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Kulturminnefondet skal: 
Kulturminnefondet - Bevaring gjennom verdiskaping 

Bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige 
kulturminner i privat eie 
 
Bidra til at et mangfold av kulturminner og 
kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig 
opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. 
 
Bidra til et samspill mellom offentlige og private midler 
for å sikre at et mangfold av kulturminner og 
kulturmiljø blir bevart. 



Samarbeid med eierne 

Kulturminnefondets samarbeid med eiere er 
den viktigste strategien for å nå det nasjonale 
målet om å minimere tapet av verneverdige 
kulturminner. 
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Hvem kan søke og hva gis det tilskudd til? 

Hvem kan søke? 
Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige 
kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene 
selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. 

Hva gir vi tilskudd til? 
Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel 
bygninger, båter og fartøyer, hageanlegg  og bevaring av kulturlandskap.  
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Hva er utenfor det Kulturminnefondet prioriterer? 

Kulturminnefondet - Bevaring gjennom verdiskaping 

Vi støtter normalt ikke 
• Statlig eide kulturminner 
• Rullende kulturminner 
• Løst inventar, som møbler eller bøker 
• Den immaterielle kulturarven, som 

ivaretakelse av for eksempel musikk-, 
dans- eller mattradisjoner 

• Ordinært vedlikehold 
• Rene brannsikringstiltak 
• Isolering, VVS og El 

 
• Fredete kulturminner 
• Fredete samiske kulturminner 
• Kommunalt eide kulturminner, også kirker 
• Museum og andre institusjoner som mottar 

offentlig driftsstøtte 
• Undersøkelser der det er behov for tekniske 

utredninger 
• Flytting av hus eller bygninger 
• Ren kopiering av forfalne kulturminner, og 

oppsetting av disse, bortsett fra tilbakeføring 
av hageanlegg 



Bevaring gjennom verdiskaping 

Stortinget har vedtatt at «vern gjennom bruk» skal være rettesnor for hele 
kulturminneforvaltningen, og vektlegges derfor i vår søknadsbehandling. 

Framtidig bruk av kulturminnet er avgjørende for bevaring, og når eierne lykkes i å 
ivareta kulturhistoriske verdier, resulterer dette som regel i næringsutvikling som gir 
lønnsomhet, og dermed muligheter for å holde kulturminnet i stand også i framtida. 
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Kulturminnefondets tilskuddsordninger 

2018 
Straks og sikringstiltak –  ingen frist og løpende behandling. Ordningen er til for å 
stoppe forfallet av kulturminner inntil eierne får mulighet til å gjøre mer. 

Fag- og håndverksseminar – ingen frist og løpende behandling. Ordningen skal 
bidra til at kulturminnevernet får økt oppmerksomhet, gjennom å gi økonomisk 
støtte til av fag- og håndverkskurs.  
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2019 
Ingen frist og løpende behandling 
 



 
  
Tilskuddsordninger - økonomisk støtte til gamle bygninger  
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Offentlige tilskuddsordninger 

Fylkeskommunens egne midler 

Kommunens egne midler 

SMIL-ordningen, spesielle miljøtiltak i 
jordbruket 

Kulturminnefondet 

Private tilskuddsordninger 

Stiftelsen UNI 

Norsk kulturarv «Ta et tak» aksjonen 

Fortidsminneforeningen «Kulturminner for alle» 

For oversikt over flere særordninger i 
Legathåndboken 


