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Forslag til forskrift for Norsk kulturminnefond - Uttalelse fra Institutt 
for AHKR 

 

Vi viser til deres brev av 24.4.2009 hvor Universitetet i Bergen er høringsinstans i forbindelse 

med revidert forskrift om Norsk Kulturminnefond.   

 

Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religion (AHKR) har kommentarer til 

utkastets § 2 om virkeområde, hvor det står at tilskudd til arkeologiske kulturminner 

begrenses til skjøtsels- og tilretteleggingstiltak og at anledning til å søke om tilskudd fra 

Kulturminnefondet skal begrenses til private eiere og foretak og frivillige organisasjoner, i 

tillegg til at kommuner i særskilte tilfeller skal kunne søke. 

 

AHKR er av den oppfatningen at det er ikke er samsvar mellom forskriftsutkastets § 1 om 

formål; at fondet skal bidra til å styrke arbeidet med å sikre alle bevaringsverdige 

kulturminner og § 2 der det sies at det bare skal kunne søkes om midler til skjøtsel og 

tilrettelegging av arkeologiske kulturminner. Vi mener at fondet også burde kunne brukes til 

sikring av arkeologiske kulturminner, ettersom det er et stort behov og et stort 

samfunnsansvar knyttet til denne type sikring. 

 

Når det gjelder hvem som skal kunne søke Kulturminnefondet mener AHKR at offentlige 

instanser i kulturminneforvaltningen som NIKU, fylkeskommuner og universiteter også bør ha 

muligheten til å søke om midler, ettersom det i stor grad er her den faglige kompetansen 

ligger når det gjelder arkeologiske kulturminner. Det er også ved slike instanser at oversikten 

finnes over tilstand og ikke minst behov for sikring, skjøtsel, og tilrettelegging av disse. For 

øvrig er det også bare disse som har myndighet til å utføre tiltak i forbindelse med 

arkeologiske kulturminner. 

 

På bakgrunn av dette mener AHKR at teksten i forskriftsutkastets § 2 bør endres slik at 

tilskudd til sikring også omfattes av det en kan søke Norsk Kulturminnefond om. Vi mener 

også at NIKU, fylkeskommunene og universitetene også bør kunne søke om tilskudd i 

forbindelse med sikring, skjøtsel og tilrettelegging av arkeologiske kulturminner.  
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Christhard Hoffmann                                                            Knut Andreas Bergsvik 

Instituttleder                                                                          Fagkoordinator arkeologi 
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