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Kulturminner - Historiens spor i landskapet

Landskapet i Sør-Trøndelag er et fyrverkeri av mangfold og variasjon, spekket med historier 
fra de første menneskene kom til området for nesten 12 000 år siden og fram til i dag. I øst og 
sør dominerer høyfjell og vidder landskapet. I vest ligger en lang, oppstykket og kupert kystlinje. 
Utenfor ligger store og små øyer med avslepne svaberg som danner en flott skjærgård fra 
Hemne i sør til Osen i nord. Og mellom fjellheimen i øst og kysten i vest ligger store strekninger 
med daler og flatland hvor skog og jordbruk preger landskapsbildet.

Kulturminner er fortellende spor etter menneskene i fortiden. De oppleves i den tilstanden de er 
i nå av menneskene i dag. Kulturminnene gir landskapet en historisk dimensjon. Sporene forteller 
historiske bruddstykker om aktiviteter fra de første menneskene kom til landet etter istiden til 
dagens flerkulturelle samfunn og levemåte. Kulturminner er alt fra den minste lille pilspiss på en 
gammel boplass fra steinalderen, gravrøyser og gravhauger delvis skjult av trær og busker, 
gammetufter etter reinnomadene i innlandet, bygninger, maskiner og teknisk utstyr som står 
igjen etter gruvedrift og mineralutvinning til bilen du leverte til opphugging i går. Kulturminner 
er alt fra kaffekoppen på bordet til kafeen på hjørnet, fra mormors symaskin til tekstilindustriens 
byggverk. Kulturminnene viser hvor nært landskapet, menneskene og deres virksomhet var og 
er knyttet sammen.

Vi deler landskapet med utallige generasjoner før oss, det har vært befolket av menn, kvinner og 
barn opp gjennom århundrer og årtusener. Hver enkelt har sine egne historier å fortelle. Noen 
av fortellingene har etterlatt seg fysiske spor i landskapet, andre har etterlatt seg spor i form av 
tradisjoner, tro og hendelser, atter andre har ikke etterlatt seg noe. Kulturminner er mange ulike 
historier; tragiske, triste, vonde, gode, hyggelige og spennende. Kulturminner er spor etter levde liv. 

 

Gravrøys på Valseidet gravfelt i Bjugn kommune. Foto: Kristin Prestvold      STFKc
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Kulturminner er fortellende spor etter mennesker i fortiden. De oppleves i den tilstanden de er i nå, av folk i dag. Slik 
er de viktige elementer i opplevelsen og formidlingen av landskap og historie. Fra kyst og fjord gjennom sentrale 
jordbruksbygder til daler og fjell har menneskene gjennom tusener av år satt sine spor etter seg i landskapet. 
Menneskene har tilpasset seg variasjonene i ressursgrunnlaget, og fylket kan skilte med et mangfold av kultur-
minner, kulturmiljø og kulturlandskap som gjenspeiler det varierte naturgrunnlaget. Hos fangstmannen på Frøya i 
steinalder, via fiskerbonden på Hitra og breibygdas storgårder i Melhus, til samenes reindrift i fjellområdene, kjøp-
mennenes handelsliv i Trondheim og innlandets store utmarksområder finnes forskjellige mønstre for bosetning og 
næringsliv. 

Noen kulturminner er enkle å forstå, andre trenger forklaring. Noen kan være vanskelige å få øye på, andre er 
monumenter og blikkfang. Mange skaper trivsel, undring og begeistring, mens enkelte vekker irritasjon og sinne. 
Kulturminner kan være en del av de daglige omgivelsene, eller skjulte, svake og nesten utviskede spor i landskapet. 
De kan være ruiner, falleferdige bygninger, og bygninger som stadig er i bruk. Kulturminner er også etterlatt 
maskineri og teknisk utstyr, solide konstruksjoner eller miljøgifter og rester etter tungindustri. Bak de fysiske 
sporene er historiene om menneskene og deres liv og virke til hverdags og til fest.

Kulturminnene kan oppleves og tas i bruk som ressurs, som viktige og positive bidrag i samfunnsutviklingen. Ved å 
legge til rette for bruk, ny bruk og gjenbruk av kulturarven kan vi og generasjonene etter oss bli kjent med historien 
gjennom de fysiske sporene av den, og ta dem i bruk for vår samtid. I dette ligger kjernen i bærekraftbegrepet.

Mål og målgrupper
Formålet med planarbeidet er å få tydelige regionale strategier og et bredt eierskap til arbeidet med å forvalte 
kulturminnene i fylket. Planen med tilhørende handlingsprogram skal være et arbeidsredskap for prioritering av 
innsats og ressursbruk.

Planen skal bidra til utvikling av felles forståelse for utfordringer og muligheter i kulturminneforvaltningen, og til et 
helhetlig arbeid med forvaltningsoppgavene. Dette krever bred involvering av mange aktører, både innen offentlig 
forvaltning og blant private eiere og brukere. Planen retter seg derfor til ei bred målgruppe som omfatter både 
næringsliv og frivillige lag og organisasjoner, i tillegg til offentlige aktører og eiere.

Overordnede mål og føringer
Innenfor kulturminnefeltet er mange føringer lagt av storting og regjering.  De nasjonale målene er nedfelt i en 
rekke lover, rundskriv, utredninger, stortingsproposisjoner og stortingsmeldinger samt statlige planretningslinjer. 
Kulturminneloven og plan- og bygningsloven står i en overordnet posisjon. Gjennom ratifisering av internasjonale 
konvensjoner forplikter Norge seg til å forvalte vår kulturarv på en forsvarlig måte.
 
Andre mål og føringer er gitt av fylkeskommunen og kommunene gjennom deres planer og budsjetter. For Røros 
og cirkumferensen er det utarbeidet en egen regional plan som kompletterer foreliggende plan og går dypere inn i 
verdensarvproblematikken. Vesentlige dokumenter vedrørende overordnede mål og føringer omtales nærmere 
i vedlegg 2.
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Roller og ansvar
Ansvar og oppgaver i kulturminnevernet deles av flere departement og institusjoner og  involverer alle forvaltnings-
nivåer. Klima- og miljødepartementet utformer den nasjonale kulturminnepolitikken, og Riksantikvaren har som 
direktorat under Klima- og miljødepartementet ansvar for gjennomføringen. 

Fylkeskommunen er delegert kulturminnemyndighet på regionalt nivå og ivaretar de samlete verneinteressene 
knyttet til kulturminner i plan- og utbyggingssaker. Fylkeskommunen har avgjørelsesmyndighet i saker som angår 
flere kulturminner og fører tilsyn med fredete kulturminner. Sametinget har ansvar for alle samiske kulturminner. 
Vitenskapsmuseet administrerer utgravninger og undersøkelser av arkeologiske kulturminner, og har marin-
arkeologi som sitt ansvarsområde. Kommunen er plan- og bygningsmyndighet og dermed ansvarlig for at nødvendig 
arealplanlegging finner sted og at kulturminneinteresser innarbeides i planene. 

En mer utførlig beskrivelse av aktører i kulturminneforvaltningen omtales i vedlegg 3.

 

Det er sjeldent for sent å ta vare på et kulturminne. Foto: Finn Damstuen c STFK
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Kulturminner, bærekraft og verdiskaping

Samfunnet er i stadig endring, og har vært det siden tidenes morgen. Kulturminner er utsatt for 
klima og naturlige nedbrytningsprosesser men også menneskenes nedbrytende krefter. I dag er 
presset på arealer og ressurser større enn tidligere tiders utnyttelse av landskapet, og den viktigste 
årsaken til tap av kulturminner. Kulturminnene kan ikke fornyes, de er for alltid del av en tidligere 
tilværelse om de går tapt. Uttrykk og livsgrunnlag endrer seg over tid, men nåtid og framtid bygger 
på erfaringer og kunnskap fra fortiden. I denne planen ønsker vi å peke på kulturminnene og 
kulturarven som en bruksressurs, som vi skal bringe like brukbar til neste generasjon. Nettopp 
det er essensen i bærekraftbegrepet.

Det er et økende marked for kulturminnebasert reiseliv hvor miljø og bærekraft står i fokus. 
Dette markedet søker kvalitet og minneverdige opplevelser og er opptatt av vern hvor vern står for 
kvalitet. Det eksisterer en fin balansegang mellom vern og kommersielt bruk. Utfordringen består i 
å klare å utnytte våre verdifulle ressurser slik at kulturminnene kan bli kilde til økt verdiskaping uten 
at bruk og ferdsel fører til slitasje og ødeleggelse.

For reiselivet representerer kulturminner et viktig inntekstgrunnlag. Røros Bergstad med 
Circumferensen, som ble nyinnskrevet på verdensarvlisten i 2010, er et eksempel på dette. Tall fra 
Riksantikvaren viser at hver offentlig krone som investeres i rehabilitering av kulturhistorisk 
verdifulle miljøer, genererer ti kroner tilbake til samfunnet. Dette er imidlertid vanskelig å spore 
i bedriftsregnskapene, fordi kostnadene bokføres som utgifter knyttet til kulturminnet, mens 
inntektene tilfaller andre.

 

Røros Bergstad har vært anerkjent 
som et viktig kulturmiljø i over et 
århundre. Høy bevissthet om de 
kulturhistoriske verdiene blant 
lokalbefolkning og kulturminne-
forvaltningen gjør at stedet har 
bevart sin arkitektoniske egenart. 
Røros er blant Norges viktigste 
reisemål. 
Foto: Kristin Prestvold c STFK
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Planens fokusområder
Planen har fire fokusområder: Kulturarven som ressurs, Bevaring og skjøtsel, Formidling og tilrettelegging, og 
Kunnskap og kompetanse. Fokusområdene presenteres og omtales nærmere i kapittel 3.

Definisjoner og begreper
I denne planen er betegnelser som kulturminner, kulturarv og kulturmiljø brukt mye.  Kulturminner er fysiske 
gjenstander, men kan også være steder det knytter seg tro, hendelser eller sagn til (immaterielle kulturminner). 
Vi vil oftest bruke kulturminner om de faste kulturminnene i landskap og terreng. Der hvor større områder er 
preget av menneskelig virksomhet og stor tetthet av kulturminner, snakker vi ofte om kulturmiljø eller kultur-
landskap. Kulturarv er et samlebegrep som omhandler kulturhistorien slik den er overbragt oss via tradisjoner (mat, 
sang, dans, håndverk, mv.) og gjennom fysiske gjenstander (bygninger, veifar, ruiner, graver, tekniske installasjoner 
mv.) Forvaltning brukes i planen som en samlebetegnelse om alt arbeid med kulturminnene, og omfatter alt fra 
rene administrative oppgaver og større bevaringsprosesser til daglig skjøtsel, vedlikehold og formidling. Som 
vedlegg 4 til planen finnes en oversikt over begrep og betegnelser, med forklaringer og definisjoner.

Planprosessen - organisering og medvirkning
Den regionale planen er utarbeidet i tråd med prosesskrav i plan- og bygningsloven, hvor bred deltakelse 
vektlegges. Den vedtatte regionale planen legger føringer for alle offentlige aktører i regionen. Utarbeidelsen 
av planen er i hovedsak utført av en faglig sammensatt arbeidsgruppe, med representasjon fra kommunene, 
Sametinget ved Seksjon for kulturminner og Museene i Sør-Trøndelag (MiST). Sekretariat og ledelse er ivaretatt 
av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Sør-Trøndelag fylkesutvalg er styringsgruppe. Det er underveis avholdt åpne, 
regionvise møter for å få innspill og kommentarer til planprogrammets skisserte fokusområder, samt til foreslåtte 
mål og strategier.

Leseveiledning
Hovedinnholdet i planen finnes i kapittel 3. Her presenteres de fire fokusområdene, og for hvert fokusområde 
et overordnet mål, og strategier for å nå målet. Til hver av strategiene er det gitt kommentarer som utdyper og 
eksemplifiserer for å sikre god forståelse, og for å vise hvilke tiltak som kan ligge i oppfølgingen av planen gjennom 
handlingsprogrammene. l tillegg er det lagt inn en del sentral fakta – og temainformasjon i egne «bokser». Også 
bilder og bildetekst er brukt for å gi supplerende informasjon. I vedlegg 1 finnes en oversikt (lister) over prioriterte 
kulturminner og kulturmiljøer. Listene rulleres og vedtas sammen med handlingsprogrammet. I øvrige vedlegg er 
samlet vesentlig bakgrunnsmateriale. Informasjon om tilskuddsordninger og lenker til aktuell informasjon, aktører 
og lovverk samt planens lister og handlingsprogrammet skal holdes oppdatert på hjemmesiden til fylkeskommunen.
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Opplevelse og attraksjonsbygging: Perler på en snor

Arbeidet som blir gjort i Rissa kommune viser hvordan kulturminner brukes bevisst i verdi-
skaping gjennom satsing på opplevelse, attraksjonsutvikling og destinasjonsutvikling. Under 
overskriften «Perler på en snor» satser kommunen på nærings- og attraksjons- og stedsutvikling 
med grunnlag i kulturminner. Digital formidling av kulturminner via mobiltelefon og nettbrett er 
det sentrale virkemiddelet for å tilrettelegge 30 kulturminnelokaliteter i en sammenhengende linje 
fra Stykket helleristningsfelt ved Rørvik via Statsbygd, Reinskloster og Refsnes, til Råkvåg innerst 
i Sørfjorden, i en rute som binder det store landskapsrommet sammen. Det legges til rette for 
korte og lengre vandringer, digital formidling på hver lokalitet gjennom prosjektet KULMIN, skjøtsel 
av arkeologiske kulturminner, og istandsetting av bygninger og landskap for opplevelse og bruk. 
Folkehelseperspektivet er en egen drivkraft i arbeidet. 

I en årrekke har fylkekommunen, grunneierne og kommunen samarbeidet om kulturmiljøet på 
Refsnes . Målet er tilrettelegging for publikum og økt verdiskaping med basis i kulturminnene. 
Kulturmiljøet på Refsnes  viser livbergingsmåter over lang tid i et landskap knyttet til sjøen. På det 
berglendte neset som stikker ut i Stjørnfjorden ligger tre åpne steinalderboplasser og en klynge 
med tufter etter runde hus fra steinalderen. På samme nes ligger et gravfelt fra jernalderen med 
lave røyser. I tillegg finnes en isdam hvor man tidligere tok is til ishuset på gården, steingjerder og 
ikke minst en stor minnebauta reist i 1914 over menn fra Stjørna som deltok i Napoleonskrigene 
1801-1814. Dampskipskaia nede ved gammelstua, Refsneshagen, er nylig restaurert. Sammen viser 
disse bruken av stedet som lokal samlingsplass. Refsnes er et helhetlig område i tid og rom med store 
utviklingsmuligheter og med en særlig god anledning for tilrettelegging for publikum.

Et stort arbeid er gjort på Stykket helleristningsfelt i Rissa for å gjøre dette tilgjengelig for innbyggere 
og tilreisende. Tidligere var ristningene lite kjent og skjult av vegetasjon og rennende vann på berg-
flaten. I dag er vannet ledet bort, ristningene er renset, og det er opparbeidet parkering og plattform 
for rullestolbrukere helt opp mot bergflaten. Informasjon gis gjennom skilt og digital formidling via 
mobiltelefon eller nettbrett. Helleristningsfeltet er blitt et attraktivt innslag i nærmiljøet, et turmål i 
seg selv men også et stoppested på turstien som går forbi mellom Stadsbygda og Stykket. 

 

Skjøtsel av gravfeltet på Refsnes i Rissa kommune. Foto: Kristin Prestvold c STFK



12

Trøndertunet – truet kulturminne og ressurs

I Trøndelag skiller særlig den lange, smale trønderlåna seg ut fra byggeskikken i resten av landet. Låna 
finnes ennå på mange gårder fra kyst til innland, i varierende lengde etter eierens behov. Bygningstypen 
har gjennomgått en lang utviklingsprosess, fra ettroms årestue, via treroms ”lågstue” til lang stue i to 
etasjer. Utover 1800-tallet ble det reist nye, kombinerte driftsbygninger på mange gårder, lagt slik at 
bygningene dannet et ryddig inntun. 

Firkanttunet ble etter hvert enerådende i Trøndelag, oftest med låna på den ene siden, driftsbygninger 
på én eller to av de andre sidene, og kårbolig/stabbur på den fjerde. På grunn av brannfaren ble 
gjerne eldhus, tørkehus og smier plassert utenfor hovedtunet. 

I Sør-Trøndelag er det registrert 25 000 bygninger oppført før 1900 i det såkalte SEFRAK-registeret. 
En stor andel av disse bygningene er en del av et trøndersk firkanttunet, som er et svært karakteristisk 
trekk i kulturlandskapet. 

Nye driftsformer legger sterkt press på trøndertunet, og mens mange gamle bygninger tas godt vare 
på, er også mange truet av forfall og riving som følge av at de er gått ut av bruk. Med sitt solide hånd-
verk, holdbare materialer og stedstilpassede byggeskikk representerer disse bygningene en stor 
ressurs, som med gode løsninger kan oppgraderes eller tilpasses nye funksjoner for bruk i dag. Om 
disse bygningene får en bruk som forsvarer at de holdes i hevd, bidrar vi samtidig til å bevare det 
trønderske firkanttunet i kulturlandskap.

 

Perspektivtegning av Arne Berg på et typisk firkanttun i Trøndelag, her fra Budal. 
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3.1 Kulturarven som ressurs
MÅL 1: Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns- og næringsliv.

