
Nasjonale strategier for kulturmiljø
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Trøndelags kulturmiljøkonferanse 2022

Turid Kolstadløkken – avdelingsdirektør kulturminneavdelingen



Gratulerer med regional 
plan for kulturmiljø i 
Trøndelag 2022-2030
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Verktøy for vern av kulturmiljø
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Lover, 
forskrifter, 

St.mld, 
nasjonale 
strategier

Regionale og 
lokale planer

Informasjon, 
veiledning og 

formidling

Økonomiske 
tilskudds-
ordninger

Engasjement



Stortingsmelding 16 (2004-2005)  Leve med kulturminner –
hovedinnsatsområder: 

Bevaringsprogrammer

• Forbedre vedlikeholdsnivå

• Redusere tap

Fredningsstrategi

• Bedre geografisk, sosial, 
etnisk, næringsmessig og 
tidsmessig
representativitet på 
fredningslista 

Kulturminner i kommunene

• Bedre kunnskap om og 
ivaretakelse av en større 
bredde av kulturminner og 
kulturmiljøer
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Denne type grunnleggende forvaltning av kulturhistoriske verdier skal fortsatt være en viktig del av 

kulturmiljøforvaltningens prioriteringer.
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Alle skal ha mulighet til å 
engasjere seg og ta ansvar for 

kulturmiljø. 

Kulturmiljø skal bidra til 
bærekraftig utvikling gjennom 

helhetlig samfunnsplanlegging 

Et mangfold av kulturmiljø skal 
tas vare på som grunnlag for 
kunnskap, opplevelse og bruk 

Kulturmiljø er et felles gode og en viktig samfunnsressurs som kan 
bidra til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. 

Meldingen presenterer tre nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, med 
vekt på engasjement, bærekraft og mangfold

Kunnskap og internasjonalt samarbeid er 
innsatsfaktorer for arbeidet med å nå målene

https://teams.microsoft.com/l/file/19F32086-0747-4490-81E1-0B7B8F73221C?tenantId=759fef74-e35b-499d-a10a-4f22f9322daf&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Friksantikvaren.sharepoint.com%2Fsites%2FK-avdledergruppe%2FDelte%20dokumenter%2FGeneral%2FLedersamling%20Eggedal%202020%2FStortingsmelding%20-%20oppf%C3%B8lgingsplan%2031.08%20-%20tilbakemelding%20til%20KLD.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Friksantikvaren.sharepoint.com%2Fsites%2FK-avdledergruppe&serviceName=teams&threadId=19:c544be9a9a944c3f9b8060ee1cf499c3@thread.skype&groupId=be34484d-edc3-49a7-b359-ab19d8a6fbb3
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. 

• Bevaringsstrategiene skal bidra til å strukturere, samordne og 
organisere innsatsen slik at de tre nye nasjonale målene nås, med 
særlig vekt på målet om å ta vare på et mangfold av kulturmiljø. 

• Videre er kunnskap, opplevelse, bruk og engasjement sentrale 
verdier som må ivaretas i utformingen av bevaringsstrategiene..

• For å ta vare på et mangfold av kulturmiljø vil regjeringen derfor 
utarbeide bevaringsstrategier for prioriterte tema der all 
virkemiddelbruk skal ses i sammenheng. 

Stortingsmelding 16 (2019-2020) – nye mål i kulturmiljøpolitikken

Fra bevaringsprogram til bevaringsstrategi



Bevaringsstrategier skal sikre bred og 
koordinert virkemiddelbruk
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Virkemidlene skal brukes 
slik at de sammen sikrer 
kulturmiljøverdiene og 

bidrar til at målet om å ta 
vare på et mangfold nås. 

Det innebærer at både 
vern gjennom plan- og 

bygningsloven og 
fredning etter 

kulturminneloven skal 
ses i sammenheng. 

Tilsvarende gjelder 
ulike former for 
økonomiske 
virkemidler. 

Tverrfaglig og 
tverrsektorielt samarbeid, 
kunnskap og formidling 

skal inngå som en del av 
strategiene. 



Sentrale verdier som skal ivaretas i 
utforming av bevaringsstrategiene

Kunnskap Opplevelse Bruk Engasjement
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Som en del av bevaringsstrategiene bør det utarbeides helhetlige oversikter for relevante 

kulturmiljøkategorier eller temaer, slik at både forvaltningsmiljøene og forskningsmiljøene 

har et felles kunnskapsgrunnlag. Det kan bidra til samordning av prioriteringer og tiltak.



Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet til Riksantikvaren i 2021
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Våren 2021

Utarbeidelse av 
prosjektplan og 

styringsdokumenter og 
andre 

prosjektforberedelser

Høst 2021

Forprosjekt del 1, 
kunnskapsinnhenting og 

involvering

Vinter 2021- vår 2022

Forprosjekt del 2, arbeid 
med kartlegging av 
mulige temaer for 

bevaringsstrategier

Høst 2022

Utarbeide utkast til 
overordnet 

bevaringsstrategi. 
Høring. 

