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Om Kulturvernforbundet

Paraplyorganisasjonen for de landsdekkende 
kulturvernorganisasjonene

Formål: å styrke kulturarvens rolle i norsk samfunnsliv

Ansvarsområder:

• Møteplasser, fellestiltak, samordning, synlighet

• Myndighets- og samfunnskontakt, nettverk og informasjon 

• Kulturminnedagene – delegert fra KUD og KLD 

• Administrasjon / drift – Kulturvernets hus

• Prosjekter og satsingsområder 



Det frivillige 
kulturvernet 

• 31 landsdekkende organisasjoner 

• 2000 lokallag

• 260 000 medlemmer 

• 7 millioner timer frivillig innsats i året 

• 5000 årsverk 

• Verdiskaping på ca. 2 milliarder kroner i året



Klima- og miljødepartementet 

(faste kulturminner)

• Forbundet KYSTEN 

•Norsk Kulturarv 

• Fortidsminneforeningen

•Norsk Forening for Fartøyvern 

•Norsk Fyrforening 

•Norges metallsøkerforening

•Europa Nostra Norge 

•Norsk Motorskøyteklubb

•Norske Parker

Samferdselsdepartementet 

(bevegelige kulturminner)

•Landsforbundet av Motorhistoriske 
Kjøretøyklubber (LMK)

•Norsk Rutebilhistorisk Forening 

•Norsk Jernbaneklubb 

•Museumsbanerådet 

•Norsk Forening for Luftfartøyvern

Kulturdepartementet (immateriell kulturarv)

• Norges Husflidslag 

• Landslaget for lokalhistorie 

• Arkivforbundet

• Norsk Folkeminnelag 

• Slekt og Data  

• HIFO (Norsk Historisk Forening)

• Norsk Heraldisk Forening 

• Norsk Folkedraktforum

• Forbundet av Norske Museumsvenner

• Norsk Slektshistorisk Forening 

• Norges Linforening

• Norske Akevitters Venner 

• Forbundet Skipet

• Norsk Nuperelleforening

• Norges bygdekvinnelag

• Memoar



Det frivillige kulturvernet
• Dokumentasjon, bevaring, kunnskapsoverføring, formidling, videreføring

• Vern gjennom bruk – Levende kulturarv 

• Sentrale for å oppnå nasjonale mål og internasjonale forpliktelser 

• Spisskompetanse på sine områder, ansatte og frivillige

• Flere er UNESCO-akkrediterte rådgivere 

• Lite kjennskap: Forskningsrapport («Frivillig kulturvern»), statistikk



Demokratisering av kulturarven
• Faro-konvensjonen (2005): Menneskets rett til å delta og 

definere sin egen kulturarv

• Kulturmeldingen («Kulturens kraft» 2018): Et fritt og 
uavhengig kulturliv som tar vare på og formidler kulturarven

• Kulturmiljømeldingen («Engasjement, bærekraft og mangfold 
– nye mål i kulturmiljøpolitikken» 2020):  Alle skal ha mulighet 
til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø.

• Hurdalsplattformen 2021:

• Regjeringen vil sørge for at frivillige landsdekkende 
kulturvernorganisasjoner får grunnstøtte av staten.

• Regjeringen vil evaluere museumsreformen, særlig med tanke 
på frivillighetens kår og muligheten til å mobilisere lokale 
ressurspersoner



Bedre 
samordning

Trenger vi også et 
«Trøndelag 
kulturmiljøråd»?



• Kulturvernforbundets 
regionmøter

• Buskerud Kulturminneråd

• Oslo kulturarvnettverk –
Akershusstevnet 3 og 4. 
sept.