«Kulturminner og kulturmiljø representerer ressurser som kan ha stor betydning for å utvikle levende lokal-
samfunn og ny næringsvirksomhet.» Slik innledes kapittelet om verdiskaping i stortingsmeldingen om kulturminner 
og kulturminnevern. Kulturarven og de fysiske kulturminnene er kilde til kunnskap, opplevelse og verdiskaping. 

Kulturminner kan ha en direkte, materiell bruksverdi, for eksempel som bolig, og indirekte bruksverdi ved å generere 
bolyst, identitet og økonomisk verdiskaping. En god forvaltning av kulturminnene bidrar til en bærekraftig ressurs-
forvaltning, til fordel for våre fysiske omgivelser, og for miljø og klima.

Et kulturminne som er en attraksjon og et blikkfang, vil ha sterkt symbolverdi og stor betydning for hvordan et sted 
fremstår og oppfattes. Både kommuner og bedrifter bruker kulturminner i presentasjoner av seg selv for å vise seg 
som attraktive, og for å bygge plassen eller produktet som en merkevare. Kulturarv og kulturmiljøer er også viktige 
rammer for å skape tilhørighet og trivsel både for fastboende og besøkende. 

Kulturminner er et sentralt tema for arealplanlegging og lokalsamfunnsutvikling, og ofte en premissgiver i steds-
utviklingen for å bevare og styrke stedets identitet og kvaliteter. Det er stort potensiale i å utnytte kulturminner i et 
folkehelseperspektiv. Mange kulturminner er godt egnet for tilrettelegging for friluftslivet, som turmål og for 
vandringer, og dugnad og frivillig innsats for kulturminner bidrar til fysisk aktivitet, trivsel og tilhørighet.

For reiselivet og i utvikling av attraksjoner spiller kulturminner en sentral rolle. Monumentale byggverk, kultur-
minner tilrettelagt for natur- og friluftsliv, museer og historiske bygningsmiljøer, kulturlandskap og arkeologiske 
kulturminner brukes aktivt i markedsføringen av reisedestinasjoner, og er reisemål i seg selv. Turisme med kultur-
minner som en del av reiselivsproduktet, er blant de sterkeste vekstbransjene i Europa. Sør-Trøndelag fylke har 
rike kulturminner og kulturmiljøer som kan utvikles som attraksjoner, og der kulturarven kan danne utgangspunkt 
for ny næringsvirksomhet. 

Mange kulturminner har en direkte, materiell bruksverdi. De fleste verneverdige bygninger er i daglig bruk, som 
bolig, kontorer, lager, forsamlingshus, skoler, butikker og annet. Stende bygninger er en ressurs som kan brukes 
og gjenbrukes, og en fremtidig bruker kan se muligheter som dagens eiere ikke ser. Arkeologiske kulturminner 
har en indirekte bruksverdi der de tilrettelegges for reiseliv og innbyggere og får derigjennom en funksjon for 
næringsliv, undervisning og folkehelse. 

Ofte trekkes det opp motsetningsforhold mellom bevaring av kulturminner på den ene siden, og samfunns- og nærings- 
utvikling på den andre. I virkeligheten er konfliktene få, mens mulighetsrom for gode saker som tjener både utvikling 
og bærekraft, er store. De få kampsakene som kulturminneforvaltning og andre interessegrupper velger å ta, er 
avgjørende for å sikre viktige verdier for ettertiden. Gjennom strategiene vil vi jobbe med de positive sammenhengene 
mellom kulturminner og samfunnsutvikling, og virkeliggjøre flere prosjekter der kulturminner tas i bruk som ressurs.
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Bilde her

Bilde her

Øverst til venstre: Rødberg tåkeklokke i Rissa.   
Foto: Roy Åge Håpnes 
Øverst til høyre: Hammarvatnet på Frøya. 
Foto: Kristian Pettersen 
Nederst: Handelsstedet Hopsjø på Hitra. 
Foto: Roy Åge Håpnes 

c STFK

c STFK

c STFK
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Strategier - kulturarven som ressurs Utfyllende kommentarer

3.1.1 Sikre og synliggjøre kultur-
minners rolle som premiss for 
steds- og lokalsamfunnsutvikling 

3.1.2 Tilrettelegge for nærings-
utvikling med grunnlag i kultur-
arv, kulturminner og kulturmiljø

3.1.3 Utvikle aktiviteter og tilbud 
for allmenheten med utgangs-
punkt i kulturarven

I arealplanlegging og lokalsamfunnsutvikling bør kulturminner være 
premissgivende for å bevare, styrke og skape identitet, bolyst og 
attraktivitet.

Kulturminners rolle i reiseliv og attraksjonsutvikling kan bli mer 
synlig, og kan styrkes gjennom satsing på kulturarvsbasert nærings-
utvikling. 

Reiselivsnæringen er avhengig av at vi bevarer våre kulturminner 
og kulturmiljø. Mye av vår attraksjonsverdi ligger i det levende 
landskapet og historiske bymiljø. Reisende forventer å se velpleide 
kulturlandskap og bygningsarv i bruk. Opplevelsesverdien må ikke 
være ensidig knyttet til skjønnhetsopplevelsen. De industrielle kultur-
landskapene kan være mer spektakulære og urovekkende enn vakre, 
like fullt forteller de noe viktig om fortiden, og er kilde til opplevelse og 
ettertanke.

Sammenhengen mellom kulturarv, friluftsliv og folkehelsefremmende 
arbeid kan gjøres tydeligere. Ansvaret for friluftslivet i fylkene ligger til 
fylkeskommunene, sammen med ansvaret for kulturminner og folke-
helse. Dette gir gode muligheter for samarbeid og alliansebygging med 
andre aktører. 

Tidligere bruk av skog, fjell og utmark har etterlatt seg mange spor 
i landskapet, og når vi beveger oss ut i dette landskapet vil det være 
mange kulturminner som kan utnyttes som ressurser i friluftslivet. Ikke 
bare er friluftslivet er en del av kulturarven, friluftsopplevelser berikes 
også av samspillet mellom natur og kultur. Dette kan for eksempel 
gjøres ved å utvikle og tilrettelegge kulturminner og kulturmiljøer 
som turveier og turmål. 

Kulturarven kan også i mange sammenhenger kobles til arbeidet med 
folkehelse. Det gjelder spesielt satsingen på økt fysisk aktivitet og på 
gode og vel tilrettelagte lokalsamfunn. Det er mange måter å legge 
til rette for gode lokalsamfunn, ett av virkemidlene er aktiv bruk av 
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3.1.4 Bruk av kulturminner og 
kulturhistorie i undervisning og 
opplæring

3.1.5 Synliggjøre og styrke kultur-
minner som bruksressurs

Det er et stort potensiale for å bruke kulturminner mer aktivt i 
undervisningen i skolen, og i kulturbaserte aktiviteter for både barn 
og unge og andre målgrupper, for eksempel gjennom Den Kulturelle 
Skolesekken.

Det er gjort mange og gode erfaringer der skoleelever engasjeres 
i skjøtsel og vedlikehold av kulturminner, for eksempel prosjektet 
Rydd et kulturminne der en skoleklasse rydder frem gravrøyser med 
veiledning fra en arkeolog. Et annet eksempel er Husadopsjonsprosjektet 
som ble initiert og kjørt av Rørosmuseet. Her fikk skoleklasser ansvar 
for praktisk vedlikehold av hvert sitt museumshus, under kyndig 
veiledning av museets håndverkere og antikvarer. Slike prosjekter 
har stor betydning for å skape interesse og forståelse for verdien 
av kulturarven. Bruk av kulturminner i opplæring bør skje på både 
barne-, ungdoms- og videregåendeskolenivå. 

Mellom 70-80 % av bygningene vi skal bruke i 2030 er allerede bygd, 
dette er en ressurs som i større grad må tas i bruk. Tradisjonelle 
bygninger er overveiende bygget av miljøvennlige materialer med 
høy bestandighet, og med minimal bruk av miljøgifter. Gjenbruk av 
gamle hus, gamle bygningsdeler og tradisjonell håndverkskunnskap er 
derfor viktige bidrag til en bærekraftig bygnings- og ressursforvaltning. 

Kulturminnevern er bra for reduksjon av klimagasser, blant annet 
fordi klimagassutslippene allerede er gjort.

De fleste gamle hus kan forbedres slik at behovet for energi blir mindre, 
og slik være med på å redusere klimagassutslippene. Det er et stort 
behov for å videreutvikle og ikke minst formidle gode løsninger for 
oppgradering og bruk av bevaringsverdige bygninger. Med nye krav til 
energiøkonomisering, er teknisk forskrift en utfordring for god 
rehabilitering av tradisjonelle bygninger. Gamle hus krever andre 
løsninger enn nye hus. 
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Kulturminnenes viktige rolle som en del av miljøvernet må synlig-
gjøres ved å vise bærekraftig gjenbruk av bygninger og arkeologiske 
kulturminner. Vi må erkjenne at kulturminner er en ikke-fornybar 
ressurs. 

Forskning viser at gjenbruk av eldre bygninger er regnings-
svarende i et miljøperspektiv, også når de settes i stand etter 
antikvariske prinsipper og metoder. For eksempel kan gamle vinduer 
restaureres og oppgraderes til dagens standard, og samtidig vise 
til en levetid som er 10-30 ganger så høy som nye vinduer. 

Arkeologiske kulturminner har bruks- og opplevelsesverdi som 
fortellende spor etter menneskene i fortiden. Bruk og opplevelse 
av de arkeologiske kulturminnene kombineres ved å gjøre dem 
tilgjengelig for innbyggerne og tilreisende, blant annet som turmål 
på stier og turløyper og som attraktive innslag i nærmiljøet. De 
er viktige elementer i opplevelsen og formidlingen av landskap og 
historie. 

Bruk av arkeologiske kulturminner knyttes mot opplevelse og 
attraksjonsutvikling gjennom å skjøtte, tilrettelegge og gjøre 
dem tilgjengelig for innbyggerne og tilreisende. Slik får disse en 
bruksfunksjon for reiseliv, næringsliv, bolyst, friluftsliv, folkehelse 
og undervisning.

Landbrukets kulturlandskap holdes ved like gjennom aktiv, vanlig 
landbruksdrift, og gjennom særlige skjøtselstiltak. Tradisjonelle 
bygninger og tun blir i stor grad bevart fordi de har en funksjon, og 
fordi de er tilknyttet et gårdsbruk som er i drift. Et aktivt landbruk 
og tiltak for bruk og gjenbruk av landbrukets eldre bygningsmasse er 
avgjørende for bevaring av landbrukets kulturlandskap og bygnings-
arven på bygda.

Strategier - kulturarven som ressurs Utfyllende kommentarer
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Gjengroing av arkeologiske kulturminner

For våre arkeologiske kulturminner er gjengroing et økende problem. Disse kulturminnene 
er så gamle at de ligger i ruiner, som regel godt gjemt under viltvoksende vegetasjon og 
villnis, skjult av trær og busker. De er derfor ofte både vanskelige å finne og å karakterisere 
nærmere. Om et slikt kulturminne skal kunne oppleves må vegetasjonen fjernes slik at konturer, 
form og utseende igjen kommer fram. For 100 år siden var dette en mindre aktuell problem-
stilling da utstrakt beiting av særlig småfe som sau og geit holdt vegetasjonen nede, men i dag 
er beiting langt mindre utbredt og kulturminner så vel som kulturlandskap gror igjen. 

Gjengroingsproblematikken fører til at stadig større innsats må gjøres på skjøtsel av kultur-
minnene for å få disse eldste kulturelle utrykk fram i lyset og holde dem synlige. Med det fuktige 
klima og de gode vekstvilkår en har i Sør-Trøndelag er det ofte nødvendig å foreta flere slike 
fjerninger av vegetasjon på hvert kulturminne hvert eneste år for at de skal kunne vises. Både 
kulturminnet i seg selv og landskapet rundt må skjøttes for å kunne oppleves. Skjøtselstiltak har 
stor formidlingseffekt og bidrar til økt opplevelse, attraksjonsutvikling og verdiskaping.

 

Gravrøys på det store gravfeltet på Refsnes. Gravrøysa har i mange år vært “usynlig” for de 
fleste. På bildet til høyre er gravrøysa ferdig avdekket. Foto: Kristian Pettersen c STFK
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3.2 Bevaring og skjøtsel
MÅL 2: Flere kulturminner skal sikres mot ødeleggelse og forfall, og et utvalg kulturminner og kulturmiljø istandsettes 
som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping.

Med bevaring og skjøtsel mener vi alle typer tiltak for å sikre og bevare kulturminnene. Dette temaet dekker 
skjøtsel av arkeologiske kulturminner, landskap og terreng, vedlikehold og restaurering av byggverk, så vel som 
formelt vern. Bevaring og skjøtsel utgjør kjernevirksomheten i forvaltningen av kulturminner for fylkeskommunen 
som kulturminnemyndighet, og omfatter også det daglige arbeidet som gjøres av eiere, brukere og frivillige. 
Kommunene har en viktig rolle som forvalter av plan og bygningsloven.

Stortinget har slått fast at det ukontrollerte tapet av kulturminner som følge av at de forfaller, gror igjen, ødelegges 
eller fjernes, er for høyt. Det er derfor et nasjonalt miljømål å redusere tapet av kulturminner. Et fuktigere klima 
som følge av klimaendringer vil gi nye utfordringer med hensyn til gjengroing, bygningsskader og landskapsendringer. 
Utfordringen ved bevaring og skjøtsel av kulturlandskap er sektorovergripende, der premissene gis både av 
landbruket, arealforvaltning og den overordnede distriktspolitikken. Mer gjengroing betyr at stadig større innsats 
må gjøres i årene som kommer for å holde arkeologiske kulturminnene i hevd.

En grunnleggende forutsetning for at kulturminner blir tatt vare på er at de er kjent, og at de anerkjennes som 
kulturminner. Dette betinger at kulturminneregistreringer og lister holdes oppdatert, er søkbare og brukes. Gode 
registreringer er en forutsetning for å gjøre et utvalg av hvilke kulturminner det er viktig å bevare for ettertiden. 

For å sikre de viktigste kulturminnene og kulturmiljøene, må disse kartfestes og synliggjøres i kommunenes 
planarbeid. En kommunal kulturminneplan er et godt redskap for å skaffe oversikt og gjøre prioriteringer. En slik 
plan bør inneholde en beskrivelse av viktige kulturminner og kulturmiljøer, og begrunnelser og mål for bevarings-
arbeidet. Viktige kulturminner og kulturmiljøer av lokal og regional verdi bør også gis formelt vern gjennom plan 
og bygningsloven. Formelt vern gir forutsigbarhet for eiere og tiltakshavere, og tydelige kjøreregler for forvaltningen 
og for det praktiske bevaringsarbeidet.

Regionalt viktige kulturminner er fylkeskommunens ansvar og listeføres i denne planen. Listene skal være et redskap 
for å prioritere innsatsen for bevaring og skjøtsel, med tanke på både juridiske og økonomiske virkemidler. Fylkes-
kommunens innsats for gjennomføringen av Riksantikvarens fredningsstrategi og bevarings-programmene mot 2020 
vil være en integrert del av arbeidet med utvelgelse og prioritering av innsatsen for de regionalt viktige kulturminnene. 

Overfor både eiere og kommuner må de positive virkemidlene i bevaringsarbeidet styrkes. Det er avgjørende 
med innsats på rådgiving og oppfølging, tilstandsregistrering og dekking av merkostnader til restaurering, 
herunder bidrag til å arbeide frem gode søknader om økonomisk støtte. Bevaring av kulturminner krever bredt 
samarbeid, på tvers av sektorer, med kommuner og lokale aktører, og med eiere og brukere. Samarbeid med 
kommunene og med den enkelte eier er avgjørende for å nå nasjonale og regionale mål i kulturminnesektoren. En 
styrking av kapasiteten på dette området, både lokalt og regionalt, er avgjørende for å lykkes. 
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Øverst til venstre: Karakteristisk kystkultur-
miljø, her fra øya Svellingen på Frøya. 
Foto: Roy Åge Håpnes
Øverst til høyre: Gravrøyser på Sør-Leksa 
som er fylkets største røyser. 
Foto: Knut Harald Stomsvik
Nederst: Hiåvollen i Engdalen hvor det 
drives aktiv setring.
Foto: Roy Åge Håpnes

c STFK

c STFK

c STFK



22

Strategier - bevaring og skjøtsel Utfyllende kommentarer

Det finnes flere kulturminneregistre, for eksempel SEFRAK og 
Askeladden. Fylkeskommunen gjør en stor jobb for å registrere og 
kartfeste kjente og nye kulturminner. Sør-Trøndelag fylkeskommune 
har vært ledende på digitalisering av dette arbeidet. Det er en viktig 
oppgave for fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet 
å bidra til at eksisterende kulturminneregistre blir kjent, supplert og 
oppdatert og tilgjengeliggjort. At et kulturminne er kjent gir 
forutsigbarhet i planleggingen, og kunnskap om fortiden.

Klima- og miljødepartementet har fra 2012 gjort en større satsing 
på at kommunene selv skal registrere sine egne kulturminner og 
legge disse inn i en database, Kulturminnesøk. Dette gir grunnlag for 
å velge ut viktige kulturminner og kulturmiljøer lokalt, som kan få 
stadfestet sin status i kommunale planer. Fylkeskommunen veileder i 
dette arbeidet og det er behov for et løft.

Hver kommune bør ha sin egen kulturminneplan. Planarbeidet bidrar 
til lokal bevisstgjøring av hvilke kulturminneverdier kommunen har, 
og til egen prioritering blant disse. 

Å gi viktige kulturminner og kulturmiljøer kulturminnestatus i en plan 
gir forutsigbarhet i plan- og utbyggingssaker. Men en kulturminneplan 
kan også samtidig fungere som et oppslagsverk for historieformidling 
og attraksjonsutvikling.

