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Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken – Innspill  

Det vises til brev datert 21. november 2018, hvor Kulturhistorisk museum blir invitert til å komme med 

innspill.  Videre vises det til innledning og innspill ved regionalsamlingen i Oslo 24. januar 2019. 

Kulturhistorisk museum viser også til vår uttalelse datert 21. juni 2018 til «Høring – regionreformen – ny 

forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver».  

 

Kulturhistorisk museum vil allerede innledningsvis poengtere at Norge har et meget godt kulturminnevern 

og at det er mye i dagens kulturminnepolitikk som bør videreføres. Vi vil understreke betydningen av å 

holde fast ved sikrings- og bevaringsperspektivet som en grunnleggende tanke i fornyingsprosessen. Vår 

tids nedtoning av historiens betydning og ønske om kortsiktige gevinster er en vedvarende utfordring for 

kulturminnevernet, som i sin natur både favner langt bakover og langt forover i tid. Det må en fornyelse av 

kulturminnepolitikken ta høyde for.  

 

I statsråd Ola Elvestuens innledning på regionalsamlingen i Oslo 24. januar 2019 ble blant annet 

betydningen av en kunnskapsbasert og helhetlig forvaltning og koblingen til øvrige miljøfelt trukket frem 

som viktige elementer å videreføre. Kulturhistorisk museum slutter seg til dette, og vil understreke at det 

nettopp er disse perspektivene som har bidratt til at den norske kulturminneforvaltningen i dag fremstår 

som en av de aller mest vellykkede i Europa. En tydelig arbeidsdeling og forvaltningsstruktur er avgjørende 

for en kunnskapsbasert, kostnadseffektiv og forutsigbar kulturminneforvaltning.   

Kulturhistorisk museum vil strukturere innspillet gjennom seks hovedpunkter; Helthetlig og langsiktig 

ressursforvaltning, Oppgavefordeling og forvaltningsstruktur, Kunnskapsbasert forvaltning, Arealforvaltning 

og trusselbilder, Kulturarvens samfunnsbidrag og til sist Muligheter og utfordringer.  
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Helthetlig og langsiktig ressursforvaltning 

 

 

 

 

 

 

I sin innledning understreket statsråden betydningen av å videreføre en helhetlig miljø- og 

ressursforvaltning. Det ble også understreket at kulturminnevernets tilknytning til miljøfeltet var blitt 

ytterligere aktualisert med de utfordringer forvaltningen i dag står ovenfor som følge av klimaendringene. 

Statsråden vektla også betydningen av at prioriteringer og beslutninger i kulturminneforvaltningen skal 

fattes på grunnlag av oppdatert kunnskap.  

Innenfor rammen av miljøvernet blir kulturminner og kulturmiljøer beskrevet som ikke-fornybare ressurser. 

Blir de ødelagt eller fjernet, er de tapt for alltid. Det er derfor et nasjonalt ansvar å forvalte og verne om 

kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon som del av vår kulturarv og identitet, og som 

ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Dette er også nedfelt i kulturminnelovens formålsparagraf, 

hvor det videre heter at disse ressursene skal ivaretas «som vitenskapelig kildemateriale og som varig 

grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet».  

Kulturhistorisk museum finner grunn til å understreke formålsparagrafens vektlegging av kulturminners 

verdi som vitenskapelig kildemateriale. Dette gjelder spesielt kulturminner eldre enn reformasjonen som er 

gitt et særlig strengt vern gjennom automatisk fredning. Bakgrunnen for dette er at de arkeologiske 

kulturminnene er de eneste kildene vi har til kunnskap om samfunnsutvikling og menneskers liv og virke 

gjennom 12 000 år. Skriftlige kilder av betydelig omfang har vi bare fra de siste århundrene av vår historie. 

Fortolkning av arkeologiske kilder krever omfattende kunnskap. Kunnskaps- og forskningsperspektivet på 

kulturminnevernet har derfor gått som en rød tråd tilbake til opprettelsen av den første loven om fredning 

og bevaring av fortidslevninger i 1905. Koblingen mellom vern, forskning og undervisning har vist seg å 

være en effektiv og stabil ramme for forvaltningen av vår felles kulturarv. De fem universitetsmuseene, som 

både forvalter nasjonale oppgaver, men samtidig representerer en desentralisert forvaltningsstruktur, har 

lyktes med å balansere nasjonale og regionale interesser både kostnadseffektivt og med ny kunnskap i 

fokus. Et viktig premiss for dette har vært tydelige og forutsigbare rammer for universitetsmuseenes 

virksomhet.  

