervjuet kunne lese gjennom og kommentere dokumentet, slik at 

intervjuene er unntatt offentlighet.  

I det følgende komprimeres og sammenstilles de viktigste målbare kriteriene som har kommet frem 

ved dokumentgjennomgang og intervjuer. Det gjøres her et forsøk på å samle verdiene i likelydende 

formuleringer i form av stikkord slik at det er lettere å se hva som peker seg ut. 

 

SKE: 
-Viktigste læringspunkter:  

Sektorprinsipp  

Lovverk, ny forskrift, Kongelig resolusjon 

Nytenkning 

Motto/slagord 

Bidrag til mangfold 

Omforente prosesser i forvaltningen 

Lite tid, behov for mer tid og struktur i innledende fase 

 

- Prosjektet berører alle mål (engasjement, bærekraft, mangfold). 

-Noe mangelfullt dokumentasjons- og evalueringsgrunnlag (ny evaluering er under utarbeiding).  

 
 

UKL: 
-Viktigste læringspunkter:  

Prosjektet har gode samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, som forplikter og forankrer 

Evaluering underveis 

Langviktighet i prosjekt og tilskudd  

Kontinuitet for involverte parter 

Fokus på lokal forankring 

Bruke mindre tid på kartlegging, målbarhet og tellekanter 

Tverrfaglige samarbeid internt og eksternt 

 

- Prosjektet berører alle mål (engasjement, bærekraft, mangfold). 

-Svært godt dokumentasjons- og evalueringsgrunnlag. 

 

KIK: 
-Viktigste læringspunkter:  
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Kommunale kulturminneplaner som må til politisk vedtak forplikter forvaltningen og ansvarliggjør 

kommunen. 

Bruke mindre tid på kartlegging, målbarhet og tellekanter 

Mangfold gjennom demokratiske og lokalt forankrede prosesser – bedre vern 

Langviktighet i prosjekt og tilskudd  

Kontinuitet for involverte parter 

 

- Prosjektet berører alle mål (engasjement, bærekraft, mangfold) 

-Svært godt dokumentasjons- og evalueringsgrunnlag.  

 

BARK: 
-Viktigste læringspunkter:  

50/50% økonomisk modell er et godt virkemiddel for å forplikte og engasjere andre aktører 

Bruke mindre tid på kartlegging, målbarhet og tellekanter 

Mangfold gjennom demokratiske og lokalt forankrede prosesser – bedre vern 

Langviktighet i prosjekt og tilskudd  

Kontinuitet for involverte parter 

Tverrfaglig samarbeid 

Mer fokus på formidling  

 

- Prosjektet berører mål om engasjement og mangfold, men litt mindre på bærekraft. 

-Egenevaluering foreligger, og god dokumentasjon fra flere fylkeskommuner.  

 

Henningsvær-prosjektet: 
-Viktigste læringspunkter: 

Prosjektorganisert fredningsprosess 

Tidlig involvering av lokalsamfunn 

Åpne møter, lokal resurssperson 

Lokal forankring 

Langsiktighet i prosjekter og økonomiske resursser 

Kontinuitet for involverte parter 

Fleksibilitet i forskrifter og lovverket 

-Prosjektet berører alle mål (engasjement, bærekraft, mangfold) 

-Godt dokumentasjons- og evalueringsgrunnlag (sluttrapport med læringspunkter er under 

utarbeiding).  

 

Bryggen i Bergen (som verdensarvsted og andre prosjekter): 
-Viktigste læringspunkter:  

-Tverrfaglig samarbeid med eksterne har vært avgjørende for kunnskapsinnhenting 

-Kulturmiljø som må behandles som en del av byutviklingen 

-God økonomi i prosjektet avgjørende for å sikre tilstand for bygninger og kulturlag 

Langsiktighet i prosjekter og økonomiske resurser 

Kontinuitet for involverte parter 

-Samarbeid med mange ulike aktører i forvaltningen gir behov for koordinering. Nye strukturer slik 

som verdensarvrådet, verdensarvkoordinator og fagråd har vært positive tilskudd så langt. 
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- Prosjektet berører målene engasjement og bærekraft, noe mer utydelig om mangfoldsmålet. 

- God dokumentasjon.  

 

Fotefar mot nord: 
-Viktigste læringspunkter: 

 -Langsiktighet i prosjekter og økonomiske resurser 

-Kontinuitet for involverte parter 

-Positive erfaringer fra forsøk på å utvikle reiseliv og annen næringsutvikling i forbindelse med 

fotefarene. 

-Besøksforvaltning 

-God erfaring med formidling i forhold til fotefarene 

-Ulik oppfølging fra kommuner med ulike forutsetninger gjorde at oppfølging ved drift og skjøtsel 

påvirket flere av fotefarene negativt 

 

- Berører mål om engasjement og mangfold, men litt mindre på bærekraft. 