Lokale kulturminneplaner sikrer sammenheng mellom arealplanlegging 
og den generelle oppfatningen av hva som er viktig kulturarv lokalt. 
Kulturmiljøer som er anerkjent lokalt blir truet av utbyggingsplaner 
fordi de står uten formell kulturminnestatus. I slike tilfeller taper enten 
kulturminne eller utbygger. Med større forutsigbarhet om hvilke 
kulturminner og kulturmiljøer som er viktige kan konflikter avklares 
på et tidlig tidspunkt og planer tilpasses slik at både kulturminne og 
utbygger vinner.

3.2.1 Tilgjengeliggjøre og bedre 
oversikter over kulturminner som 
grunnlag for prioritering av lokal 
og regionalt verdifulle 
kulturminner

3.2.2 Sikre et mangfold kultur-
minner som danner et 
representativt bilde av fylkets 
kulturarv med formelt vern
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Det er et nasjonalt mål å sikre et representativt utvalg kulturminner 
og kulturmiljøer på landsbasis innen 2020 med fredning etter 
kulturminneloven. Riksantikvaren styrer det overordnede arbeidet 
med denne såkalte Fredningsstrategien, mens fylkeskommunene 
bidrar med kunnskapsgrunnlaget og i utvelgelsen av nye kandidater 
til fredningslistene. Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å 
hente arbeidet med fredningsstrategien inn i regional plan for 
kulturminner. Listene for nyere tid i planen vil være viktig underlag 
for innspill til fredningsstrategien.

For automatisk fredede kulturminner skal et representativt utvalg 
som viser mangfoldet av kulturminnetyper, være gjenstand for 
sikrings- og skjøtselstiltak. Sør-Trøndelag fylkeskommune har i 
samarbeid med kommunene, frivillige lag og organisasjoner utarbeidet 
to lister, Fornminnelisten og Overvåkingslisten, som er utgangspunkt 
for prioriteringer. Listene er vedlegg til planen. 

Arbeid i henhold til PBL og KML for å sikre viktige kulturminner av 
nasjonal, regional og lokal verdi er en vesentlig del av den fylkes-
kommunale kulturminneforvaltningens virksomhet. 

Planer for bevaring av kulturminner og kulturmiljø må ha gode 
bestemmelser som sikrer god forvaltning av kulturminnene de skal 
sikre, enten det er arkeologi eller bygninger som skal bevares og for å 
gi god forutsigbarhet for (grunn-) eiere og forvaltere med hensyn til 
handlingsrom og begrensninger for egen og naboens eiendom. 

I bevaringsområdene er det behov for veiledere og retningslinjer som 
konkretiserer hvordan vedlikehold, restaurering og oppgradering 
av bygninger skal skje etter antikvariske prinsipper og metoder. 
Områder der aldersverdiene er ivaretatt og som er godt skjøttet, 
«eldes» på en bedre måte, og blir mer attraktive både for beboere, 
brukere og besøkende i et langsiktig perspektiv. Dette er bærekraftig 
forvaltning av både bygningsressurser og bygningsarv. Det er ønskelig 
å styrke arbeidet med planer og veiledere for kulturmiljøer i fylket 
for å styrke det formelle vern av kulturminner. 

Strategier - bevaring og skjøtsel Utfyllende kommentarer
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Fylkeskommunen vil prioritere tiltak i henhold til Fornminnelisten, 
herunder BERG og BARK, og prioritere helhetlige kulturmiljø og 
større tilretteleggingsprosjekter. For kulturminnene på 
Fornminnelisten inngår systematisk skjøtsel etter en konkret plan 
for samtlige minner, samt kontinuitet og jevnlig vedlikehold av 
investeringer i form av skilt, førstegangsskjøtsel, stier, plattformer, 
digital formidling og annen infrastruktur. I samarbeid med eierne 
skal disse sikres en fremtid som viser regionens kulturelle mangfold 
i et tidsperspektiv.

Det er behov for større systematikk i skjøtselsarbeidet, og 
fylkeskommunen ønsker derfor å opprette en fast arbeidsgruppe 
for overvåkning og periodisk skjøtsel av arkeologiske kulturminner. 
Samarbeide lokalt vil være viktig for god og effektiv gjennomføring, 
og for forankring og formidling lokalt.

Kulturminnefondet og de såkalte SMIL- midlene for landbruket 
er to større tilskuddsordninger for kulturminner og kulturmiljøer 
som styres av henholdsvis Kulturminnefondet, og kommunene 
gjennom Fylkesmannen. Fylkeskommunen vurderer og anbefaler 
søknader til disse ordningene, og mottar mange søknader om å 
bidra inn i istandsettingsprosjektene. Fylkeskommunen arbeider 
bevisst for å koordinere tilskuddsordninger for optimal uttelling, 
og ønsker å styrke eget bidrag inn i gode prosjekter. Dersom 
fylkeskommunen kan bidra til samfinansiering i flere prosjekter, 
vil dette utløse mer midler fra andre instanser slik at mer midler 
tilflyter fylket.

Istandsetting av bygninger i privat eie som er fredet etter kultur-
minneloven skjer med finansiering fra Riksantikvaren over Stats-
budsjettet. Det er fylkeskommunen som forbereder, prioriterer 
og følger opp tiltakene. Søknad og prioritering skjer i henhold til 
tilstandsregistreringen for fredede bygninger, og til en viss grad 
etter denne planens liste for nyere tids kulturminner. 

3.2.4 Styrke og systematisere 
arbeid med bevaring og 
istandsetting av nyere tids 
kulturminner

3.2.3 Styrke og systematisere 
arbeid med sikring og skjøtsel 
av arkeologiske kulturminner
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Det gjøres mye godt kulturminnearbeid av eiere, lokale grupper og 
foreninger, stiftelser og enkeltpersoner. Fylkeskommunen ønsker å 
støtte lokale initiativ, fordi dette styrker engasjementet for kultur-
minner, og fordi dugnadsinnsatsen som rådgivning og små tilskudd 
utløser er svært stor i forhold til hva som investeres. 

Utenfor byene er de fleste verneverdige bygninger tilknyttet 
gårdsbruk. På mange bruk gjøres en uvurderlig innsats med 
vedlikehold av en rik bygningsarv. Samtidig viser mange rivesaker 
at det er trengs bedre insentiver for bevaring. Det er behov for å 
styrke fylkeskommunens innsats for samfinansiering med andre 
tilskuddsordninger som SMIL og Kulturminnefondet.  

Det er et nasjonalt miljømål at tapet av kulturminner skal reduseres. 
I saker der hardt settes mot hardt taper kulturminnene fordi 
virkemidlene som kan bidra til alternative løsninger mangler.  Det 
er behov for å koordinere og styrke både økonomiske og juridiske 
virkemidler for håndtering av tapsproblematikken.



26

Askeladden og Kulturminnesøk

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database for kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Den 
inneholder opplysninger om alle typer kulturminner som er fredet eller som er inne i en 
fredningsprosess etter kulturminneloven. Dette gjelder både automatisk fredete og vedtaksfredete 
kulturminner. Kulturminner av lokal interesse og minner som kun er vernet etter plan- og 
bygningsloven er ikke lagt inn i Askeladden. Kulturminnedatabasen skal sørge for at forvaltningen 
får oppdatert informasjon om hvilke kulturminner som finnes, hvor de ligger og hvilken frednings-
status de har. Askeladden oppdateres kontinuerlig av kulturminneforvaltningen i fylkeskommunene. 
Alle registrerte kulturminner skal etter hvert legges inn i basen. Fylkeskommunen samarbeider 
med Riksantikvaren for å forsere arbeidet med å legge inn restanser. Askeladden er det viktigste 
verktøy som kulturminneforvaltningen, kommuner og planleggere har til rådighet med hensyn til 
arealforvaltning og forutsigbarhet. Dataene i Askeladden har juridisk virkning i forhold til matrikkel, 
kulturminneloven osv. 

Askeladden er i dag tilgjengelig for forvaltningen i stat, fylkeskommuner og kommuner, men ikke 
for et allment publikum. Publikumsversjonen av den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden 
heter Kulturminnesøk og gir informasjon om kulturminner registrert i Askeladden samt andre 
kilder. En del fagtunge opplysninger er fjernet fra Kulturminnesøk, mens illustrasjoner, bruker-
vennlige kart og begrepsforklaringer er kommet til. Kulturminnesøk inneholder i dag kulturminner 
som fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og 
kulturminner under vann. På nettstedet kulturminnesok.no kan publikum registrere nye kulturminner, 
uavhengig om de er vernet ved lov eller ikke. Hver dag legges nye kulturminner inn i databasen.

 

Fra åpningsseremonien av kulturminnestien med wifi på Refsnes. Foto: Pål Ødegård c STFK
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Riksantikvarens bevaringsprogrammer

Bevaringsprogrammet for fredete bygninger i privat eie
I Sør-Trøndelag er det om lag 250 privateide fredede bygninger, omtrent halvparten av disse 
trenger moderat eller omfattende istandsetting. Målet for Riksantikvarens bevaringsprogram er 
at alle fredete bygninger i privat eie skal ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. I 2008-09 
gjennomførte fylkeskommunen i samarbeid med Riksantikvaren en tilstandsregistrering av alle 
disse bygningene, for å få oversikt over behovene. Eiere av fredete bygninger kan få tilskudd til 
istandsetting  ved å søke fylkeskommunen, som fordeler midlene. 

Bevaringsprogrammet for verdensarven – Røros bergstad og Cirkumferensen
Målet med Riksantikvarens bevaringsprogram er å utvikle de norske verdensarvstedene til gode 
eksempel på den beste forvaltningen av natur- og kulturminner i Norge. I 2010 ble de omkring-
liggende områdene rundt Røros bergstad, den såkalte Cirkumferensen, skrevet inn på UNESCOs 
verdensarvliste. Utvidelsen omfatter bergstaden med omkringliggende landskap og de viktigste 
gruveområdene samt Femundshytta. Hele Cirkumferensen, privilegieområdet som ble gitt til Røros 
kobberverk av Christian IV i 1646, fikk status som buffersone. Utvidelse av verdensarvområdet er 
viktig for formidlingen av hele bergsverkshistorien og menneskenes innsats for å overleve under 
svært vanskelige klimatiske forhold. I 2011 ble det vedtatt en Regional plan for Røros bergstad og 
Cirkumferensen for å få koordinert og spisset innsatsen for vern, utvikling og formidling av det 
utvidede verdensarvområdet.

 

Til venstre: Siden 2004 har det pågått betydelig restaureringsarbeid i den fredede setergrenda 
Vålåskaret i Meldal. Foto: Finn Damstuen. Til høyre: Håndverker Kolbjørn Vegar Os registrerer 
tilstanden på et fredet uthus i Kjerkgata 51 på Røros. Foto: Roy Åge Håpnes c STFK
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Riksantikvarens bevaringsprogrammer

BERG Bevaringsprogrammet for bergkunst. 
Bergkunsten i Norge finnes i alle landsdeler og er hovedsakelig fra steinalder og bronsealder. 
Riksantikvarens bevaringsprogram BERG har som mål at et representativt utvalg bergkunst-
lokaliteter skal sikres og gjøres tilgjengelig for publikum innen 2020. Sør-Trøndelag fylkeskommune 
har i perioden 2001 – 2012 gjort mye for å sikre, skjøtte, konservere og tilrettelegge utvalgte, 
representative bergkunstlokaliteter. Sammen med Vitenskaps-museet, som er fylkeskommunens 
samarbeidspartner i konservering av bergkunst, er det utarbeidet en liste over bergkunstlokaliteter 
i Sør-Trøndelag som skal prioriteres frem mot 2020. 

BARK Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner
Målet for “Bevaringsprogrammet for utvalde arkeologiske kulturminne” er at et representativt 
utvalg arkeologiske kulturminner og kulturmiljø skal sikres gjennom langsiktig skjøtsel og bli gjort 
tilgjengelige for publikum innen 2020. En gravhaug, en fangstgrop eller en steinalderboplass kan fortelle 
oss mye om hvordan mennesker i tidligere tider har levd. For at dette skal kunne oppleves av 
publikum, må de arkeologiske kulturminnene gjøres tilgjengelig. Det kan for eksempel skje gjennom 
god skilting og bedret adkomst i form av stier eller ramper. For de aller fleste kulturminnene er 
det også svært viktig å hindre gjengroing, og det er derfor nødvendig med jevnlig vegetasjons-
skjøtsel. Fylkeskommunen har utarbeidet en prioritert liste med tilstandsvurdering over kulturmiljø 
som skal skjøttes og tilrettelegges frem mot 2020, med vertskommunene som partnere. 

 

Helleristningsfeltet på Strand i Osen kommune ferdig tilrettelagt med platting og skilt. Bergkunsten 
er kanskje den type kulturminner fra eldre tid som taler mest direkte til publikum, med dyre-
figurer, båter og fotsåler, og linjekrot, groper og andre ubestemmelige figurer som fremkaller 
tolkninger og undring over et samfunn som var veldig forskjellig fra det vi kjenner fra våre dager. 
Foto: Kristian Pettersen c STFK
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KULMIN – Digital formidling av kulturminner

Sør-Trøndelag fylkeskommunen har utviklet et produkt for digital formidling av kulturminner via 
mobiltelefon og nettbrett – Kulmin. Fokus er den gode historien. Fokus er menn, kvinner og barns 
møte med kulturminnene. Kulturarven gjøres levende og dramatisk gjennom tekst, lyd, video og 
bilde i fortellinger som er basert på vitenskap, kultur-historisk og arkeologisk faktamateriale, 
som formidles gjennom dramatisering, humor og andre fortellergrep. Kulmin er utviklet med 
hensyn til universell utforming som er en lovpålagt oppgave. Formidlingen skal være like tilgjengelig 
for svaksynte og hørselshemmede som for funksjonsfriske. Kulmin er et komplett rammeverk 
for digital formidling av kulturminner integrert i et sømløst brukergrensesnitt. Digital formidling 
skal implementeres på utvalgte kulturminner i fylket ut fra gitte vernekriterier og 
gjennomdiskuterte utvalg og ellers på områder etter ønske og i samarbeid med kommuner, 
lokale organisasjoner og lokalbefolkning. Kulturminner og helhetlige kulturmiljøer langs ruter (vei, 
sti, bil, båt, sykkel, føtter) som binder områder sammen prioriteres.

 

Til venstre: Skilt ved Hammarvatnet på Frøya. Foto: Kristian Pettersen             
Til høyre: Mobil med Kulmin.

c STFK
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3.3 Formidling og tilrettelegging
MÅL 3: Utvalgte kulturminner og kulturmiljø skal være tilrettelagt med tiltak for formidling og allmenn tilgjengelighet.

Kunnskap om kulturminnene er en nødvendig forutsetning for å få forståelse for den ressursen de representerer, 
og hvordan de kan fungere som kilde til kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Formidling og informasjon er 
derfor en viktig forutsetning for å skape samspill mellom vern og utvikling, bevaring og bruk. 

Formidlingen skal vekke begeistring og nysgjerrighet, da er de gode eksemplene og de gode fortellingene viktige. 
Formidlingen skal også være etterrettelig, og må derfor tuftes på kunnskap. Formidlingen må tilrettelegges for å 
treffe mange og ulike målgrupper, her gir teknologiutvikling og sosiale medier helt nye muligheter. 

Lokalbefolkningen, ikke minst tilflyttere, kan ha behov for å oppdage og lære om nære omgivelser.  Nye lands-
menn er en egen og ofte heterogen målgruppe blant lokalbefolkningen. Møtet med lokal kulturhistorie vil også 
gi en mulighet til å trekke tråder til egen kulturbakgrunn, og synliggjøre det kulturelle mangfoldet. For barn og 
unge er kulturminnene en viktig kilde for å bli kjent med stedet de vokser opp, sin kulturarv, og for å bruke den 
nære historien som inngang til verdenshistorien. Tilrettelegging av kulturminner som inviterer til ulike former 
for fysisk aktivitet vil være et godt bidrag til folkehelsearbeidet.

Fylkeskommunen har et særlig ansvar for universell utforming. Et utvalg representative kulturminner bør være 
fysisk tilrettelagt slik at de er tilgjengelig for alle. Datateknologi gir nye og store muligheter for formidling som 
ikke krever fysisk tilrettelegging. Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet digitale verktøy for formidling av 
kulturminner som gjør kulturminner tilgjengelig for store, nye grupper, og som danner grunnlag for en bred, 
videre satsing. 

Kulturminner og kulturmiljøer er kilde til opplevelser, noe som er viktig både for lokalbefolkningen og for reise-
livet. I satsinger på attraksjonsutvikling med utgangspunkt i kulturminner vil infrastruktur og tilgang til andre 
reiselivstjenester være viktig for å nå målgruppen turister og tilreisende. I reiselivssammenheng krever derfor 
formidlingstiltak for kulturminner og kulturmiljøer godt samarbeid med lokal forvaltning og reiselivsnæringen. 

For noen kulturminner og kulturmiljøer kan overforbruk og slitasje bli en utfordring. Tilrettelegging for bruk og 
opplevelse kan gå på bekostning av kulturminneverdier. Dette kan unngås med god planlegging, kunnskap og 
samarbeid med kulturminneforvaltningen.

Museene har en sentral rolle for formidling av kulturarven. For formidling av de faste kulturminnene utenfor 
museenes samlinger, for eksempel bygninger, landskap og stedbundne arkeologiske kulturminner, kreves tiltak 
ut over det som museene har som sitt ansvarsområde. I arbeidet med dette bør det utvikles samarbeid med 
både regionmuseene og lokale samlinger. Ressurspersoner i lokal forvaltning, grunneiere, historielag, grendalag 
og frivillige organisasjoner sitter på mye kunnskap og kompetanse. Lokale krefter er derfor viktige samarbeids-
partnere i å hente inn kunnskap og utvikle formidlingstiltak.