 

Kulturhistorisk museum mener videreføringen av en kunnskapsbasert og helhetlig miljø- og 

ressursforvaltning er avgjørende for å sikre et bærekraftig og langsiktig vern av kulturminneverdiene. 

Kulturhistorisk museum vil understreke betydningen av at forvaltningens prioriteringer og beslutninger 

blir fattet på grunnlag av oppdatert kunnskap. Det er derfor avgjørende at kulturminners 

vitenskapelige verdi opprettholdes som et grunnleggende premiss i forvaltningen, og at 

universitetsmuseenes særskilte rolle som kunnskapsleverandører, blir videreført. 
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Oppgavefordeling og forvaltningsstruktur 

 

 

 

 

 

I Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste er et helt kapittel viet organiseringen av 

kulturminneforvaltningen (kap. 5). I kapittelet beskrives ansvar og oppgaver for alle aktører som har en 

formell rolle i kulturminneforvaltningen, utfordringer knyttet til organiseringen av forvaltning drøftes, og 

avslutningsvis pekes det på fire konkrete tiltak for å imøtekomme utfordringene.  Tre av disse tiltakene vil 

langt på vei være gjennomført med regionreformen og ny forskrift om myndighet mv etter 

kulturminneloven. Det fjerde tiltaket heter: «Departementet vil i samarbeid med Kunnskapsdepartementet 

og Kulturdepartementet styrke kunnskapsperspektivet i forvaltningen av automatisk fredete kulturminner 

og skipsfunn ved å sette i gang et arbeid med å vurdere endringer i ansvarsforskriften til kulturminneloven. 

Hensikten er å få en mer helhetlig organisering av forvaltningen av arkeologiske kulturminner, blant annet 

basert på funnene som kommer fram i NIBRs rapport.» Kulturhistorisk museum ber om at dette punktet 

videreføres i ny melding, da vi finner en helthetlig organisering avgjørende for å sikre en kunnskapsbasert 

forvaltning, en tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellom de ulike institusjonene og en forutsigbar 

oppgaveportefølje for universitetsmuseene.  

Universitetsmuseene bygger på en mer enn to hundre år gammel tradisjon som kunnskapsinstitusjoner, 

med arkeologiske undersøkelser og samlingene som utgangspunkt for kunnskapsvekst og forskning. Det 

helhetlige ansvar for forskning, forvaltning og formidling innenfor kulturminnevernet som 

universitetsmuseene har, er av uvurderlig betydning for ivaretakelsen av en kunnskapsbasert forvaltning av 

arkeologiske kulturminner. Dette ble også understreket i rapporten fra Norsk institutt for by- og 

regionforskning (NIBR) fra 2012, som var bestilt av daværende Miljøverndepartementet, hvor ett av 

formålene var å belyse hvordan kunnskapsproduksjon og formidling sikres innenfor dagens 

forvaltningssystem. NIBR konkluderer også med at det vil være en styrke for kulturminneforvaltningen at 

den gjennom universitetsmuseene har direkte tilgang til forskningsmiljøene og undervisningen ved 

universitetene. Ifølge rapporten bidrar den tematiske ansvarsfordelingen til at kunnskapsproduksjonen ikke 

er optimal og gjør det vanskelig å forvalte kulturminnene basert på et helhetlig kunnskapsperspektiv. 

Universitetsmuseene er i dag faglige rådgivere for Riksantikvaren og fylkeskommunene i 

dispensasjonssaker, de forestår arkeologiske utgravninger innenfor et geografisk definert ansvarsområde, 

de forvalter de arkeologiske samlingene fra samme område, de forsker på innsamlet materiale og 

Kulturhistorisk museum mener at alle forvaltningsutgravninger, uavhengig tema og periode, bør legges 

til universitetsmuseene. Dette vil bidra til å tydeliggjøre sammenhengen mellom utgravninger, 

samlingsforvaltning, forskning og formidling. Dette var også en viktig konklusjon i NIBR-rapporten fra 

2012. Ny kulturkulturminnemelding bør også angi løsninger for hvordan sammenhengen mellom 

etablert geografisk ansvarsfordeling og forvaltningsansvaret for løse kulturminner ved 

universitetsmuseene kan gjenopprettes.   