Høst 2022-vår 2023 
utprøving av modell for  

tematisk 
bevaringsstrategi på to 

foreslåtte tema: 

Kystens kulturmiljø og 
Ombruk og 

sirkulærøkonomi

Årsskiftet 2022-2023

Utkast overordnet 
bevaringsstrategi -

oversendelse til Klima-
og miljødepartementet. 

Våren 2023

Ferdigstille utkast til 
temaliste for tematiske 

bevaringsstrategier. 
Høring og oversendelse 

Klima- og 
miljødepartementet
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Bevaringsprogram for 
kulturhistorisk verdifulle 

kirkebygninger



Kirkenes særlige 
verdier
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Sammenlignet med andre land har vi få monumentale 
bygninger. Derfor sier vi at kirkene er våre slott og borger.

Da interessen og engasjementet om Norges fortidsminner og 
vernet av dem oppsto for snart 200 år siden var de kirkelige 
bygningene sentrale. Fortidsminneforeningen reddet 
stavkirker, og restaurerte klosterrruiner.

Fra Riksantikvaren ble opprettet i 1912, har vi arbeidet med 
forvaltning og vern av kirkenes store antikvariske verdier.



Prop. 144 L (2020–2021) - Lov om Opplysningsvesenets fond
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• Lov om Opplysningsvesenets fond legger det rettslige grunnlaget for å 
følge opp Stortingets vedtak om eiendomsretten til Opplysningsvesenets 
fond. 

• Stortingets vedtak legger til grunn at Den norske kirke skal overta 
eiendommer som er av særlig kirkelig verdi, og blir eier av disse. 
Staten får eiendomsretten til resten av fondet, etter at eiendommene er 
overført til Den norske kirke. 

• Etter 1. januar 2023 blir Opplysningsvesenets fond et statlig fond. 

• Stortinget har satt som en betingelse for overføring til staten, at 
kulturhistorisk viktige kirkebygg istandsettes. Tiltaket skal om lag 
tilsvare den verdien av fondet som staten overtar. Denne innsatsen skal 
komme i tillegg til kommunenes økonomiske ansvar for kirkebyggene.
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• Barne- og familiedepartementet gir Riksantikvaren i oppdrag 

å utforme et eller flere forslag til nasjonale 

bevaringsprogram/vernestrategier for istandsetting av 

kulturhistorisk viktige kirkebygg. 

• Med kulturhistorisk viktige kirkebygg menes her alle fredete 

og listeførte kirker i landet, uavhengig av eierskap. Det vil si at 

også kulturhistorisk viktige kirkebygg som eies av for 

eksempel Fortidsminneforeningen og andre tros- og 

livssynssamfunn, omfattes.

Barne- og familiedepartementets oppdrag til 
Riksantikvaren



Innholdet i 
oppdraget
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• Arbeidet med utvikling av 

bevaringsstrategi og program skal 

gjennomføres i løpet av 2022 som et 

samarbeidsprosjekt mellom 

Riksantikvaren og Den norske kirke. .

• Anbefaling av strategi og program leveres 

desember 2022

• Barne- og familiedepartementet 

behandler forslaget til bevaringsstrategi 

og bevaringsprogram.
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Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygninger

Bevaringsprogram for 
middelalderkirker

Bevaringsprogram for 
kirker 1537-1850

Bevaringsprogram for 
kirker etter 1850

Utkast til rammeverk for strategi/bevaringsprogram 
oversendt Barne- og familiedepartementet juni 2022

Bevaring
Kunnskap og 
kompetanse

Opplevelse og 
formidling

Engasjement og 
deltakelse



Prosess og videre arbeid

Våren 2022 

Forarbeid og 
kunnskapsinnhenting

Sommer 2022 

Forslag prinsippskisse for 
strategi og program 

Høst 2022 

Utarbeidelse av forslag til 
overordnet bevaringsstrategi 

og rammeverk for 
bevaringsprogram

Desember 2022 
Overlevering forslag til 

overordnet bevaringsstrategi 
og skisser til 

bevaringsprogram til Barne-
og familiedepartementet

Våren 2023 

Behandling i departementet

05.09.2022 RIKSANTIKVAREN 17



05.09.2022 RIKSANTIKVAREN 18

• Det er et mål for utredningsarbeidet at 
lovforslaget skal være godt samordnet med 
annet regelverk av betydning for kulturmiljø, 
som plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven 
og trossamfunnsloven.

• Det skal utvikles en systematisk og 
brukervennlig lov, med klare regler som er enkle 
å praktisere for både forvaltningen og 
allmennheten.

• Utvalget skal levere sin utredning innen 1. 
september 2024.

Kulturminneloven skal revideres
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• Nye målsettinger for kulturmiljøfeltet gir endringer i 
nasjonale strategier og rammeverk for 
kulturmiljøfeltet. Mange spennende og viktige 
prosesser på gang:

• Bevaringsstrategier 

• Bevaringsprogram for kulturhistorisk verdifulle 
kirkebygninger

• Lov om kulturmiljø

• Ferdigstilling og beslutninger etter gjennomføring av prosessene 
gjøres i departementene

• Følg med på Riksantikvarens og departementenes nettsider for å 
holde dere oppdatert

Oppsummering 