 



31

Øverst til venstre: Åpning av Stykket helleristningsfelt 
med digital formidling. Øverst til høyre: Kulmin på mobil. 
Nederst: Kulturmiljø Refsnes i Rissa kommune. Foto: Pål 
Ødegård c STFK
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Strategier - formidling og tilrettelegging Utfyllende kommentarer

Målgruppene for formidling av kulturminner er mange. Barn og unge 
som bor på stedet, turister, grunneiere og brukere har forskjellig 
innfallsvinkel til kulturminnene. For noen representerer de en 
bruksressurs, for andre en hemsko. Noen blir nysgjerrige og søker 
kunnskap selv, mange har en lav bevissthet om kulturminnene men 
mobiliserer når de er truet eller savner dem når de blir borte. 
Formidlingsarbeidet skal tilpasses etter målgruppe.

Tilpasning av formidling etter målgruppe krever ulike metoder. 
Metodene skal variere mellom for eksempel digital formidling, 
skilting, publikasjoner, kurs, møter eller foredrag, media, webside 
eller bokverk. 

Det er en utfordring å rekruttere frivillige og ressurspersoner for 
lokalt kulturminnearbeid, noe som er viktig ikke bare for forvaltning 
men også for formidling av lokale samlinger og lokalkunnskap. Å 
styrke rekruttering til frivillig arbeid lokalt er derfor avgjørende for 
å få opp den allmenne interessen for kulturminner.

Fylkeskommunen ønsker å styrke satsingen på digital formidling av 
kulturminner og kulturmiljøer. Satsingen skal bygge på erfaringer 
høstet fra Interregprosjektet eCREATE og KULMIN, og sette formidling 
og tilrettelegging av kulturminner i sammenheng med verdiskaping 
og destinasjonsutvikling. Fremtidige kulturminnesatsinger skal basere 
seg på samarbeid og nye prosjekter i regi av eTrøndelag og KULMIN. 
Investeringer i bredbånd/mobil og kulturminneskjøtsel skal utnyttes 
for å skape et moderne og lønnsomt digitalt verktøy for både turist-
industrien og lokalsamfunnet.

Det er viktig med god samhandling mot reiseliv og næringsliv og 
aktører innen friluftsliv og folkehelse. Formidling og informasjon om 
kulturminner må brukes strategisk i attraksjonsutvikling for reiseliv 
og lokalbefolkning.

3.3.1 Bruke variert formidling som 
kommuniserer bevisst mot ulike 
målgrupper

3.3.2 Bruke ny teknologi, digital 
formidling og sosiale medier

3.3.3 Jobbe bevisst for bruk av 
kulturarven i presentasjoner av 
steder
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 Det er gjort gode erfaringer andre steder med vertskurs for 
lokalbefolkningen som ambassadører for stedet og stedets kultur-
minner. Disse erfaringene kan overføres til vårt fylke.

Formidling av kulturminner kan i mye større grad utnyttes i et 
folkehelseperspektiv blant annet for tilrettelegging som turmål, 
eller gjøre større kulturmiljøer tilgjengelige til fots eller med 
sykkel.

Den digitale formidlingen KULMIN er universelt utformet. Med 
både tekst, bilder, video og lyd på mobiltelefoner og nettbrett er 
formidlingen like tilgjengelig for svaksynte og hørselshemmede 
som for funksjonsfriske. Kulturarven blir gjort som den er ment å 
være, tilgjengelig for alle.

Enkelte utvalgte kulturminner gjøres tilgjengelige ved fysisk 
tilrettelegging og universell utforming. Kulturminnene er 
forskjellige og tålegrense og sårbarhet varierer. Det er kultur-
minnet som bestemmer om og med hvilke tiltak det kan legges 
fysisk til rette. Et felt med bergkunst kan gjøres tilgjengelig for 
alle, også rullestolbrukere, dersom terrenget er egnet. På mange 
verneverdige kirker er det etablert rullestolramper som på ulike 
måter er tilpasset i materialbruk og plassering. Å utvide en 800 
år gammel portal på en stavkirke for å få inn en rullestol er å 
overskride kirkens tålegrense. Her må en finne andre metoder 
for at alle de som ønsker det skal få oppleve kirken innvendig.

Strategier - formidling og tilrettelegging Utfyllende kommentarer

3.3.4 Utvalgte kulturminner gis 
universell utforming
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Kulturminneseminarer og håndverkerkurs

Fylkeskommunen arrangerer kontinuerlige seminar om kulturminneforvaltning i kommunene. 
Seminarene setter søkelyset på aktuelle problemstillinger og utfordringer vi alle møter i forvaltningen. 
Målet med kulturminneseminarene er kompetanse- og kunnskapsheving i kommunene på kultur-
minneområdet. Seminarene styrker kommunikasjonen mellom det regionale forvaltningsapparatet, 
kommunene og lokalbefolkningen og fører til utstrakt kontakt mellom partene i kulturminnespørsmål. 
Målgruppen er politikere, kommunal forvaltning, museer, frivillige lag og organisasjoner og andre 
aktører i hver enkelt kommune. Seminarene er møteplasser med muligheter for uformell prat, 
veiledning, informasjon, spørsmål og svar, utveksling av erfaringer med kulturminner og 
forvaltningen av disse.

Restaurering og vedlikehold av gamle hus krever kunnskap. Dagens byggebransje er ikke rettet 
mot antikvarisk vedlikehold og restaurering. Praktisk kursing på gamle bygninger er et nyttig tiltak 
for å sikre riktig behandling. Korte informasjonskurs ansporer til jakt på mer kunnskap, og gir nyttige 
råd til eiere som vedlikeholder egne hus, eller skal bestille håndverkertjenester. Et todagers kurs 
i vindusrestaurering kan endre en eiers holdning til eget hus, og gi trygghet til å velge antikvarisk 
riktige løsninger. For håndverkere og bedrifter som ønsker å spesialisere seg innen bygningsvern og 
tradisjonshåndverk finnes det muligheter i Midt-Norge ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Bygnings-
vernsenteret på Røros, Senter for Bygdekultur på Dovre og gjennom Næringeordningen på Husasnotra 
på Nord-Møre. Disse miljøene er svært viktige for skjøtselen av vår bygningsarv. Det jobbes med å 
samordne, koordinere og styrke utdanningene innen bygningsvern og tradisjonshåndverk på lands-
basis. Miljøene i Trondheim og på Røros spiller en viktig rolle i dette arbeidet. 

 

Franzenborgbrygga i Rakvåg i Rissa kommune. Taket ble dels omtekket med spon, som et 
kunnskaps- og kompetanseprosjekt. Foto: Hauke Haupts c STFK
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Metodeutvikling på kulturminnefeltet

Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker å utføre sine lovpålagte oppgaver som regional kultur-
minnemyndighet på en mest mulig kostnadseffektiv måte, til beste for både kulturminneinteresser 
og tiltakshavere. Dette innebærer å ta i bruk nye metoder til arkeologisk feltarbeid, etter hvert som 
de blir tilgjengelige. Sør-Trøndelag fylkeskommune samarbeider tett med relevante fagmiljøer om 
metodeutvikling og effektivisering av dette arbeidet. 

Tradisjonelle metoder for arkeologiske undersøkelser er prøvestikking, søkesjakting med grave-
maskin og visuell registrering. I de senere årene har det kommet til nye metoder og teknikker, som 
supplement til disse. Geofysiske undersøkelser er en samlebetegnelse på et sett av metoder som 
eksempelvis omfatter georadar og måling av variasjoner i jordmagnetismen. I enkelte tilfeller kan 
man med dette finne og dokumentere kulturminner som er skjult under markoverflaten, uten at 
det er nødvendig å gjøre fysiske inngrep. Metoden kan brukes i avgrensede områder der en står 
overfor kulturminner som ikke tåler store belastninger. Med satellitt- og flybilder kan man under 
gunstige omstendigheter se kulturminner skjult under markoverflaten, i tillegg til de som er synlige 
over marka. Det som imidlertid virkelig har blitt et svært nyttig verktøy, er data fra flybåren 
laserskanning. Dette har blitt mer og mer vanlig de siste 5 -10 åra, og store deler av landområdene 
er nå dekket med laserdata. Avhengig av oppløsningen på dataene kan kulturminner helt ned til 1 
-2 meter i diameter observeres i datasettene, også i områder med tett vegetasjon. Laserdata, der 
de finnes, brukes nå rutinemessig i vurderingen av utbyggingsområder, noe som har ført til en klar 
effektivisering i prognosedannelse og feltarbeid. 

Sør-Trøndelag fylkeskommune er deltaker i et prosjekt som opprinnelig utviklet programvare for 
automatisk detektering av kulturminner i satellittbilder, men som seinere har lagt større vekt på 
laserdata. Resultatene har så langt vært gode, og videreutvikling av metodikken pågår.  Sør-Trøndelag 
fylkeskommune har vært ledende i å utvikle systemer for digital registrering og kartfesting av 
kulturminner i felt, og etablert et samarbeid med Riksantikvaren om dette. 

Metodeutvikling arkeologi. Foto: Knut Harald Stomsvik c STFK
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3.4 Kunnskap og kompetanse
MÅL 4: Kunnskap og kompetanse skal danne grunnlag for arbeidet med kulturminner og kulturmiljø.
 
Vår kunnskap om kulturminnene er vesentlig for hvordan vi klarer å bevare dem for framtidens generasjoner. 
Å se, forstå og erkjenne kulturminnene er grunnlaget for å forstå deres verdi, og en forutsetning for en god 
og bærekraftig kulturminneforvaltning. Kompetanse kan vi forstå som fagkunnskap innenfor det brede felt 
av yrkesgrupper og aktører som kreves for å forvalte og utvikle kulturarven og kulturminnene i god praksis. 
Historielag og foreninger og kulturminneinteresserte eiere og privatpersoner er også svært viktige ressurser i 
bevarings- og formidlingsarbeid. 

Kunnskapen om hvordan kulturminnene best kan skjøttes og vedlikeholdes må være tilgjengelig for de som 
forvalter dem. Kommunene har som plan- og bygningsmyndighet en viktig rolle, og er i mange tilfeller førstelinje-
tjenesten i møte med forvaltningen for eiere, og for andre som er engasjert i bevaring. Fylkeskommunen er 
rådgiver, støttespiller og myndighet for kommunene på kulturminnefeltet. Med unntak av de store byene og 
verdensarvstedene, har de aller fleste kommuner ikke fagstillinger i kulturminnevern. Alle kommuner har behov 
for kompetanse på kulturminnefeltet, men behovet varierer fra kommune til kommune. Det finnes flere mulige 
tiltak og ordninger for å utvikle og styrke kulturminnekompetansen i og for kommunene. 

I det daglige er det eierne og brukerne som har oppgaven med å skjøtte kulturminner, enten det dreier seg om 
beiting av et kulturlandskap eller vedlikehold av verneverdige bygninger. De fysiske kulturminnene er en ikke-
fornybar ressurs, og svært sårbare for feil behandling etter gale prinsipper og metoder. Alle som trenger det 
må få tilgang til denne kunnskapen. Klimaendringer, nye bo- og bruksformer gir nye utfordringer i hvordan vi 
skjøtter kulturminnene, og vi trenger å utvikle ny kunnskap om kulturminnene i takt med samfunnsutviklingen. 
Utvikling og tilgjengeliggjøring av kunnskap om skjøtsel, vedlikehold og restaurering etter faglige prinsipper og 
metoder er derfor et  satsingsområde.

Å styrke håndverksfagenes kulturminnekompetanse generelt, og utvikle spesialkunnskap innen tradisjonshåndverk 
og bygningsvern spesielt, er avgjørende for å bevare bygningsarven i regionen. 

Forskningsinstitusjoner, universitet og høyskoler har ansvar for forskning og utvikling av kunnskap og utdanning 
i et nasjonalt perspektiv. I Sør-Trøndelag finnes det flere fagmiljøer innen forskning og høyere utdanning som 
direkte eller indirekte arbeider med kulturminner. Mye viktig forskning på kulturminnefeltet foregår utenfor 
Norges grenser. Den norske stat medfinansierer en rekke forsknings- og utviklingsprogram utenfor Norge, for 
eksempel i EU-området. Her er det et potensiale for samarbeid og kompetanseutvikling på kulturminnefeltet. 

Kulturminnekunnskap er et bredt felt. God kulturminneforvaltning krever mange typer kunnskap fra flere og ofte 
små miljøer. Det er en utfordring at fagfeltet er komplekst og har stor bredde. Kulturminnevernet har en viktig, 
men likevel marginal plass blant samfunnsoppgavene. Det finnes mye relevant kunnskap og kompetanse i vår 
region. Samhandling vil gi større slagkraft.
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Øverst: Laserscan over Vangfeltet i Oppdal. Nederst: Å arbeide med aldersverdier krever spesiell hånd-
verkskompetanse. Detalj fra Grefstad i Meldal. Foto: Roy Åge Håpnes c STFK
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Strategier - kunnskap og kompetanse Utfyllende kommentarer

Som plan- og bygningsmyndighet er kommunene sentrale i 
forvaltningen av kulturminner, og det er derfor viktig at kommunene 
har tilstrekkelig kulturminnefaglig kompetanse.

Trondheim og Røros er de kommunene i fylket som har egen kultur-
minnefaglig kompetanse. I tillegg finnes en regionkonservator for 
Malvik og Selbu. For noen kommuner vil et samarbeid om en slik 
konservator være en løsning.  

Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren har en satsing på 
gang for å styrke kulturminnearbeidet i kommunene. Under over-
skriften «Kunnskapsløftet» settes det i gang ulike tiltak for å styrke 
kulturminnearbeidet i kommunene. Blant tiltakene er seminarer og 
incentiver for registrering av kulturminner lokalt. Det står mer om 
kulturminneregistrering i temaboksen «Askeladden og Kultuminnesøk». 
Kunnskapsløftet er et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner 
og Riksantikvaren. Utvikling av ulike kompetanse-modeller vil stå 
sentralt. 

InterReg-prosjektet Husnyckeln, som Sør-Trøndelag fylkeskommune 
er part i, gir et godt erfaringsgrunnlag for en styrket satsing overfor 
kommunene.

Fylkeskommunen har spesialkompetanse innen forvaltning av kultur-
minner og har veiledningsoppgaver overfor andre sektorer, kommuner 
og privatpersoner. Det er viktig å sikre tilstrekkelig kompetanse og 
rådgivningskapasitet i fylkeskommunen til enhver tid.

Fylkeskommunen har gjennom de siste 15 årene arrangert kurs for 
kommuner med kulturminner som tema, avhengig av kapasitet. De 
siste årene er det arrangert 3 kurs i året, for 2-4 kommuner av gangen. 
Kursene er viktig for å oppdatere og vedlikeholde kulturminne-
kunnskap hos saksbehandlere og politikere, og er en arena for å 
etablere gode samarbeidsrelasjoner mellom regionalt og lokalt nivå. 

3.4.1 Sikre kulturminnefaglig 
kompetanse i alle kommuner
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3.4.2 Styrke fagmiljø og 
utdanningstilbud innen kultur-
minnefeltet

Saksbehandlere og politikere skiftes ut, og kulturminnepolitikken 
og forvaltningsgrunnlaget er i stadig endring. Saksbehandlere på 
byggesak, plan, landbruk og kultur har alle oppgaver som vedrører 
kulturminner, men få eller ingen har formell utdanning innenfor 
kulturminnefeltet. Det kommer stadig nye politikere og saksbehandlere. 
Det er derfor viktig at kommunekursene løper jevnt, i turnus for alle 
kommuner. Fylkeskommunen ønsker å videreføre satsingen på 
kommunekurs på regelmessig grunnlag. 

Satse videre på å utvikle og forbedre oppgaveløsning i den daglige 
kulturminneforvaltningen med forbilde i metodeutvikling i arkeologi i 
Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Sør-Trøndelag fylkeskommune tok i år 2000 initiativ til å utrede 
bygningsvernsenter på Røros, som nå er etablert ved Rørosmuseet.  
Bygningsvernsenteret har tilbud til både fagfolk og privatpersoner, og 
sikrer at viktig kulturminnefaglig kompetanse finnes og vedlikeholdes. 

Det er et mål å etablere et vitensenter for bygningsvern i Trondheim, 
som kan komplettere og utvide aktiviteten innen kompetanse-
bygging, publikumstilbud og forskning innen bygningsvern. Tiltaket er et 
samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim 
kommune og Riksantikvaren, Næringsforeningen i Trondheims-
regionen, Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU er tett involvert i 
arbeidet. 

Erfaringsoverføring og nettverksbygging kan gi stor effekt, blant annet 
ved å stimulere lokale og frivillige kunnskapsressurser. 

Fylkeskommunen har prioritert å gi midler til kurs i antikvarisk 
vedlikehold og restaurering. Kursene kjøres i regi av andre institusjoner 
og frivillige organisasjoner, og finansieres som spleiselag. Slike kurs 
har store ringvirkninger og er svært positive for aktiviteten innen det 
frivillige bygningsvernet. Fylkeskommunen ønsker å styrke aktiviteten 
på dette feltet etter dagens modell ved å bidra med mere midler til 
flere kurs.
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Det finnes i Midt-Norge og Sør-Trøndelag flere mindre 
utdanningstilbud innen tradisjonshåndverk, teknisk bygningsvern 
og restaurering. Dette er et felt som bør styrkes. Det er mangel 
på håndverkerkompetanse for å ivareta fredede og verneverdige 
bygninger, og ordningene er til dels små og sårbare fordi de drives 
av ildsjeler og mangler faste bevillinger. Utdanningsmiljøene innen 
bygningsvern og tradisjonshåndverk bør samordnes, koordineres og 
styrkes. 