-Godt dokumentasjons- og evalueringsgrunnlag.  
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Del 2 – Diskusjon og anbefalinger 

 

2.1 Diskusjon 
Denne delen av undersøkelsen forsøker å diskutere hvordan læringspunktene funnet ved 

gjennomgang av referanseprosjektene egner seg for å berike, belyse og inspirere arbeidet med 

Bevaringsstrategien. 

 

2.2 Har undersøkelsen stilt de rette spørsmålene for å besvare oppgaven? 
Dette refererer til spørsmålene som er stilt i dokumentasjonsgjennomgang og intervjuer (vedlagt). 

Spørsmål A egnet seg for å få innsikt i positive og negative erfaringer med prosjektet, uavhengig av 

fokuset på ny bevaringsstrategi. Dette var det enkleste å få svar på i intervjuene, og det letteste å 

lese ut fra evalueringer m.m.  

Spørsmål B, om hvilke kvaliteter eller læringspunkter ved prosjektene som kan ses som relevante for 

hovedmålene om engasjement, bærekraft og mangfold, egner seg ikke fullt så godt. Besvarelsene 

kan utledes fra intervjuer, og leses ut fra dokumentasjon, men kan kun gjengis på en noe overfladisk 

måte i denne undersøkelsen. Det kan være gode muligheter for å følge opp dette bedre i neste fase. 

Spørsmål C, prøver å åpne tanker om hva RA bør gjøre mer eller mindre av i framtiden (i den nye 

bevaringsstrategien) dersom utgangspunktet er læringspunktene fra referanseprosjektene. Svarene 

på dette, kan en i undersøkelsen i liten grad utlede av foreliggende dokumentasjon, men i 

intervjuene kommer en bedre inn på dette. Uansett kan denne rapporten fra Forprosjektets del 1 

ikke gjøre annet en å gi en foreløpig skisse. Det blir ved dette spørsmålet fremtredene at det trengs 

flere oppfølgingsspørsmål, og mere tid til å gå i dybden. Det blir tydelig at referanseprosjektene 

burde vært representert ved andre typer satsinger i tillegg, slik som tidligere strategier. Det ville 

kunne gi bedre referansepunkter til oppbygging av modellen, og ville også bidratt til et større 

helhetssyn på tematikk. 

 

2.2 Hva var resultatet av undersøkelsen?  
Undersøkelsen viser klare resultater på læringspunkter fra de ulike referanseprosjektene fra både 

dokumentasjon og intervjuer. Undersøkelsen viser til en viss grad hvilke verdier som har 

berøringspunkter med overordnede målsetninger i det videre bevaringsarbeidet, både fra 

dokumenter og intervjuer. Det er intervjuene som på best måte har formidlet noe om hvilke 

læringspunkter som anbefales å ta med videre inn i den nye bevaringsstrategien. 

Et annet tydelig resultat av undersøkelsen er hvor viktig arbeidet med referanseprosjektet er for de 

som har blitt spurt. Alle ønsker å fremheve viktige kvaliteter ved de ulike prosjektene, og alle ønsker 

at arbeidet skal fortsette inn i den nye bevaringsstrategien. 

 

Foreløpig konklusjon om undersøkelsen – samling av referanseprosjekter – delfase 1 
Undersøkelsen gir innsikt i interne og eksterne satsinger og prosjekter, og utleder læringspunkter 

som er aktuelle for arbeidet med bevaringsstrategien.  

Det er fra undersøkelsen av de utvalgte referanseprosjektene tydelig at verdiene som fremheves i 

størst grad kan knyttes til engasjementsmålet, deretter er det ganske jevnt mellom mangfoldsmålet 
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og bærekraftsmålet. Det har ikke vært en bevisst plan for undersøkelsen å vektlegge dette målet 

fremfor bærekraftsmålet og mangfoldsmålet. For øvrig har en stor del av undersøkelsen stilt et åpens 

spørsmål om positive og negative erfaringer fra prosjektet uten å koble dette mot den nye 

bevaringsstrategien. Når det gjelder mangfold knytter de fleste av prosjektene det til representativt 

utvalg og demoktatisk utvalgt på lokalt nivå. I forhold til bærekraft kommer noen av prosjektene inn 

på dette ved å referere til gjenbruk og bevaring av bygninger og til en viss grad landskap og 

kulturmiljø. 

Det kan hende at resultatet ville være noe annerledes dersom andre strategier og satsinger hadde 

vært med. 

 

De gjennomgående temaene 

1) Det er særlig temaet om samarbeid med andre aktører, enten andre deler av 

kulturminneforvaltningen, eiere og andre aktører som har vært gjennomgående for de ulike 

prosjektene. Det er et viktig læringspunkt ved undersøkelsen at det her kommer frem både 

negative og positive erfaringer i forhold til samarbeidene. 