 



 4 

 

samlinger, og de driver kunnskapsbasert formidling. Dette gir universitetsmuseene et unikt utgangspunkt 

for å utarbeide kunnskapsstatus og identifisere kunnskapshull, noe som bidrar til at 

kulturminneforvaltningen kan legge ny og oppdatert kunnskap til grunn for sine valg og prioriteringer. 

Kunnskapsplattformen vedlikeholdes og utvikles kontinuerlig gjennom universitetsmuseenes arkeologiske 

forvaltningsundersøkelser og påfølgende forskningsprosjekter. Gjennom forankringen på universitetene og 

i internasjonale akademiske nettverk er universitetsmuseene i direkte kontakt med faglig nyskapende 

forskningsmiljøer. På denne måte bidrar universitetsmuseene til å sikre at kulturminneforvaltning kan 

innrettes etter forskningsfronten i faget og derigjennom foreta riktige prioriteringer og utarbeide 

målrettede problemstillinger for gjennomføringen av forvaltningsundersøkelser etter innvilget 

dispensasjon.  

Universitetsmuseene er avhengige av langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for å opprettholde 

kvaliteten på kunnskapsplattformen. Et viktig premiss i denne sammenheng er et entydig geografisk 

ansvarsområde. Ansvarsfordelingen mellom de fem universitetsmuseene har derfor vært geografisk 

definert både hva gjelder samlinger, arkeologiske forvaltningsundersøkelser, forskning og formidling. 

Kulturhistorisk museum mener geografisk ansvarsfordeling har avgjørende betydning for den faglige 

kvaliteten på både utforming av prosjektplaner og kostnadsoverslag, for gjennomføring av utgravninger og 

registreringer, og ikke minst for å sikre en tydelig nasjonal ansvarsdeling for forvaltningen av samlingene. 

Departementet har varslet at geografisk ansvarsfordeling vil bli tatt ut av ny forskrift om myndighet mv 

etter kulturminneloven. Kulturhistorisk museum mener en løsning for å gjenopprette sammenhengen 

mellom etablert geografisk ansvarsfordeling og forvaltningsansvaret for løse kulturminner ved 

universitetsmuseene må behandles i en ny kulturminnemelding.   

NIBR-rapporten kartla de arkeologiske forvaltningsmuseenes og Norsk institutt for kulturminneforsknings 

(NIKU) organisering, bemanning, finansiering og prioriteringer, og avdekket store forskjeller i 

rammebetingelser, ikke minst med tanke på organisering og finansiering.  

I en rapport fra 2014, utformet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet, ble utfordringer 

knyttet til finansieringen av universitetsmuseenes forvaltningsoppgaver i henhold til kulturminneloven 

drøftet og konkretisert. Disse ble lagt frem på et felles seminar for politisk ledelse i 

Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet 13.1.2015. Det ble da klart at utfordringene 

ikke kunne løses isolert og at det var behov for en diskusjon med formål å etablere en mer enhetlig 

forvaltningsstruktur og en bedre utnyttelse av ressursene i forvaltningen av automatisk fredete, 

arkeologiske kulturminner og skipsfunn.    

I mars 2016 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å bistå de berørte departementene i arbeidet med å 

identifisere og utforme alternative løsninger til dagens ansvarsfordeling, drøfte fordeler og svakheter ved 

disse når det gjelder kunnskapsperspektivet, rammebetingelser og ansvarsfordeling samt ressursbruk og 

oppgaveløsning. Målet var å skape en enklere, ensartet og mer forutsigbar organisering som kunne styrke 

kulturminneforvaltningen ytterligere i arbeidet med å ivareta automatisk fredete arkeologiske kulturminner 
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og skipsfunn som vitenskapelig kildemateriale og som en viktig del av en kunnskapsbasert forvaltning.  

Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid senhøsten 2016, men så vidt vi kjenner til har ikke dette blitt videre 

fulgt opp av departementene.  