Fylkeskommunene følger opp og utfører en rekke skjøtsels- og 
istandsettingsoppgaver på kulturminner. Disse oppgavene bør 
brukes strategisk for å bygge og vedlikeholde kompetanse.

Byggfag i den videregående skolen har i dag begrenset til ingen 
undervisning om tradisjonell byggeskikk, materialbruk og 
byggemåte. Den eldre bebyggelsen representerer store ressurser, 
både materielt og kunnskapsmessig, og det ligger en utfordring i få 
dette formidlet tidlig i utdanningsløpet for de som skal jobbe praktisk 
med bygg og rehabilitering.

Fylkeskommunens arbeid er grunnlag for forskning, for eksempel 
ved arkeologiske undersøkelser. Gjennom sine forvaltningsoppgaver 
bidrar fylkeskommunen til å skape ny kunnskap.

Involvering i FoU-prosjekter i samarbeid med andre institusjoner er 
en god måte å bruke innsamlede data til å utvikle ny kunnskap. 

For at forvaltningen skal utøve sine oppgaver på en best mulig måte er 
det viktig å være faglig oppdatert. 

Deltakelse i prosjekter og nettverkssamarbeid er vesentlig for å 
utveksle erfaring og kunnskap, få inspirasjon og nye ideer. 

3.4.3 Styrke forskning og 
samarbeid mellom relevante 
institusjoner
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Et kulturminne må være kjent for å kunne bevares, og bevares på 
riktig måte. Erkjennelse og kunnskap er derfor en forutsetning 
for godt vern. Utvikling av nye metoder for kartlegging av kultur-
minner er et viktig hjelpemiddel for å oppnå dette. Eksempel på 
arbeid som er gjort her beskrives nærmere i temaboksen 
«Metodeutvikling på kulturminnefeltet.»

Å skape merverdi i skjæringspunktet kulturminneforvaltning og 
næringsutvikling krever en felles grunnforståelse og gjensidighet, 
møteplasser, og mer kunnskap. 

Kompetansebygging og møteplasser for eiere gjennom kurs og 
samlinger er et viktig virkemiddel for kulturminnevernet, og et 
høyt prioritert satsingsområde.

Det er vist at bygningsvernsentre fungerer svært godt som 
møteplasser for profesjonelle og private aktører i kulturminne-
arbeid og håndverk gjennom blant annet de kurs og foredrag som 
foregår der. Bygningsvernsenteret på Røros er en viktig arena 
for dette arbeidet. Et Vitensenter for Bygningsvern i Trondheim 
kan ta denne rollen for byen og nærkommunene, og være et 
regionalt senter for forskning og formidling på feltet.  

Det gjøres mye viktig kulturminnearbeid av frivillige. Å skape og 
styrke møteplasser lokalt kan bidra positivt til ny rekruttering av 
frivillige og ressurspersoner som arbeider for kulturminnene.

3.4.5 Tilrettelegge gode 
møteplasser for erfarings-
utveksling og kompetanse-
bygging
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Forskning og internasjonalt samarbeid

Fylkeskommunen har et internasjonalt fagnettverk og det er mange muligheter for å delta i 
forskning og internasjonalt samarbeid. Gjennom for eksempel EU-programmer som Interreg, 
miljøet rundt verdensarven, universitet, forskningsstiftelser og høgskoler er det stort potensiale 
for utvikling og samarbeid på kulturminnefeltet. e-CREATE er et eksempel på internasjonalt 
samarbeid som Sør-Trøndelag fylkeskommune er engasjert i.

Interregprosjektet Cultural Routes Entrepreneurship and Technologies Enhancement (e-CREATE)
Sør-Trøndelag fylkeskommune er partner i InterReg IVC prosjektet e-CREATE som går fra 2012-
14. e-CREATE skal utvikle teknologi- og tjenestemodeller som vil gi et bedre reiselivstilbud. Digital 
historiefortelling på kulturminner gjennom KULMIN er Sør-Trøndelag fylkeskommunes bidrag inn 
i prosjektet, og Rissa kommune er utvalgt som pilot i fylket. Gjennom e-CREATE ligger mulighetene 
til å utvikle digital infrastruktur for distribusjon av innhold, samt mulighetene til å utvikle nye 
formidlingsformer, og implementere dette i formidlingen av kulturminner regionalt. 

Pål Magnar Dahlø monterer wifi på Refsnes. Foto: Eistein Guldseth c STFK
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Grunnprinsipper for vedlikehold og istandsetting av bygninger

Mange eiere er stolte av sine bygninger og gjør mye for å holde de i god stand. En bygning tas best 
vare på når den er i bruk og har et jevnt tilsyn og vedlikehold. Det er bedre å vedlikeholde enn 
å reparere, og bedre å reparere enn å skifte ut.  Ved vedlikehold, istandsetting og restaurering 
finnes noen enkle grunnprinsipper som er avgjørende for et godt kulturminnevern og bærekraftig 
ressursbruk. Disse blir gjerne omtalt som antikvariske prinsipper:

- søke råd fra fagfolk med dokumentert erfaring i arbeid på verneverdig bebyggelse. 
- ta utgangspunkt i husets egne forutsetninger. 
-bevare de opprinnelige eller gamle bygningsdetaljene så langt det er mulig. 
-bruke tradisjonelle materialer og teknikker.
-dokumentere arbeidet med bilder og beskrivelser. 
-tilføye heller enn å fjerne opprinnelige eller gamle deler, med så små inngrep som mulig.  
-ta vare på de gamle materialene om de må skiftes, dersom det er mulig. 
-lage kopier som er identisk i material, utforming og overflate. 
-tilbakeføre til opprinnelig utseende på et sikkert dokumentert grunnlag, ved hjelp av gamle foto, 
tegninger, malingslag og lignende. 

 

Larsstua i Vinjeøra i Hemne har blitt restaurert etter antikvariske prinsipper og skal 
tilrettelegges som fritidsbolig. Foto: Roy Åge Håpnes c STFK
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Vedlegg 1: Lister over kulturminner
Fornminnelisten
Alle automatisk fredete kulturminner har krav på vern, men det er nødvendig å erkjenne at det ikke er mulig å 
ta like godt vare på alle. Vi regner med at Sør-Trøndelag fylke har minst 50.000 automatisk fredete kulturminner av 
mange kategorier. Vanlige er gravhauger, steinalderboplasser, fangstanlegg og hustufter. Det er umulig og neppe 
ønskelig å ta vare på alle disse kulturminnene. Det må foretas prioriteringer om hvilke som skal vies spesiell 
oppmerksomhet, hvorfor og hvordan. I Sør-Trøndelag har vi valgt ut rundt 38 unike og representative kulturminner 
og – miljø som forteller oss noe vesentlig om det levde liv i gammel tid og som vi spesielt følger opp, tar ansvar 
for, bevarer og beskytter. Vi fokuserer på et representativt utvalg av sporene etter menneskene før oss.  

Fornminnelisten er listen over prioriterte kulturminner og kulturmiljøer fra før 1537. Hovedmålet med fornminne-
listen er å sikre et utvalg kulturminner og kulturmiljøer som gir et representativt bilde av den kulturhistoriske 
utviklingen i Sør-Trøndelag. Listen inneholder prioriterte kulturminner og kulturmiljø som skal skjøttes, 
og i mange tilfeller tilrettelegges og tilgjengeliggjøres. Her inngår systematisk skjøtsel etter en konkret 
plan for samtlige minner i listene, samt kontinuitet og jevnlig vedlikehold av investeringer i form av skilt, 
førstegangsskjøtsel, stier, plattformer, digital formidling (KULMIN) og annen infrastruktur. I samarbeid med 
eierne skal disse sikres en fremtid som viser regionens kulturelle mangfold i et tidsperspektiv. Inkludert i listen er 
kulturminnene og kulturmiljøene i «Bevaringsprogrammene for eldre kulturminner» (BERG og BARK), initiert av 
Riksantikvaren. Listen er utarbeidet i samarbeid med kommunene.

Overvåkingslisten
I tillegg til Fornminnelisten er det laget en liste over viktige kulturminner som skal overvåkes med jevne mellomrom 
på tilstand og trusselbilde. Overvåkingslisten utfyller representativitetsbildet når det gjelder kulturminner og 
kulturmiljø, samt er et uttrykk for masseaspektet når det gjelder vern av kulturminnene.

Med det sterke lovvernet de eldre kulturminnene har, er det viktig å huske at kulturminnene ikke bare skal 
vernes som opplevelsesverdier i regional forstand, men også som kildeverdier for forskning samt opplevelses-
verdier lokalt og dette fordrer en bredere tilnærming til antall verneobjekter. Kulturminnene i denne lista blir 
fulgt med men ikke skjøttet.

Liste over nyere tids kulturminner- og miljøer
Dette er listen over de regionalt prioriterte kulturminnene og kulturmiljøene fra etter 1537. Dette omfatter 
bygninger, hager, industri, krigsminner, veger, hager, større landskap mv. Hovedmålet med lista er å sikre et utvalg 
kulturminner og kulturmiljøer som gir et representativt bilde av den kulturhistoriske utviklingen i Sør-Trøndelag. I 
tillegg kommer de nasjonalt viktige kulturminnene, som har eller skal ha et formelt vern gjennom kulturminneloven, 
samt lokalt viktige kulturminner. 



47

Listen er dels en videreføring av den som hørte til fylkeskommunens tidligere handlingsplan for kulturminner, 
men inneholder også noen nye minner/miljøer. De regionalt prioriterte kulturminnene og kulturmiljøene skal 
sikres, istandsettes og vedlikeholdes, i noen tilfeller også tilrettelegges og gjøres bedre tilgjengelig. 

I samarbeid med eierne skal objekter og miljøer på listen sikres en fremtid som viser regionens kulturelle mangfold 
i et tidsperspektiv. For å kunne oppnå en systematisk istandsetting vil det være behov for utarbeidelse av 
tilstandsrapporter, som beskriver en konkret plan for vedlikehold og restaurering. Listen over nyere tids kultur-
minner er ment å være fleksibel og skal rulleres årlig. Kommunene oppfordres da til å spille inn kulturminner og 
–miljøer de mener bør være på denne listen. 

Listen er ikke uttømmende. Den kompletterer fredningslisten (listen over vedtaksfredede bygninger og anlegg i 
fylket) og oversikten over listeførte kirker. Utfyllende oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer i fylket 
finnes i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Registrering av vei og 
veirelaterte kulturminner for Sør-Trøndelag (Statens vegvesen) og i de sektorvise verneplanene. 



AGDENES 
Kulturmiljø Agdenes: Kulturmiljø ved munningen av 
Trondheimsfjorden – selve nøkkelen til Trøndelag. 
Her ligger Kong Øysteins havn fra tidlig middelalder, 
flere gravrøyser, forsvarsinstallasjoner fra mange 
perioder, Agdenes fyr og Tjalvehelleren nevnt i 
sagaen om Olav Tryggvason.

Kulturmiljø Sør-Leksa: Stor samling av runde 
hustufter fra steinalderen – et steinalderfiskevær. 
Ovenfor troner en 65 meter langs gravrøys fra 
bronsealderen.
 
BJUGN 
Kulturmiljø Valseidet-Koet: Ett av de mest 
spektakulære fornminneområder i Sør-Trøndelag. 
Monumentale gravrøyser og steinsettinger fra jern-
alderen preger eidet. Bakenfor ligger fjordarmen 
Koet omkranset av tallrike gravminner.

Klakken: Steinalderboplass fra vår eldste bosetnings-
fase (Fosnatradisjonen). Få slike boplasser påvist på 
Fosen. Klassisk og instruktiv beliggenhet. Gjenstander 
fra boplassen er utstilt på museet Mølnargården.

Tema hellemalinger: Unik samling bergkunst i form 
av malte hellemalinger fra steinalderen som viser 
figurer som dyr, mennesker og symboler. Med 
unntak av et sted i Åfjord er det bare Bjugn som har 
slike malerier på Fosen.
 
FRØYA 
Kulturmiljø Hammarvatnet: Steinalderboplasser fra 
vår eldste bosetningsfase (Fosnatradisjonen). Relativt 
urørt kulturmiljø som gir et godt inntrykk av hvordan 
landskapet så ut da folk bodde her i eldste del av 
steinalderen. Påvist 1912 av A. Nummedal. Et klassisk 
område i norsk arkeologi.

HEMNE 
Nygarden, Grøtan: En av få kjente gårdsanlegg fra 
eldre jernalder i Sør-Trøndelag med synlige hustufter, 
gravrøyser, rydningsrøyser og åkerreiner.
 
HITRA 
Kulturmiljø Dolmsundet: Unikt kulturmiljø med 
nærmest kontinuerlige spor etter mennesker gjennom 
10.000 år innen et begrenset areal.

HOLTÅLEN 
Granlundvollen: Jernfremstillingsanlegg fra romertid; 
jernvinnas eldste fase i Trøndelag. 3 ovner, groper, 
slaggvarp og forråd av røstet malm.

KLÆBU 
Tanemsåsen: Bygdeborg på toppen av bratt og 
markant bergkolle. Ringmuren på berget har vært 
fundament for trepalisader som utgjorde selve 
forsvarsverkene. Arkeologiske undersøkelser tid-
fester bruken av borganlegget til hundreårene rundt 
Kristi fødsel.
 
MALVIK 
Vikhammer: Ett av to gjenværende jernaldergravfelt 
langs kystlinja i Malvik. Sterkt influert av moderne 
bebyggelse, men lett tilgjengelig for formidling. 
Knyttet til Sakse på Vik, kjent fra sagaen om Magnus 
Barfot.
 
MELDAL 
Vahaugen, Svinsås: Særegent funnsted og gravplass 
fra eldre jernalder med 211 påviste graver under flat 
mark. Undersøkt 1917-19 av Th. Petersen og publisert 
i 1923 som «Meldalsfundene»; en klassiker i norsk 
arkeologi.

Fornminnelisten
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Rikstad: Monumental gravhaug, regnet som den 
største i Meldal.

MELHUS 
Kulturmiljø Foss, Hovin: Variert kulturmiljø med 
helleristninger, gravhauger, kullmiler, steinbrudd, 
kirkested, fangstgroper og jernvinne m.m. Lett 
tilgjengelig ved kultursti og Horg Bygdatun.
 
MIDTRE GAULDAL 
Kulturmiljø Storbekkøya, Budal: Mangfoldig utvalg 
utmarksminner innen et lite areal med utgangspunkt 
i Storbekkøya museumsseter. Jernfremstillings-
anlegg fra alle tre faser i Trøndelag, store og 
sammenhengende fangstgropanlegg, tjære- og kull-
produksjonsanlegg, høyløer, seteranlegg, beite- og 
slåtteområder.

Singsås: 5 m høy bautastein fra eldre jernalder; den 
høyeste som er kjent i Sør-Trøndelag. Del av kultur-
miljø som består av rester av gravfeltet den tilhører 
samt området til Singsås bygdemuseum. Bautaen er 
meget spektakulær på stedet og i landskapsbildet. 

OPPDAL
Kulturmiljø Oppdalsfjella: Unik samling kultur-
minner av nasjonal verdi. Vangfeltet er Norges og et 
av Nord-Europas største gravplasser fra eldre- og 
yngre jernalder med nærmere 900 gravhauger. 
Vangfeltets manifestasjoner av rikdom må ses i lys 
av Oppdals strategiske beliggenhet som veikryss i det 
nordenfjeldske og nærheten til rike utmarksressurser. 
Gravfunnene, store, sammenhengende fangstgrop-
anlegg og tallrike pilefunn fra fonner i fjellet vitner 
om eldgammel og innbringende jaktkultur.

ORKDAL
Kulturmiljø Geita: Steinalderboplasser og gravfelt 
fra jernalder. Steinalderboplassene er fra vår eldste 
bosetningsfase (Fosnatradisjonen), og er et sjeldent 
kulturminneområde da bare en til to slike er kjent 

 

rundt hele Trondheimsfjordbassenget. Gravfeltet 
er det eneste kjente i Orkdal. Området rundt er lite 
berørt og samtlige gravminner er trolig til stede.

OSEN 
Kulturmiljø Strand: Kulturmiljø med helleristninger, 
gravrøys og hellerboplass. Gravrøysa ble undersøkt 
1904 og ligger åpen som severdighet og gir instruktiv 
forståelse av gravskikk i forhistorisk tid. Plattformer 
ved gravrøysa og helleristningene gir tilgjengelighet 
for alle.

RENNEBU 
Kjønnmoen: En av få kjente gårdsanlegg fra eldre 
jernalder i Sør-Trøndelag med synlige hustufter og 
ulike gravminner.

Skjepphaugen: En av få kjente gårdsanlegg fra eldre 
jernalder i Sør-Trøndelag med synlig hustuft og ca. 
50 grav- og rydningsrøyser.

RISSA 
Kulturmiljø Stjørna: Kulturmiljøene Fevåg og Refnes 
utfyller hverandre godt som eksempel på bosetning 
og livberging i indre fjordstrøk. Her finnes interessante, 
varierte og opplevelsesrike kulturmiljø med kultur-
minner fra eldre steinalder og opp til vår tid.

Kulturmiljø Stadsbygd-Stykket: Kulturmiljø 
representert av helleristningene på Stykket, 
gravrøyser på Slakkberget, monumentale 
gravhauger og bauta ved Rein og Stadbygd kirke 
og prestegård. Mange kulturminner fra nyere tid, 
blant annet signalsystem fra Napoleonskrigene. Lett 
tilgjengelig via den gamle veien mellom Stadsbygd-
Vemundstad.
 
