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Opplysningsvesenets fond - Presteboliger med særlig høy kirke - og kulturhistorisk
verdi - Høring

Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 12. mars d.å.

Riksantikvaren ser svært positivt på det initiativet som er tatt med sikte på å beholde
presteboliger med særlig høy kirke - og kulturhistorisk verdi som tjenesteboliger uavhengig av
opphevelsen av tjenesteboligordningen for prester fra 1. september d.å., e ventuelt at de
anvendes på en alternativ måte som sikrer der es spesielle kvaliteter og som også komme r de
aktuelle lokalsamfunnene til gode.

Etter Riksantikvarens syn bør presteboliger med særlig høy kirke - og kulturhistorisk verdi
primært beholdes i fond ets eie. Dersom en prestebolig innenfor denne kategorien allikevel
skulle bli solgt, bør kjøper ved avtale forplikte seg til å benytte eiendommen på en måte som
ivaretar de verdiene den representerer på en god måte , gjerne slik at offentlig tilgjengelighet
sikres .

Som en ytterligere støtte for argumentasjonen om presteboligene/prestegårdene som viktige
kulturminner , kan det vises til rapporter som setter presteboligene/prestegårdene inn i en
større kulturhistorisk sammenheng med kulturmiljø (herunder bl.a. hageanlegg og jordveier ),
kulturlandsk ap og automatisk fredete førreformatoriske kulturminner. Vi tenker spesielt på
rapporten fra et NAVF/FOK - prosjekt i 1989 som beskriver sammenhenger mellom kirken og
prestegården gjennom tidene , og som er tilgjeng elig i Riksantikvarens arkiv . Vi viser også til
Riksantikvarens kildegjennomgang av middelalderske kirkesteder i hvert enkelt fylke som i
tiden framover vil gjøres tilgjengelig på våre nettsider www.ra.no .

Vi har registrert at høringen også er sendt til fylkeskommunene. Etter Riksantikvarens syn står
fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet nærmest til å vurdere om det foreslåtte
utvalget av presteboliger bør suppleres, evt. også med presteboliger i kommunalt eie. Gjennom
vårt digitale nyhetsbrev har Riksantikvaren rettet en særskilt henstilling til fylkeskommunene
om ev. å bidra med slike suppleringer.

Riksantikvaren vil berømme Opplysningsvesenets fond for det gode og grundig e
utvalgsarbeidet som er gjort. Den foreliggende rapporten beskriver de kirke - og
kulturhistoriske verdiene de utvalgte presteboligene/prestegårdene representerer på en
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pedagogisk og lettfattelig måte . Særlig verdifulle er kartene som følger hver enkelt objekt -
beskrivelse .

Vennlig hilsen

Marit Huuse ( e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Sindre Fjell
se ksjonssjef
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