2) Lokal forankring av kulturmiljøverdier, medbestemmelse, demokratiske prosesser og 

samfunnsutvikling er viktig for alle referanseprosjektene. 

3) Et annet gjennomgående tema er ønsket om at RA gir en forutsigbarhet og har tillit hos sine 

samarbeidsparter ved å vektlegge langsiktighet og kontinuitet og videreføring av flere ulike 

bevaringsprosjekter og satsinger som pågår. 

4) Et viktig tema for de fleste av prosjektene er å vektlegge det fokuset på utvikling av 

kulturmiljø til gode for lokalsamfunn og næringsutvikling, og mindre vekt på å nå de tellbare 

målene. 

5) Et mer bevisst forhold til formidling, og en felles plattform for bred bruk av formidling i 

forhold til kulturmiljø. 

6) Et annet tema er viktigheten av tilgangen på økonomisk og faglige ressurser, og 

suksessfaktorer avhenger ofte naturlig nok av gode økonomiske modeller.  

7) Bruk av lovverk og forskrifter fremstilles for de fleste prosjektene som et positivt 

virkemiddel. 

 

Erfaring fra undersøkelsen 

Gjennomføringen av denne undersøkelsen viser at det er stor velvilje til å delta, både internt og fra 

eksternt hold.  

De gjennomgåtte dokumentene er i flere tilfeller skrevet av de samme fagressursene som er 

intervjuet i denne undersøkelsen, og det viser seg at dette reflekteres i stor grad og gir delvis 

parallelle funn. I enkelte tilfeller viser allikevel intervjuene for prosjekter som har pågått over lengre 

tid en dreining bort fra vektlegginger i tidlige evalueringer eller annen dokumentasjon. 

Tanken var at intervjuene skulle utdype foreliggende dokumentasjon, og det har intervjuene i noen 

grad bidratt til. Det ville allikevel vært ønskelig og snakket med flere aktører fra ulike sider av 

forvaltningen eller andre aktører i forbindelse med hvert enkelt av de undersøkte prosjektene. Dette 

vil anbefales som en innfallsvinkel for senere deler av forprosjektet, da det kan gi nye funn. 

En del av min undersøkelse skulle basere seg på skriftlige tilbakemeldinger på spørsmål stilt i forkant 

av samtale/intervju. Det skulle vise seg at under halvparten tok seg tid til å besvare skriftlig, men 

henviste heller til annet skriftlig arbeid (lagt til som vedlagte dokumenter). 
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Ideelt sett skulle det vært mer tid avsatt til utvelgelse av referanseprosjekter, og dette er et 

ankepunkt i undersøkelsen. Kanskje ville det vært en fordel å gå ut bredere ut for deretter å sirkle seg 

inn mot et utvalg referanseprosjekter gjennom forundersøkelsen.  

En viktig erfaring i forprosjektet er at det ville være interessant å se på flere referanseprosjekter i 

neste fase, da denne undersøkelsen gir en indikasjon på at noen av de utvalgte referanseprosjektene 

har mange likhetstrekk, og uttrykker nærmest identiske erfaringer og fremtidsprospekter. Det kan 

godt hende at dette bare ville forsterkes ved å legge til flere referanseprosjekter, men det bør 

allikevel utforskes. Det var meningen å ha med Minoritetsprosjektet, men på grunn av uforutsette 

hendelser måtte intervju utsettes, og kan derfor ikke bli med i denne omgang. 

Når det kommer til undersøkelsens del 2, burde den vært grundigere gjennomarbeidet og resultatet 

leses og gis tilbakemelding på av flere. Denne rapporten om referanseprosjekter bør helt klart ses 

som en del av Forprosjektet, og videreutvikles i de neste fasene av arbeidet med ny 

Bevaringsstrategi. Det er derfor behov for videre utredninger, analyser og fordypning i neste fase.   

 

 

Vedlegg 

• Dokumentgjennomgang – til internt bruk 

• Referat fra intervjuer – til internt bruk 

• Referanser benyttet til undersøkelse av dokumenter fra de utvalgte prosjektene 

 

 

https://riksantikvaren.sharepoint.com/:w:/s/Bevaringsstrategier2021/EQ4Suqxg9KtLnb5soYNsKK0BNcUt6qq7vb6kch851Y5D6g?e=cro7sb
https://riksantikvaren.sharepoint.com/:w:/s/Bevaringsstrategier2021/EV2niIvEW1hAg4zj0B8lncIBjd-kVU1gfx4Y_RFmwpfyCA
https://riksantikvaren.sharepoint.com/sites/Bevaringsstrategier2021/Delte%20dokumenter/General/07.%20Forprosjekt%20del%201/09%20Samling%20av%20referanseprosjekter/Evalueringsrapporter