ROAN 
Allmenningsværet: Store samlinger med hustufter med 
tilhørende båtstøer fra vikingtid og middelalder
 – spor etter de tidligste organiserte fiskevær i
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Sør-Trøndelag. Marmorbruddet på Allmenningen ble 
åpnet i middelalderen, og steinen ble brukt til søylene 
i Nidarosdomen. Området er veiløst og således et 
godt eksempel på en intakt sjøverts forbindelse.

RØROS 
Kulturmiljø Brekken-Rien: Store og sammenhengende 
fangstgropanlegg mellom Brekken-Rien. Flere 
innlandsboplasser fra steinalderen.

Kulturmiljø Feragshåen-Synnervika: Kulturmiljø med 
stort antall innlandsboplasser fra steinalderen, fangst- 
gropanlegg, kullgroper, uttaksområde for kvartsitt 
samt anlegg for tømmerfløtning fra Kopperverkets tid.

SELBU 
Gullset, Vikvarvet: En av to bygdeborger i Selbu med 
godt synlige murrester som har vært fundament for 
trepalisader. Arkeologiske undersøkelser tidfester 
bruken av borganlegget til yngre bronsealder.

Kulturmiljø Selbustrand: Helleristninger fra bronse-
alder. Særegent for ristningene på Selbustrand er 
at de finnes på store steiner i strandområdet ved 
Selbusjøen mellom Solem og Stamnes. Hoved-
motivene er båter og fotsåler, men dyrefigurer og 
håndflater er også representert. Bergkunsten kan 
oppleves i ulik grad etter som Selbusjøen er regulert.

SKAUN 
Jyssan: Ett av Sør-Trøndelags største gravfelt fra 
jernalderen med instruktiv beliggenhet på åsen mellom 
Skei og Jyssan.
 
SNILLFJORD 
Ulvstubakkan: Fangstgropanlegg for hjort i dramatisk 
og instruktivt landskap. Særegent med slike anlegg 
så nært kysten.
 
TRONDHEIM 
Våddan: Gravfelt fra yngre jernalder med rundhauger

 
med fotgrøft og langhaug. Ligger lett tilgjengelig 
langs pilegrimsleden. Ett av få gjenværende 
jernaldergravfelt i Trondheim.

Skaret, Frøset: Boplassområde fra eldre steinalder. 
Landskapsmessig instruktivt med stor opplevelses-
verdi.

Bakkaunet, Veimester Krohgs gate 2: Klebersteins-
brudd åpnet på 1100-tallet. Leverte stein til 
Nidarosdomen, Kristiansten festning, Vår frue kirke 
og Stiftsgården. Gjenfunnet og arkeologisk undersøkt 
2002-04. Deler av bruddet er synlig med bevarte 
uttaksspor og emner av bygningsstein. 

TYDAL 
Kirkvollen: Middelaldersk kirkested med godt synlig 
kirketuft og kirkegård.

Gressli: Minnested for Gressliskatten, Norges største 
myntfunn fra tidlig middelalder. Jorda skjulte 2253 
sølvmynter, noen sølvbiter og en fuglefigur i forgylt 
sølv. Verdisakene ble gravd ned en gang etter 1080, 
og ble oppdaget 1878 under potetopptakingen.

ØRLAND 
Tema storhauger: Flere monumentalhauger dominerer 
landskapsbildet på den flate strandbremmen Ørlandet. 
Viklemshaugen er den største gravhaugen i Sør-
Trøndelag, mens Nøkkelhaugen på Uthaug er kjent 
som den største gravrøysa i fylket. Nesten like store 
er gravhaugene på Opphaug og Hovde. Mengden 
storhauger i området viser at Ørlandet har vært et 
sentralt og strategisk sted i jernalderen.

ÅFJORD 
Kulturmiljø Dragseid: Ett av de mest spektakulære
fornminneområder i Sør-Trøndelag. Gravfelt med 
stor variasjonsrikdom av røyser, hauger, stein-
legninger og bautasteiner. 
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Ett av ca. 20 ulike gravsteder fra jernalderen i 
området rundt eidet på Dragseid, mellom Åfjorden og 
Skråfjorden. Gravfeltet er et hovedelement i Åfjord 
kommunes tusenårssted. 

Kulturmiljø Stokkøya-Linesøya: Variert og til dels 
urørt kulturmiljø med stor tidsdybde. Svært instruktivt 
som eksempel for bosetning og livberging i ytre kyst-
strøk. Foruten boplasser fra steinalderen, gravfelt 
og nausttufter, finnes her en stor mengde huler og 
hellere med bosetningsspor.



 

AGDENES 
Kong Øysteins havn: Havnelokalitet (id 16389).
Sør-Leksa: Hustufter fra steinalder (id 143983).
Sør-Leksa: Bronsealderrøys (id 18347).
Værnestangen: Gravfelt (id 6518, 6521, 16379, 35973, 
46043, 63946, 63947).
Tjalvehelleren: Heller, trolig nevnt i sagalitteraturen 
(id IKKE).
Baret: Hellerboplass (id 55748).
Grønningen: Hustufter fra steinalder, åpen boplass (id 
148463).
Røysaneset, Raudstein: Gravrøys (id 63951).
Berganeset, Lensvik: Gravfelt (id 18350).
 
BJUGN 
Valseidet: Gravfelt (id 16240).
Klakken: Steinalderlokalitet (id 133803).
Teksdal: Hellemalinger (id 26374).
Teksdalsvatnet: Hellemalinger (id IKKE).
Heggvik: Hellemalinger (id 101979).
Mølnargården: Hellemalinger (id 101978).
Gjølga: Hellemalinger (id 26379).
Varghiet: Hellemalinger (id 123000).
Melem: Helleristning (id 122982).
Lysøya: Gravfelt (id 6843).
Oksvoll: Runeinnskrift fra eldre jernalder (id 73032).
Hestneset: Gravrøyser (id 36292, 134913, 60264).
Haldorhamn: Ærfuglhus av stein (id IKKE).
 
FRØYA 
Hammarvatnet: Steinalderlokaliteter (id 60542 – 
flere mangler).
Hammarvika: Gravrøys (id 45657).
Hallaren: Hellerboplass (id 16459).
Kvalværet, Aunøya: Tufter og båtstøer (id 55824).

 

Mausund, Hjertøya: Tufter og båtstøer (id IKKE).

HEMNE 
Nygarden, Grøtan: Gårdsanlegg, røyser, åkerreiner 
etc. (id 36348).
Heim: Rest av gravfelt (id 64027).
Belsvik: Nausttuft (id 148663).
Belsvik: Steinalderlokalitet (id 148903).
Kirksæther: Steinalderlokalitet, gårdshaug (id 36340, 
45925).
Taftøya: Gravfelt (id 16293).
Sinnes: Gårdsanlegg (id 36338).
Skolvang, Holla: Gravhaug (id 36344).
Neshaugen (Gull-/Pænghaugen): Gravhaug (45933).
 
HITRA 
Vassætra: Bosetningsspor og gravrøyser (id 60520, 
66610, 105062, 105064-105067).
Hestnes (Hestneshula): Huleboplass (id 28428).
Balsnes (Husberget): Hellerboplass (id 38460).
Eldsfjellet: Steinalderlokaliteter (id 113685-113693 – 2 
uten id).
Kalvøya, Sandstad: Åboler/fortøyningsrøyser (id 
38452).
Storkjebudalen, Helgebostadøya: Bosetningsspor 
steinalder-jernalder (id 143644-143645).
Fjellvær: Gravrøys, funnsted skålgropstein (id 38435).
Dolmvarden, Dolm: Gravrøys (id 68011).
Melandsjø: Gravrøys (id 18371).

HOLTÅLEN 
Granlundvollen: Jernvinneanlegg (id 36818).
Vårhuskjølen: Jernvinneanlegg (id IKKE).
Riasten: Fangstmannsgrav (id 148798).
Allmannaveien: Veganlegg (id IKKE).
Breimyrbakken: Jernvinneanlegg (id 46413).

KLÆBU 
Tanem: Bygdeborg (id 120759).
Hesttrø: Gravfelt (id 120717-120719).

Overvåkingslisten
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Løkaunet, Eidstu: Skålgropstein (id 6566).
Våttåsen: Vetested (id 26395).

MALVIK 
Vikhammer: Gravfelt (id 15381, 35016, 45039).
Forbordsåsen: Funnsted og sagnlokalitet fra vikingtid 
(id IKKE).
Kvegjerdet: Gravfelt og helleristninger (id 87733).
Malvikodden, Haugmarka: Gravfelt (id 54842).
Smedberget, Hommelvik: Helleristninger (id 64203).
Aunvåttan: Vetested (id IKKE).
Gjevingåsen: Vegmiljø (id IKKE).

MELDAL 
Vahaugen, Svinsås: Fjernet gravfelt (id 114621).
Rikstad: Gravhaug (id 95204).
Meldal prestegård: Gravhaug (id 114359).
Re: Rest av gravfelt (id 105662-105664).
Raudfjellet: Fangstgroper (id mange).

MELHUS 
Foss, Hovin: Helleristninger: (id 8398, 28252, 46077, 
47807, 47809, 55782, 57534, 67786, 73203, 74396).
Gyllan: Helleristning (id 74397).
Rødde: Helleristninger (id 73213).
Lynge: Helleristninger (id 55786).
Røskaft: Helleristning (id 66583).
Røskaft: Gravfelt (id 18199).
Litjsteinen: Bygdeborg (id 135582).
Valderås: Skålgroper (id 123029).
Skjerdingstad: Helleristninger (id 97548, 97550-
97551).
Grinni (Grinde): Kirketuft (id 46100).
Brannåsen: Veianlegg, gravhaug etc. (id 127920, 
127933-127935, 127941, 136668, 136764, 66586).
Klungen: Kleberbrudd (id 114815).
Krokstad: Gravfelt (id 66584).
Ven og Stenset: Bygdeborg (id 16895) og gravfelt (id 
55790).

MIDTRE GAULDAL 
Storbekkøya, Budal: Utmarksminner (id mange)
Singsås: Bautastein (id 115846).
Bjørgen: Bygdeborg (id 145217).
Volden: Gravfelt (id IKKE).
 
OPPDAL 
Vang: Gravfelt (id 7266).
Rise: Gravfelt (id 17134).
Katlberget, Tilset: Klebersteinsbrudd (id 114006).
Fagerhaug: Fangstanlegg (id mange).
Dovre-Kongsvold: Fangstanlegg (id mange).
Nerhol, Flatmoen: Hellemalinger (id 36679, 123015).
Vårstigen, Drivdalen: Vegfar (id IKKE).
Ålbusetra, Orkelkroken: Eldre steinalders fangstboplass 
(Id IKKE).
Sliper: Tradisjonslokalitet: Olavskilde (id IKKE).

ORKDAL 
Geitaneset: Gravfelt (id 46476).
Geita: (Middagshaugen) Fosnaboplasser (id 115169).
Fannrem: Bautastein (id 73235).
Grøtte: Bautastein (id 26545).
 
OSEN 
Strand : Helleristninger (id 45129).
Strand: Utgravd gravrøys (id 66004).
Sørgjer: Nausttuft (id IKKE).
Bølakonta, Drageid: Hule med skjelettfunn (id 102483).
Drageid: Fangstanlegg, de fleste i Nord-Trøndelag (id 
103214).
Storholmmarka, Sæter: Gravfelt (id 16658).
Ramsøy: Hellerboplass (id 15485).

RENNEBU 
Kjønnmoen: Gårdsanlegg (id 105665).
Skjepphaugen: Gårdsanlegg (id 105705).
Ås: Gravhaug (id 110815).
Voll (Korshaugen): Gravhaug (id 105707).
Hol: Helleristninger (id 123018).
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Haugen/Nåverdalen: Jernvinne, kullmiler, fangst-
groper (id flere).
 
RISSA 
Resfnes (Refsnes 1): Steinalderlokalitet (id 115417). 
Refsnes: Hustufter fra steinalder (id 115419).
Refsnes (Refsnes vest): Hustufter fra steinalder (id 
115479).
Refsnes (nedre gravfelt): Gravfelt (id 115423).
Refsnes (øvre gravfelt): Gravfelt (id 45972).
Djupskarmoen, Fevåg: Steinalderlokaliteter (id 
115604, 115606, 127402).
Baksteinneset, Fevåg: Gravfelt (id mange).
Fevåg: Bautastein (id 26010).
Stykket: Helleristninger (id 101976).
Rødberg: Gravhaug (id 26025).
Kavlbru, Skola: Kavlbru (id 161142).
Kvithyll: Gravrøys (id 73132).
Lillerein, Stadsbygd: 2 storhauger (id 18231, 67822) og 
bautastein (id 175360).
Øver Kvernfallet, Fevåg: Hellemaling (id IKKE).
Uddu (Gullhaugen): Gravrøys (id 16333).
Baustad: Helleristning (id 122981).
Hassel: Gravfelt og bautastein (id 26013).
Vættan, Stadsbygd: Vetested (id IKKE).
Galgneset: Gravrøys (id IKKE).

ROAN 
Allmenningen, Værøya: Tufter og båtstøer, marmor-
brudd (id IKKE).
Killingdalen: Fangstanlegg (id 119092).

RØROS 
Brekken-Rien: Fangstanlegg og steinalderboplasser 
(id mange).
Feragen: Steinalderlokaliteter, fangstanlegg etc. (id 
mange).
Femundsåsen: Kvartsittbrudd (id 136741).
Naustervollen, Glåmos: Gravhaug (id IKKE).
 

SELBU 
Solem, Selbustrand: Helleristninger (id 102132).
Grøtte, Selbustrand: Helleristninger (id 101972-
101973).
Engan I: Helleristningsstein på Selbu bygdemuseum 
(id 123066).
Gullsetborgen, Vikvarvet : Bygdeborg (id 122688).
Hoøya: Bygdeborg (id 122651).
Fuglem (Skrøbberhaugen): Gravhaug (id IKKE).
Kvernfjellet: Kvernsteinsbrudd (id IKKE).
Tinghaugen, Hofsmo: Tradisjonslokalitet: Tingsted (id 
IKKE). 

SKAUN 
Jyssan: Gravfelt (id 102617, 122468).
Herstad: Gravhaug (id 122464).
Naustan: Bautasteiner (id 122521).
Rød: Kavlbru (id IKKE).
Viggja: Bosetningsområde (id IKKE).
 
SNILLFJORD 
Ulvstubakkan: Fangstgroper (id 119751-119752) og 
gravhaug (id IKKE).
Malneset, Sunde: Gravfelt (id IKKE).
Vollaneset, Volden: Gravfelt (id 147987).
Neverdalsnesa, Skorill: Gravfelt, tuft, groper (id 
121591-121592).
Åsmyra, Selnes: Gravfelt (id 121652-121653, 121655-
121656, 121658, 121661-121662).
Åsøya (Stokkvikholten): Hellerboplass (id 121525).

TRONDHEIM 
Våddan: Gravfelt (id 6871).
Bakkaunet, Veimester Krohgs gate 2: Klebersteins-
brudd (id IKKE).
Skaret, Frøset: Steinalderlokalitet (id 16251).
Stavne: Gravhaug (id 45906).
By (Penghaugen): Gravfelt (id IKKE).
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TYDAL 
Kirkvollen: Middelaldersk kirkested (id 67107).
Gressli: Skattefunn (id 60184).
Knallen-Lauvøya: Hulveg (id IKKE).
Frenvollen/Henvollen: Fangstanlegg (id IKKE).
Skåråsjøen: Gravhauger (id IKKE).

ØRLAND 
Hovde (Ellinghaugen): Storhaug (id 60172).
Uthaug (Nøkkelhaugen): Stor gravrøys (id 67098).
Opphaug: Storhaug (id 16834).
Veklem (Veklemshaugen): Største gravhaug i Sør-
Trøndelag (id 60174).
Austråttlunden: Gravfelt (id 6965).
Litj-Borgklinten: Bygdeborg (id 16836).
Gartkvigan: Steinalderboplass med hustufter (id 
134519).
Kommersøya, Kråkvåg: Ristninger (id 60181).

ÅFJORD 
Dragseid: Gravfelt (id 56037).
Mælan: Gravfelt (id 60246).
Bonenget: Steinalderboplass (id 46325, 56046).
Sandhalsen: : Hellemalerier (id 26357).
Saga, Lauvøya: Gravfelt (id IKKE).
Harbak (Harbakhula): Huleboplass (id 66889).
Harbak (Snørehallen): Hellerboplass (id 46304).
Kjølna, Stokkøya: Huleboplass (id IKKE).
Sandvika, Linesøy: Nausttufter (båtstøer) (id 46292).
Ryskardet II, Linesøy: Steinalderboplass (id 129612).
Moen, Linesøy: Hellerboplasser (id 126798, 126800).
Grimstadøya: Gravfelt (id mange)



 
AGDENES 
Ingdalen: Anlegg fra om lag 1920, drift fra 1600-tallet. 
Vannverk, stue, verksted og mølle; kultursti.
 
BJUGN 
Tarva: 1940-45. Et av Europas best bevarte kystfort 
fra annen verdenskrig, spesielt helhetlig beitet kyst-
lyngheilandskap. Et av 22 nasjonalt utvalgte kultur-
landskap i jordbruket. 
 
