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Fartøyvern 2019 - SAVOS - utlysning 
Trøndelag fylkeskommune har for 2019 fått tildelt midler til fartøyvern for listeførte fartøy 
i Trøndelag fylke over SAVOS-ordningen hos Riksantikvaren.  

For 2019 utgjør dette totalt kr. 5 128 000. Av disse er kr. 2 164 000 forfordelt. 

Søknadsfrist settes til 30.04.2019. Fordeling og vedtak vil være avklart innen utgangen av 
mai 2019. 

Tilskudd kan bare gis til fartøy som pr. 01.01.2019 står på vernelista og er hjemmehørende 
i Trøndelag fylke. 

Vi mottar gjerne innspill på nye fartøy som kan settes på vernelista. Ta kontakt med 
seniorrådgiver Frode Kristiansen hos Trøndelag fylkeskommune for videre rettledning i 
denne prosessen. 

Mål for ordningen 
Målet med ordninga er å sikre og istandsette fartøy på vernelista fra Trøndelag fylke. 
 
Målgruppe 
Eiere og drivere av listeførte fartøy med status som vernet i Trøndelag fylke. 
 
Tiltak som kan få tilskudd 
Tilskudd gis til konkrete istandsettings- og større vedlikeholdsarbeid på fartøy. Tilskudd 
gis ikke til ordinært vedlikehold og/eller formidling, ol. 
 
Tildeling foregår etter følgende prioriteringer: 

 - Ferdigstillelse av oppstartede prosjekter 

- Viktige sikrings- og restaureringstiltak 

- Økonomisk og faglig gjennomføringsevne 

- Prosjektets potensial for lokalt engasjement 

- Særlige opplevelses- og formidlingsverdier knyttet til fartøyet 
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- Tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall 

- Fartøytyper som det finnes få av eller som har særlig høy regional verdi 

Tiltakene skal gjennomføres etter antikvariske retningslinjer. 

For å søke tilskudd må vedlagte søknadskjema brukes. 
Fylkeskommunens forvaltning av tilskuddsmidlene skal følge «Reglement for 
økonomistyring i staten» og vilkårene som er nærmere omtalt i vedlegget «Retningslinjer 
og vilkår for tilskudd fra statsbudsjettet kap. 1429 post 71 - 79».  
 
Trøndelag fylkeskommunen benytter seg av «Akseptskjema for tilskuddsmottaker 2019» 
ovenfor eiere ved tildeling av tilskudd. 

Sammen med skjemaet vil eier også få kopi av vedlegget «Retningslinjer og vil kår for 
tilskudd fra statsbudsjettet kap.1429 post 71 - 79». 

 

Vi oppfordrer søkere til å besøke Trøndelag fylkeskommune sine sider om fartøyvern på 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/ for supplerende informasjon. 

 

Kontaktperson fartøyvern: Seniorrådgiver Frode Kristiansen, frokr@trondelagfylke.no, tlf 
74175163 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Frode Kristiansen 
   
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/

