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Forskrift for Kulturminnefondet
§ 1.Formål

a. bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige 
kulturminner og kulturmiljø

b. bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljø kan 
benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, 
utvikling og verdiskaping

c.    bidra til at kulturminner og kulturmiljø kan benyttes som   
ressurser i en sirkulær økonomi.



Nasjonale mål
Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og 
ta ansvar for kulturmiljø.

Et mangfold av kulturmiljø skal bli tatt vare 
på som grunnlag for kunnskap, opplevelser 
og bruk.



Styret i Kulturminnefondet

Tine Sundtoft
Styreleder

Atle Hamar
Styremedlem

Hanne Kristin Jakhelln
Nestleder

Kjetil Reinskou
Styremedlem

Elisabeth Sjo Jespersen
Styremedlem



Kulturminnefondets strategi

Lavterskeltilbud

Motivasjon og 
samarbeid



Hvem kan søke ?

• Private eiere

• Frivillige lag og organisasjoner



Støtteordninger

Faste kulturminner Fartøy og båter Straks og- sikringstiltak

Bygninger, hager, historiske veier eller andre 
fysiske spor etter menneskelig aktivitet.

Gamle Fredrikstad bryggeri.

Senjapynt var det siste av større 
fiskefartøyer av tre i Tranøy kommune.  Fra 
2009 har den vært eid og driftet av Tranøy 
Kystlag, lokallag av Forbundet Kysten. 
Senjapynt ble landskjent da den ble brukt i 
NRK-produksjonen "Norskekysten". 

Kulturminne med behov for midlertidig 
sikring mot videre forfall i påvente av videre 
arbeid.

Steinfjoset på Sygard Svare i Vågå er reddet.



Støtteordninger

Fag- og 
håndverksseminar

Formidling Rullende og bevegelige

Kurs i Verdal om restaureringslaft med 
Steinkjer videregående skole  på 
Rostadbrygga.

Samarbeid med Fortidsminneforeningen og 
Håndlag.

Formidlingstiltak knyttet til prosjekt som 
tidligere har fått tilskudd.

Uendra husmannsplasser blir det stadig 
færre av. Husmannsplassen Lia i Gjerstad er 
et godt eksempel på et bygningsmiljø hvor 
tiden har stått stille.

Biler, fly, traktorer, busser, sleder, vogner og 
tog. 

Kulturminnefondet bidrar med 700.000 
kroner når ei gammel sporveislinje i Bergen 
skal settes i stand.



En tidsmaskin på Gamle Hovin



Tilskudd

• Kulturminnefondets bidrag er som regel ca. 30 % 
av prosjektets totalkostnad

• Søk også om tilskudd fra andre



Tips til  søknad

1. Tilstand

2. Tiltak

3. Finansiering

4. Gjennomføringsplan

5. Bilder

Ingen søknadsfrist

Prestegårdslåna i Melhus



En god søknad

• Minst mulig utskifting, mest mulig gjenbruk
• Bruke tradisjonelle materialer og metoder
• Konkrete planer for framtidig bruk
• Realistisk framdriftsplan
• God planlegging 



Avslag
• Statlig eller kommunalt eid
• Museum med driftsstøtte fra det offentlige
• Interiør
• Freda kulturminne
• Tekniske utgreiinger
• Flytting og kopiering 
• Oppgradering og moderniseringstiltak
• Immateriell kulturarv (dans, mat, språk)
• Elektrisk, VVS, brannsikring



Send søknaden 
elektronisk

• Ta kontakt med oss om du har 
spørsmål

• Se hjemmeside for 
kontaktinformasjon

www.kulturminnefondet.no

http://www.kulturminnefondet.no/




Kulturminnefondet 2003 -2022

• 16179 søknader

• 7198 tilsagn

• 4,4 mrd. omsøkt

• 1,2 mrd. tilskudd

1 krone blir til 3,5

Saxenborg av Rønningen





Status Trøndelag
• Antall søknader: 1687

• Antall tilskudd: 764

• Søkt om: 412 133 400 kroner

• Gitt beløp: 122 567 400 kroner