FRØYA 
Titran: Husmannsplass og fiskevær, kystsamfunn 
med krigsminner. Over 150 Sefrak-bygninger eldre 
enn 1900. Husmannsplassen Heia fredet
etter kulturminneloven. Listeført kirke 1912 (1873); 
det fredete Sletringen fyr (1899/1923) med landets 
høyeste tårn. Det skal ha blitt bygd kirke på Titran 
allerede på 1400-tallet. 

Froan væreiersete og Halten: Fast bosetning etter 
1750. Bygningsmiljø på Halten og Sauøy; lynghei 
kulturlandskap, Halten fyr opprettet 1875, fredet; 
listeført kirke. Froan fredet etter Naturmangfolds-
loven. Mangesidig livberging med torvtekt, brenning, 
lyngslått; ekstensivt fiske i ytre, værhardt kystområde. 
 
HEMNE 
Eidsfossområdet: Vannkraft/teknisk kulturminne. 
Kraftstasjon fra 1921 som leverte strøm til Hemne, 
meieri, sagbruk, kverner, hvelvbru og demning.

Magerøya: Tidligere handelssted og distriktssentrum, 
kulturlandskap med klippfiskberg og verneverdig 
bygningsmasse, hageanlegg, gravrøyser.
Damskipsanløp fra 1870. 

Liste nyere tids kultur-
minner og -miljøer

Hellandsjøen: Handelssted fra om lag 1900 med blant 
annet brygge, dampskipskai, våningshus/poståpneri/
butikk, eldhus og stabbur. 

Vinjeøra: Trehusmiljø beliggende innerst i , med flere 
interessante bygninger, naust, museum  mv. Vinje 
kirke. 

HITRA 
Hopsjø: Våning 1730, bårstu 1770, dampskipskai 1870, 
fabrikk 1917. Handelssted i Dolmsundet. Sjøhus og 
kaianlegg, fabrikk, tufter og rester etter hageanlegg 
på Margrethes Minde, fornminner. Eid av slekten 
Parelius i 5 generasjoner til 1908. Inngår i kulturmiljø 
Dolmsundet, nevnes særskilt på grunn av 
konsentrasjonen av verneverdig bebyggelse. I dag 
serveringssted og kultursentrum.

Skåren, Skårøya: Klyngetun, kulturlandskap, 
kystmiljø m/naust og sjøhus; særpreget veitrasé 
Skårøya-Gjøssøya. 

Kjerringvåg: Frittstående notheng fra storsildfiske fra 
det 20. århundre.

MALVIK 
Mostadmark: Jernverk 1657-1870. Teknisk-industrielt 
kulturminne. Grunnlagt 1657, i drift til 1870. Tufter 
og ovnruin gjenstår. Spor etter kullbrenning i hele 
området.

Kirkemiljø Malvik: 1850-og eldre. Malvik gamle 
kirke 1654, erstattet av Malvik kirke (1846), listeført. 
Verneverdige bygninger, blant annet monumentalt 
våningshus på Malvik Store som er flyttet og tatt i 
bruk som kirkestue.

Trehusmiljø i Hommelvik: 1870-1950. Husmanns-
samfunn, industristed med skipsverft, teglverk, 
møllebruk mm. Kirke, kirkestue, skole og arbeider-
boliger. Sveitserstilspreg på de monumentale 
bygningene. Hensynssone i kommuneplanen.
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HOLTÅLEN 
Cirkumferensen: Verdensarven med buffersoner

Stasjonsmiljøer: Stasjonsmiljøer i sveitserstil. Stilen 
kom som en følge av Rørosbanen da den sto ferdig i 
1870-årene. 

KLÆBU 
Hallsetheimen: Bygningsmiljø med fire trebygninger 
etter det gamle Klæbu seminar, som var i drift me-
lom 1839-92. Fra 1893 overtok Klæbu Blindeskole, fra 
1917 Klæbu offentlige pleiehjem for psykisk 
utviklingshemmede. 

MELDAL 
Løkken: Gruvedrift fra 1654. Thamshavnbanen 1908. 
Museum, gruveanlegg, en del monumentalarkitektur, 
arbeiderboliger og hageby på Bjørnli. Klassesamfunn 
historisk sett. 

MELHUS 
Medalhusområdet: Kulturmiljø nær Melhus sentrum 
med historie tilbake til forhistorisk tid, knyttet til 
Asbjørn av Medalhus.I området ligger blant annet 
flere gårder, prestegården med Prestegårdslåna og 
Melhus kirke. 

Lofossen kraftstasjon: Bygget i 1914, påbygget i 1931. 
Det første aggregatet fra 1914/15 er i sin helhet bevart. 
Svært autentisk miljø med museumssamling. 

MIDTRE GAULDAL 
Budalen, Endalen, Synnerdalen: Fra 1600- tallet. 
Budal kirke 1754. Fjellbygder og setermiljø med mye 
gammel bebyggelse. Budalen fjellbygd, lagt øde 
under svartedauen, senere befolket igjen; gammel 
gårdsbebyggelse på rekke på hylle i kulturlandskapet; 
Budal kirke 1754 Y-formet, listeført. Endalen seterdal 
med tradisjonelle driftsformer, gamle kulturmarker; 
Landskapsvernområder inn mot Forollhogna 
nasjonalpark.Seterdalene i Budalen er ett av 22 
nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. 

Garli: Autentisk og velbevart anlegg og et samferdsels-
historisk dokument. Skysstasjon som ble overflødig 
ved Dovrebanens åpning i 1921.

OPPDAL 
Drivstuaområdet: Viktig transporthistorisk miljø med 
kulturlandskap, fredede bygninger og veifar. Det 
fredede Drivstua har tradisjoner som herberge fra 
1200-tallet, stasjonen også fredet. Interessant 
stasjonsmiljø med flere ikke-fredede bygninger. 

Sliper-Dettliområdet: Kleivgårdene-Sliper-Dettli: 
gamle kulturmarker, en rekke verneverdige gårds- 
og seteranlegg. Gravaune gård med karakteristisk 
driftsbygning med kraftige kalkede murer, mansardtak 
og klokketårn (1848) fredet 1941. 

Vognild med Vognildsbua: Skysstasjon og landhandel, 
en rekke bygninger representative for Innlandets 
byggeskikk. Høy grad av autentisitet. Gjennom 
dagens drift tilgjengeliggjort for allmenheten, blant 
annet med kafé i lagerbygget. 

ORKDAL 
Kulturminner v/ Thamshavn & Orkladalen: Teknisk-
industrielle kulturminner, arbeiderboliger, herregård. 
Ingen Avgrensing foretatt per i dag. Ner-Øra og Gjølme 
boligområder regulert til hensynssoner, Thamshavn-
banen fredet 2013; Orkla Industrimuseum.
 
OSEN 
Sørjer: Småskala landbruksbebyggelse, steingjerder 
og naust i særegent kystlandskap. 

RENNEBU 
Haugen, Nåverdalen, Mellem: Kulturmiljø bestående 
av jernvinneanlegg, kullmiler og dyregraver, 
ferdselsveg/pilegrimsled, klopping og bautasteiner.
Fredet smelteovn fra 1867 fra Kvikne Kopperverk, 
som var i drift fra 1629.



RISSA 
Reinskloster kulturmiljø: Kulturlandskap i tilknytning 
til Reinskloster. Klosterområde, gårdsanlegg, park og 
landskapsdrag fredet 2014 etter kulturminneloven. 

Kulturmiljø Refsnes: Kulturmiljø med mange kultur-
minner fra eldre steinalder opp til vår tid.

Råkvåg: 1850-. Sildebrygger i sammenhengende 
tettstedsmiljø. Bevaringsregulert. Bolig/ bryggemiljø i 
privat eie. Reisemål/reiselivstiltak.

Hysnes fort med Brettingen: Nedlagt fort fra 
perioden 1897 til den kalde krigen, med interessant 
bygninger/fortifiseringer fra flere tiår, herunder 2. 
verdenskrig. På Brettingen fort er flere bygninger 
forskriftsfredet.  
 
RØROS 
Røros og Cirkumferensen: Verdensarven, med 
buffersoner. Det er vedtatt en egen regional plan for 
Røros bergstad og cirkumferensen.
 
SELBU 
Kulturminner knyttet til kvernfjellsdriften, herunder 
Kvernfjellet og Høgfjellet: Strekker seg fra fjellet 
øst i Selbu og over mot Meråker. Kvernsteinsbrudd i 
Store Kvernfjellet og Høgfjellet, med store mengder 
tufter og enkeltbrudd mv. Området er fredet etter 
naturmangfoldsloven. I kommunen ellers er det flere 
kulturminner som er knyttet til den store driften. 

SKAUN 
Børsøra: Bygningsmiljø med strandsitterstuer og 
naust. Listeført kirke fra 1857. 

Piene gamle mølle: Teknisk-industrielt/landbruks-
relatert kulturminne. Markant element i 
kulturlandskapet; fargesatt av professor ved NTNU 
Bruno Lindstrøm.
  

  
TRONDHEIM 
Jugendbebyggelsen: Spredt bebyggelse i mur og tre 
mellom 1900-1915, om lag 300 objekter er registrert 
med jugendstilstrekk i sentrale byområder. 
 
Herregårdslandskapet på Lade: Herregårdslandskap 
og veghistorisk miljø. Bynært skogsbeite. Storslått 
fredet lystgårdsanlegg fra 1820-tallet på Leangen; 
musikkhistorisk museum Ringve, Wesselbygningen 
fredet 1941.
 
Bryggerekkene: Bryggerekker i Sandgata, 
Bakklandet, Fjordgata og Kjøpmannsgata, lagerhus i 
tre fra 1700-tallet og frem mot 1900. Enkelte brygger 
i fredningsklasse. 

TYDAL 
Storaunstuggu: Tydals eldste hus, særpreget vegg-
maleri i interiøret. Istandsatt og tilrettelagt som 
forsamlingshus.
 
ØRLAND 
Austråttborgen og Guriannastu: Jordbrukslandskap 
rundt Austråttborgen, stor tidsdybde. Guriannastua. 
Borgen er automatisk fredet. Bevaringsområder. 
NRVK

Austrått fort: Krigsminner fra den tyske okkupasjonen

Uthaug: Uthaugsgården og Sjøgata: rekke med trehus 
i kystlandskap.
 
ÅFJORD 
Hammarbrygga: Stor, intakt sildebrygge på Stokkøya 
i Åfjord. 
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Vedlegg 2: Mål, føringer og lovverket
Nasjonale mål og føringer
Nasjonale mål om forvaltning av kulturminner er nedfelt i Stortingsmelding (2004) «Leve med kulturminner» og 
Stortingsmelding (2013).
• Nasjonalt mål 1: Det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljø skal ikke overskride 0,5% innen år 2020
• Nasjonalt mål 2: For aut. fred. ark. kulturminner skal det årlige tapet ikke overstige 0,5% innen 2020
• Nasjonalt mål 3: Et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljø skal være vedtaksfredet innen 2020
• Nasjonalt mål 4: Fredede bygninger, anlegg og fartøy skal ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020
• Nasjonalt mål 5: Et representativt utvalg automatisk fredete kulturminner skal være sikret innen 2020

10 bevaringsprogrammer for sikring av kulturminner skal bidra til å oppfylle målene. Gjennom programmene 
arbeides det med å sette i stand fredete og fredningsverdige kulturminner i Norge. Programmene ble definert 
i Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) “Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand” og viderefører tidligere 
arbeid med å ta vare på ulike typer kulturminner og kulturmiljøer. De viktigste programmene for Sør-Trøndelag, 
og som vi forholder oss til i den daglige forvaltningen er uthevet i kursiv. Programmene er:

• Fredete bygninger i privat eie
• Samiske kulturminner
• Stavkirkene
• Verdensarven
• Tekniske og industrielle kulturminner
• Brannsikring av tette trehusmiljøer og stavkirker
• Fartøy
• Ruiner
• Bergkunst (BERG)
• Arkeologiske kulturminner (BARK)

Regionale føringer
• Regional planstrategi for Sør- Trøndelag 2012 – 2015
• Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 – 2020
• Handlingsplan for kulturminner i Sør-Trøndelag 2001-05 (12) 
– som bidrar inn i ny Regional plan for forvaltning av kulturminner
• Regional plan for klima og energi i Sør-Trøndelag 
• Strategiplanen 
• Regional plan for Røros bergstad og cirkumferensen

Lovverket
Nasjonale mål for arbeidet med vern av kulturminner er nedfelt i en rekke lover, rundskriv, utredninger, stortings-
proposisjoner og stortingsmeldinger samt statlige planretningslinjer. Kulturminneloven og plan- og bygnings-
loven står i en overordnet posisjon.
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I henhold til gjeldende forskrifter til Lov om kulturminner (kulturminneloven) er fylkeskommunen delegert det 
statlige ansvaret for å ivareta de samlete verneinteresser knyttet til kulturminner i plan- og byggesaker i fylket. 
Dette gjøres ved å gi uttalelse til alle typer utbyggingssaker, i mange tilfeller etter befaringer og registreringer. 
Delegeringen gir et spesielt ansvar for både automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminner. Fylkes-
kommunen skal gi uttalelse til følgende planer og tiltak etter plan- og bygningsloven: kommuneplaner og -delplaner, 
konsekvensutredninger, konsesjonssøknader, regulerings-planer (områderegulering og detaljregulering) og 
søknader om dispensasjon. 

Kulturminneloven
Kulturminnevernets virksomhet knyttet til vern og forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer er først og fremst 
regulert etter kulturminneloven (KML). KML er en særlov. Det innebærer at kulturminnelovens formål skal veie 
tyngst når det fattes vedtak etter annen lov som berører kulturminner. Det sterkeste virkemiddelet loven gir, er 
fredning; enten direkte gjennom loven (automatisk fredete kulturminner) eller gjennom vedtak eller forskrift. 
Kulturminneloven legger slik føringer for forvalting av fredete kulturminner og bygninger eldre enn 1850. Alle 
kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredet. Bygninger eldre enn 1650 kan vedtas automatisk fredet av 
Riksantikvaren. Kulturminner yngre enn 1536 kan vedtaksfredes av Riksantikvaren.

Det er fylkeskommunen som forvalter KML i første instans. Fylkeskommunen skal ellers drive skjøtsel og vedlikehold 
av automatisk fredete kulturminner, med unntak av ruiner og stående bygninger fra middelalderen. Det er også 
fylkeskommunen som har løpende ansvar for å følge opp vedtaksfredete bygninger og anlegg og skal godkjenne 
tiltak på fredete bygninger. Myndigheten er begrenset til å kunne gi dispensasjon for mindre vesentlige endringer. 
Ved vesentlig endring må saken oversendes Riksantikvaren. Etter kulturminnelovens § 25 skal fylkeskommunen 
gis anledning til å uttale seg til alle saker som vedrører riving eller vesentlig endring av byggverk oppført før 1850. 
Med hensyn til arkeologi er det Riksantikvaren som er delegert myndighet til å dispensere fra kulturminneloven for 
frigivelse av automatisk fredete kulturminner.

Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven
Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven av 9. februar 1979, sist endret 1. januar 2007, 
setter regler for hvilke instanser som er rette myndighet i forhold til de ulike paragrafene i kulturminneloven 
(Riksantikvaren, de arkeologiske landsdelsmuseene, sjøfartsmuseene, fylkeskommunene/Sametinget, NIKU - 
Norsk Institutt for Kulturminneforskning).

Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 med endringer sist av 1.juli 2010 er det viktigste redskapet for 
kommunene til å ta vare på kulturarven for fremtiden. PBL benevnes ofte som ”kommunenes egen vernelov”, 
siden den gir gode muligheter for vern og sikring av kulturminner og kulturmiljøer.

Kulturminner og kulturmiljøer kan gjennom denne loven i første rekke sikres gjennom kommuneplanens arealdel 
eller reguleringsplan. Kommunene kan gjennom PBL regulere til hensynssoner for kulturmiljø C eller D. Dette
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er et virkemiddel der kommunene gjennom sin vedtaksmyndighet er gitt anledning til å sikre kulturminner og 
kulturmiljøer av nasjonal så vel som regional og lokal verdi.

Annet rammeverk
På nasjonalt nivå er det flere stortingsmeldinger og andre offentlige dokument som omhandler tema som er 
relevante for en plan om forvaltning av kulturminner. I tillegg til Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging (juni 2011), er de viktigeste:

NOU-er
NOU 2002:1 Fortid former framtid. Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk

Stortingsmeldinger
St.meld. nr.16 (2004-2005) Leve med kulturminner
St.meld. nr.22 (2004-2005) Kultur og næring
St.meld 35 (2012-13) Framtid med fotfeste 
Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

Annet lovverk
Naturmangfoldsloven
Lov om kirkegård og kirkers omgivelser
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Internasjonale konvensjoner
Gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forplikter Norge til å forvalte vår fysiske kulturarv på en 
forsvarlig måte. Gjennom UNESCO konvensjon om verdens natur- og kulturarv, Europarådets konvensjon om vern 
av Europas arkitekturarv, Europarådets konvensjon om den arkeologiske kulturarv, UNIDROITs konvensjon om 
stjålne eller ulovlig utførte kultur-gjenstander, Haag-konvensjonen (konvensjon om vern av kulturminner i tilfelle 
væpnet konflikt), konvensjon om tiltak for å forby og forhindre ulovlig import og eksport av kulturminner og ulovlig 
overføring av eiendomsrett til kulturminner og den europeiske landskapskonvensjonen er Norge forpliktet til å 
forvalte og sikre vår fysiske kulturarv på en forsvarlig måte.
Internasjonalt arbeid skal bidra til å sikre kulturelle rettigheter, utveksle kunnskap og etablere kulturminnevern 
som en viktig del av et sektorovergripende miljøvern.

