
Om Kulturminnefondet 



Kulturminnefondet 

• Statlig virksomhet underlagt Klima- og 

miljødepartementet 

• Styre – oppnevnt av Klima- og miljøministeren  

– 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

• Administrasjon lokalisert på Røros, fra 01.02.04 

• 16 ansatte 

 

 

 



Formål og virkeområde 

• Bidra til å styrke arbeidet med å bevare 

verneverdige og fredete kulturminner 

• Tilskudd kan gis til tiltak innenfor hele 

kulturminnefeltet 

• Virkeområde er fastlands-Norge ut til 

territorialgrensen 

• Private eiere og frivillige organisasjoner kan 

søke. Kommune kan søke for egne eide 

kulturminner. 

 



Overordnede føringer 

• Forskrift for Norsk Kulturminnefond 

• Det årlige tildelingsbrevet fra KLD 

• Styrets prioriteringer 

• Andre fellesføringer i kulturminnevernet 

    - nasjonale miljømål 

 

 



Tilsagn 2003 - 2015 

• Ca 3000 tilsagn til utbedring av kulturminner 

• Ca 500 mill kr fordelt totalt 

• Bygninger  

• Båter og fartøyer 

• Industrianlegg 

• Kirker 

• Tilrettelegging av arkeologiske kulturminner 

• Stier og veger 

• Hager 
 



Søknader og tilsagn 2015 

• Antall totalt: ca 960 søknader behandlet 

• Omsøkt: ca 240 mill. kroner 

• Antall tilsagn: ca 400 

• Tilsagn totalt: ca 65 mill. kroner 

    Tallmateriale ikke helt eksakt ettersom det behandles søknader hele året. 

 

Samfinansiering med: 

• Private midler og dugnad 

• Landbrukets tilskuddsordning (SMIL) 

• Stiftelsen UNI 



Utvikling søknader 



Utvikling søknadsbeløp 



Sluttførte prosjekters 

finansiering 



www.lykillinn.no  

Saksbehandlingsverktøy med 

- rapportgenerator 

- integrasjon med elektronisk sak/arkiv 
 

Brukervennlig elektronisk søknadsmodul gir: 

- God kommunikasjon med søkere 

- Forenkler søknadsbehandlingen 

- Samhandling med antikvarisk myndighet 

 

http://www.lykillinn.no/


Reparasjon av Vega kystgård – et eksempel på et 

gjennomført prosjekt 

























Hva gis det ikke midler til 

• Statlig eide kulturminner 

• Virksomheter med offentlig driftsstøtte 

• Normalt ikke til kommunalt eide kulturminner 
 

Det gis normalt ikke støtte til: 

• Ombygging, modernisering og oppgradering 

• Tilleggsisolering 

• Bruk av trykkimpregnerte materialer 

• Kopibygging og flytting av hus 

• Fredete bygninger og anlegg 

 

 



Grandalsmyr i Risør kommune 

- Et eksempel på et prosjekt 















Eksempel på utfylling av søknadsskjema  

Fjøs på Grandalsmyr 













Istandsetting av fjøset på Grandalsmyr 











Støtteordninger 

• Mange tilskuddsordninger 

• Forskjellige virkeområder 

• Ulike regler 

• Forskjellige målgrupper 

 

 



Private tilskuddsordninger 

• Stiftelsen UNI 

• Sparebanker 

• Norsk Kulturarv «Ta et tak» 

• Legater – lokale og regionale 

 



Kommune 

• Landbrukets tilskuddsordning SMIL 

• Kommunens støtte til kulturvern 

Fylkeskommune 

• Tilskudd til fredede hus 

• Regionale midler til kulturminnetiltak 



Stat 

• Norsk Kulturminnefond 



www.lykillinn.no – elektronisk søknadsportal 

1. Registrer din bruker på Lykillinn. Du vil så motta en e-post 

med detaljer for innlogging. 

 

2. Når du er logget inn, vil ”min side” inneholde alle detaljer om 

din søknad, og muligheten for å lage en ny. 

3. Når du oppretter en søknad, vil du få opp valg for hvilken søknadsordning/ 

runde du søker for. 

4. I søknaden må du fylle inn detaljer som navn og adresse, om prosjektet, 

budsjett og legge ved eventuelle vedlegg. 



Les mer her:  

www.kulturminnefondet.no 

 