Alle lover og forskrifter finnes på nettstedet www.lovdata.no. Stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner er 
også lagt ut på www.regjeringen.no. Lovverket og andre rammebetingelser for forvaltning og vern av kulturminner 
og kulturmiljø ligger på Riksantikvarens nettsted www.ra.no. Internasjonale konvensjoner og chartere finnes på 
www.icomos.org
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Vedlegg 3: Aktører i kulturminneforvaltningen 
Klima- og miljødepartementet utformer den nasjonale kulturminnepolitikken og har det overordnede ansvaret for 
kulturminne-vernet.  Det er også departementet som treffer endelig avgjørelse i plansaker der det er innsigelse, 
og det er klageinstans i saker der Riksantikvaren fatter vedtak etter kulturminneloven. KLD har en egen kultur-
minneavdeling som arbeider med slike saker. 

Riksantikvaren har som direktorat for kulturminneforvaltning under KLD ansvar for gjennomføringen av den 
nasjonale kulturminnepolitikken. Riksantikvaren er KLDs rådgivende og utøvende instans innenfor fagfeltet og 
vedtar fredninger. Direktoratet skal legge til rette for at kommunen innarbeider kulturminneinteressene i sine 
planer og forvalter kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige ressurser og miljøelementer. Riksantikvaren 
kan i visse tilfeller fremme innsigelse dersom nasjonale kulturminneinteresser er truet, og direktoratet er 
klageinstans i saker der den regionale forvaltningen fatter vedtak etter kulturminneloven. 

Fylkeskommunen har ulike roller knyttet til kulturminnefeltet, som kulturminnemyndighet, planmyndighet og 
regional utviklingsaktør. Fylkeskommunen er delegert kulturminnemyndighet på regionalt nivå og ivaretar 
de samlete verneinteressene knyttet til kulturminner i plan- og utbyggingssaker. Fylkeskommunen har 
avgjørelsesmyndighet i saker som angår flere kulturminner, den fører tilsyn med fredete kulturminner, kan 
foreta midlertidig fredning etter kulturminneloven, og kan reise innsigelser mot planer etter plan- og bygningsloven. 
Fylkeskommunen deltar i kommunens planlegging med veiledning, kulturminnefaglige innspill, vurderinger og 
uttalelser til planforslag. Dersom planforslag truer regionale og nasjonale kulturminneinteresser skal regional 
kulturminneforvaltning fremme innsigelse, evt. varsle Riksantikvaren i de tilfeller der nasjonale kulturminne-
interesser er truet. 

Sametinget er en del av den regionale kulturminneforvaltningen og har ansvar for alle samiske kulturminner. 
Sametinget er delegert kulturminnemyndighet etter kulturminneloven. 

NTNU Vitenskapsmuseet administrerer utgravninger og undersøkelser av arkeologiske kulturminner, herunder 
marinarkeologi i Sør-Trøndelag. Det gir vurderinger og tilrådninger til Riksantikvaren i forbindelse med søknad 
om dispensasjon fra kulturminneloven for arkeologiske kulturminner og skipsfunn med mer. Museet gjennomfører 
nødvendige arkeologiske granskinger i saker der det er gitt dispensasjon på vilkår om slik gransking. Har et 
lovpålagt ansvar etter kulturminneloven med Midt-Norge som geografisk ansvarsområde.

Kommunen er plan- og bygningsmyndighet og dermed ansvarlig for at nødvendig arealplanlegging finner sted, 
herunder at kulturminneinteresser innarbeides i planene. Den er i førstelinjen og skal sørge for at lovfestet og 
tilfredsstillende samarbeid med kulturminneforvaltningen finner sted. Kommunen skal håndheve vedtatte planer. 
Enkelte kommuner har egne ansatte som arbeider med kulturminner. I Sør-Trøndelag har Røros egen kulturminne-
forvalter, Trondheim har egen byantikvar. 
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Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen overholder plan- og bygningslovens bestemmelser og at regionale 
og statlige fagmyndigheter, herunder kulturminneforvaltningen, medvirker i kommunens planarbeid. Dersom 
det er reist innsigelse, har fylkesmannen ansvaret for eventuell mekling. Fylkesmannen er også klagemyndighet 
for kommunale enkeltvedtak vedrørende reguleringsplaner, samt i bygge- og delingssaker. Videre har fylkes-
mannen også innsigelsesmyndighet når det gjelder landskapshensyn. 

Fylkesmuseene, i Sør-Trøndelag MiST (Museene i Sør-Trøndelag), og lokale museer kan bidra med informasjon, 
innspill, lokal kompetanse og formidling vedrørende kulturminner, kulturmiljøer og landskap.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen 
kulturminneforskning. NIKU utfører oppdrag for blant andre kulturminnemyndigheten. 

Interesseorganisasjoner og historielag ivaretar kulturminneinteresser på vegne av lokalsamfunnet og allmennheten. 
De kan gi innspill til planarbeid, delta i høringer vedrørende plansaker og drive informasjonsarbeid. De kan selv 
fremme planforslag og påklage reguleringsplanvedtak og vedtak i byggesaker.

Eierne av kulturminnene er den viktigste ressursen for et godt kulturminnevern. Eiere har et formelt ansvar i 
samsvar med kravene i lov og forskrifter, både etter plan- og bygningsloven og kulturminneloven. 



64

Vedlegg 4: Definisjoner og ordforklaringer
Administrativt fredete kulturminner: Utvalgte kulturminner i statens eie som ikke er formelt fredet etter kultur-
minneloven, men som fra 1920 er forutsatt behandlet som om de er fredet. Listen over administrativt fredete 
kulturminner ble publisert i 1933 og 1934 i Fortidsminneforeningens årbøker. Listen har siden 2005 vært under 
justering som en del av prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer. Administrativt fredede objekter skal 
vurderes av Riksantikvaren ved avhending, og kan fredes ved forskrift (Kulturminnelovens §22a). Se forskrifts-
fredet kulturminne.

Askeladden/Kulturminnesøk: Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og 
kulturmiljøer i Norge. Deler av databasen Askeladden er gjort allment tilgjengelig for publikum gjennom nettstedet 
kulturminnesok.no. På Kulturminnesøk kan publikum registrere nye kulturminner, uavhengig om de er fredet 
ved lov eller ikke. 

Autentisitet: Autentisitet brukes om et objekts grad av ekthet og/eller opprinnelighet. Autentisitet må alltid sees i 
forhold til noe, for eksempel tidsperiode, stilart, materialbruk eller byggemåte.

Arkeologisk kulturminne: Arkeologiske kulturminner er fysiske spor og levninger etter tidligere tiders liv og 
virksomhet, der utgravning og dokumentasjon utgjør hovedkildene til vår kunnskap om og opplevelse av fortidens 
samfunn. Arkeologiske kulturminner kan være spor helt frem til vår tid, som for eksempel krigsminner fra 2. 
verdenskrig. 

Automatisk fredet kulturminne: Kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 1537) og bygninger eldre enn 
1650 er automatisk fredet etter kulturminneloven (KML). Det samme gjelder samiske kulturminner og skipsfunn 
hvis disse er eldre enn hundre år. Skipsfunn eldre enn hundre år, hvor det ikke fins noen eier, er statens eiendom. 
På Svalbard er alle spor etter menneskelig virksomhet fra før 1946 automatisk fredet, i henhold til Svalbard-
miljøloven, kapittel V. Det er forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner.

BARK: Riksantikvarens bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner.

BERG: Riksantikvarens bevaringsprogram for bergkunst. 

Bergkunst: Bergkunst er bilder og symboler som er hugget, slipt eller malt på berg. Bergkunst finner vi i Norge 
som helleristninger, slipte bergbilder, hulemalerier eller hellemalerier.

Byggeskikk: Bygningers utforming og plassering i forhold til hverandre og i landskapet. Byggeskikken blir blant 
annet påvirket av naturforhold, sosiale forhold og impulser utenfra, og den omfatter materialbruk, håndverks-
teknikker, dimensjoner og proporsjoner, uavhengig av stiluttrykk. Byggeskikken har tradisjonelt endret seg mye 
langsommere enn byggestilen.
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Dispensasjon: En dispensasjon betyr fritak fra i et enkelt tilfelle å følge en lov, et vedtak eller en forskrift. Innen 
kulturminneforvaltningen innebærer dette 1) dispensasjon fra automatisk fredning, dvs. at det tillates inngrep 
i eller ved det automatisk fredete kulturminnet, eller 2) dispensasjon fra vedtaksfredning, dvs. at det gjøres 
unntak fra fredningen for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, eller 3) dispensasjon fra 
vern gjennom plan- og bygningsloven, dvs. at kommunene gjør unntak fra planbestemmelser om vern. 

Faste kulturminner: Er stedbundne, som for eksempel gravhauger, bygninger og broer, til forskjell fra for eksempel 
pilspisser, fartøy, rullende materiell og møbler.

Forskriftsfredet kulturminne eller kulturmiljø: Betegnelsen brukes om vedtaksfredete bygninger eller anlegg, i 
statlig eie på fredningstidspunktet, og som er fredet ved forskrift. Fredning av kulturmiljøer skjer alltid ved forskrift. 
Forskriftfredninger skjer etter 2005 som følge av arbeidet til Statens kulturhistoriske eiendommer, et prosjekt i 
regi av Riksantikvaren som har i oppgave å registrere alle statens eiendommer med hensyn til verneverdi, initiere 
landsverneplaner for de ulike statlige sektorene og lage overordnede retningslinjer for forvaltningen av disse. Se 
administrativt fredete kulturminner.

Fredet: Begrepet brukes bare om kulturminner som er fredet etter kulturminneloven, eller om områder fredet 
etter naturmangfoldloven. Enkeltobjekter som bygninger kan fredes ved enkeltvedtak etter kulturminnelovens 
§ 15, område rundt et fredet kulturminne etter § 19. Kulturmiljø av internasjonal, nasjonal og regional verdi kan 
fredes i medhold av kulturminnelovens § 20. Fredning etter kulturminneloven innebærer innskrenket råderett. 
Merkostnader som følge av sikring og istandsetting kan søkes helt eller delvis dekket av antikvarisk myndighet. 
Slikt arbeid kan pålegges eier etter kulturminnelovens § 17. Naturmangfoldloven har bestemmelser som kan 
ivareta et områdevern der både natur og kulturminner inngår.

Hensynssone bevaring: Reguleringsformål etter plan- og bygningsloven. Regulering som hensynssone bevaring 
kan blant annet omfatte objekter og områder som er verdifulle i et lokalt og regionalt perspektiv. Også interiører 
i verneverdige bygninger kan reguleres til hensynssone bevaring. Hensynssone bevaring etter plan- og bygningsloven 
§ 12-5 nr 5 er også det anbefalte reguleringsformålet for fredete kulturminner. Se regulering til bevaring. 

Immaterielt kulturminnevern: Med immaterielle kulturminner forstår vi verdier som ikke kan dokumenteres 
gjennom gjenstander. Muntlig tradisjonsstoff som eventyr, fortellinger og sagn er eksempler på immaterielle 
kulturminner. Musikk, stedsnavn og “manns minne “er andre eksempler. Nedtegnelsen av tradisjonsstoff skjer i 
stor grad i regi av universitetene eller av museene. Her er det etablert faste rutiner for arkivering til Nasjonal-
biblioteket, Riksarkivet og Statsarkivene.

Innsigelse: Riksantikvaren, fylkeskommunene, Sametinget og en rekke andre myndigheter kan fremme 
innsigelse, det vil si en protest eller innvending mot forslag til arealplaner etter plan- og bygningsloven. Så lenge 
det foreligger en innsigelse, kan kommunen ikke vedta planen endelig. 
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Istandsetting: Istandsetting er et reparasjonsarbeid for å bringe en bygning, del av en bygning eller et annet 
objekt opp på et ordinært vedlikeholdsnivå, slik at bare løpende vedlikehold vil være nødvendig senere. En antikvarisk 
istandsetting innebærer at reparasjonen baseres på bruk av materialer og teknikker tilpasset bygningens eller 
anleggets egenart.

Kopiering: Lage nye deler ved hjelp av håndverksteknikker, materialer og mål eksakt tilsvarende de som er 
benyttet på originalen. 

Kulturarv: Kulturarv brukes som samlebetegnelse for materiell og immateriell kultur. Betegnelsen kulturarv blir 
særlig brukt i samarbeidet mellom kulturminneforvaltningen, arkivverket og museumssektoren, sammen med 
kommunene og lokale lag og foreninger.

Kulturlandskap: En bred definisjon av begrepet kulturlandskap er: “Det menneskeomformede eller menneske-
påvirkede landskap”.

Kulturmiljø: Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng, 
som for eksempel bygningsmiljøer i byer og tettsteder og jord-, skog- og seterlandskap. Begrepet omfatter alle 
grader av kulturpåvirkning, også landskapssammenhenger det knytter seg hendelser, tro og tradisjon til.

Kulturminne: Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Kulturminnefaglig kompetanse: Kompetanse om kulturminner og kulturmiljøer og hvordan de skal bevares og 
forvaltes som del av en samfunnsmessig utvikling. Vanlig fagbakgrunn eller fagkombinasjoner er arkeologi, 
kunst- og kulturhistorie, arkitekt, planfaglig eller konservatorutdannelse. Håndverkere med spesialkompetanse 
utgjør en sentral kompetanse i bevaringsarbeid. 

Listeført: Kirker fra før 1850 og en del utvalgte nyere kirker har en egen vernestatus – de er listeført. Dette betyr 
at de finnes på en egen, statlig liste, og i kirkeloven og kirke-rundskrivet er det egne regler for forvaltningen av 
disse kirkene. Riksantikvaren skal inn i de fleste typer saker. Kirker som er fra før 1650 er i tillegg automatisk 
fredet.

Løse kulturminner: Løse kulturminner er kulturminner som ikke er bakkefaste, for eksempel biler, båter og 
redskaper. Se også «Faste kulturminner».

Miljøovervåking: Miljøovervåking er en systematisk innsamling av data ved hjelp av etterprøvbare metoder, som 
baserer seg på hypoteser om sammenhengen mellom årsak-virkning. Overvåkingen omfatter både påvirkning, 
effekter og miljøtilstand. Målet er å dokumentere miljøtilstanden og utviklingen av denne. 

NB! Registeret: Database som omfatter byer og tettsteder i Norge med historisk viktige kulturmiljøer. Registeret 
skal i første rekke være et verktøy for kulturminne- og planforvaltningen på nasjonalt, regionalt og kommunalt 
nivå. Databasen vil også kunne være nyttig for aktører innen eiendomsnæringen som trenger informasjon om



67

kulturminneverdier i bydeler der de planlegger aktivitet. Utvalgte miljøer i Trondheim og Røros er en del av 
registeret. 

Ombygging: Gjennomgripende forandring av form, struktur eller uttrykk, inkluderer ofte standardheving. Ofte 
ikke forenlig med bevaring av bygningens arkitektoniske eller historiske verdi.

Regulering til bevaring: Reguleringsformål i den forrige plan- og bygningsloven som kan benyttes til å verne 
bygninger, bygningsmiljøer og arealer. Reguleringsformålet kunne kombineres med andre formål. Se hensynssone 
bevaring. 

Rehabilitering: Gi tilbake tapt verdighet ved modernisering/standardheving, med et visst hensyn til tidligere 
kvaliteter. 

Restaurering: Av latin “restauro”. Innebærer en tilbakeføring til en tidligere, dokumentert tilstand med original-
materialer eller kopi. Kulturminneforvaltningen bruker begrepet om antikvarisk istandsetting og dokumentert 
tilbakeføring. I dagligtale blir begrepet brukt i en videre forstand og omfatter gjerne fornyelse og endring av gamle hus.

SEFRAK: Et nasjonalt bygningsregister, en forkortelse for Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i 
Norge, det organet som startet registreringene. Registeret skulle inneholde alle bygninger i Norge bygd før 1900. 
Mange steder er bygningene også evaluert med tanke på verneverdi. Registeret ble hovedsakelig utarbeidet 
mellom 1970- og 1990-tallet, men det ble aldri komplett. I Sør-Trøndelag ble nesten 25 000 bygninger registrert.

Skjøtsel: Med skjøtsel menes regelmessige vedlikeholdstiltak, for eksempel vegetasjonspleie, for å ivareta et kultur-
minne og/eller et kulturmiljø. Vedlikehold av eventuelle skilt, stier og ramper inngår også i skjøtselsbegrepet.

Universell utforming: Innen kulturminneforvaltningen innebærer universell utforming at kulturminnet gjøres 
tilgjengelig for flest mulig. Dette innebærer tilrettelegging for besøk og/eller formidling av kulturminnets 
kunnskaps- og opplevelsesverdi på annen måte.

Vedlikehold: Så hyppig pleie at det ikke oppstår varige skader. 

Verdensarv: Verdensarven er kulturarv og/eller naturarv som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. 
Verdenarvstedene utgjør en felles arv som er umistelig for hele menneskeheten, på tvers av landegrensene. 
Røros bergstad og Cirkumferensen står på lista. 

Verdiskaping: Verdiskaping i en bred sammenheng betegner hvordan kulturarven kan aktiviseres som ressurs i 
arbeidet med å skape både økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige verdier. 

Verneverdig: Begrepet brukes om kulturminner og kulturmiljø som det knytter seg kulturhistorisk eller arkitektonisk 
verdi til. Begrepet viser til at kulturminnet bør tas vare på, og gjerne hvordan. Dette innebærer ikke at kulturminnet 
formelt sett er vernet gjennom lovverk. De fleste verneverdige kultur-minner er ikke formelt vernet, men mange 
blir likevel tatt vare på fordi de oppfattes som verdifulle av eiere og brukere. Se fredet og hensynssone bevaring. 
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