Kulturhistorisk museum mener det er beklagelig at ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven 

ble lagt frem uten at rolle og ansvarsfordelingen mellom universitetsmuseene, de maritime museene og 

NIKU var avklart. Kulturhistorisk museum mener at dette har ført til at regjeringen ikke har klart å nå 

målsetningen om en enklere og mer entydig forvaltningsstruktur hverken for de involverte aktørene i 

kulturminneforvaltningen eller den offentlige allmenheten.   

For å etablere en entydig forvaltningsstruktur, mener Kulturhistorisk museum at alle 

forvaltningsutgravninger, uavhengig tema og periode, bør legges til universitetsmuseene. 

Kunnskapsbasert forvaltning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kunnskapsbasert forvaltning må være den bærende tanken i en ny kulturminnemelding. Kulturhistorisk 

museum er derfor fornøyd med at regjeringen har valgt å fornye kulturminnemeldingen på samme tid som 

langtidsplan for forskning og høyere utdanning er revidert (Meld. St. 4 (2018-2019) Langtidsplan for 

forsking og høyere utdanning 2019-2028). Langtidsplanen gir viktige føringer for en fornyelse av 

kulturminneforvaltningen (jf. kap. 8.6.1). I denne sammenheng vil vi særlig fremheve den tette koblingen 

mellom forskning på høyeste nivå, solid forvaltning av kulturarven og effektiv og pedagogisk formidling til 

en rekke ulike målgrupper. Koblingen mellom disse tre samfunnsoppgavene gir en sterk og ikke minst 

kostnadseffektiv dynamikk som bør videreføres i kulturminnemeldingen. Kulturhistorisk museum håper 

derfor at den nye kulturminnemeldingen vil legge vekt på betydningen av sterke forsknings- og 

kompetansemiljøer, og at dette speiles gjennom en tydelig arbeidsdeling og forvaltningsstruktur på 

kulturminnefeltet.  

I St. meld. nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale ble universitetsmuseenes rolle som kunnskapsleverandør til 

kulturminneforvaltningen viet stor oppmerksomhet. Kunnskapsdepartementet slår her fast at forskningen 

er bærebjelken ved universitetsmuseene og at verken samlingsutvikling eller samlingsforvaltning kan ses 

løsrevet fra forskningen. Samtidig påpekes det at samlingenes vekst bør være knyttet til strategiske 

I det norske museumslandskapet har universitetsmuseene en særskilt stilling med den tette koblingen 

mellom forskning på høyeste nivå, solid forvaltning av kulturarven og et mangfoldig formidlingstilbud 

tilpasset ulike målgrupper. Koblingen mellom disse tre samfunnsoppgavene gir en sterk og ikke minst 

kostnadseffektiv dynamikk som både bør videreføres og videreutvikles i en ny kulturminnemelding. 

Kulturhistorisk museum håper derfor at den nye kulturminnemeldingen vil legge vekt på å tydeliggjøre 

disse forsknings- og kompetansemiljøenes ansvar, rolle og oppgaver i kulturminneforvaltningen. Ny 

kulturminnemelding bør også sørge for at satsningen på faglige programmer blir videreført og 

videreutviklet.   
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prioriteringer innenfor den kulturhistoriske forskningen. Det er i denne sammenheng departementet 

påpeker at museene må styrke sin forskningsledelse og forskningsprioriteringer og utvikle planer og faglige 

programmer for forskningen. Dette ble fulgt opp både gjennom tildelingsbrevene og en nasjonal FoU-

satsning rettet mot museene. For de arkeologiske museene, ble den strategiske satsningen rettet mot 

forskning på materiale fra de arkeologiske forvaltningsundersøkelsene og det ble etablert tematiske 

landsdekkende forskernettverk. Den strategiske satsningen var svært vellykket, noe som ikke minst dagens 

videreføring av nye forskningstema og nettverk, uten øremerkede midler fra departementet, vitner om. 

Satsningen har også ført til at universitetsmuseene har etablert en felles plattform for formidling (se: 

http://www.norark.no/om-norark/). 

Universitetsmuseene har et særlig ansvar for å sikre og bevare unike vitenskapelige samlinger, herunder 

tilgjengeliggjøring av samlinger digitalt. Kulturhistorisk museum har gjennom flere år bygd opp sterke 

forsknings- og kompetansemiljøer innen sikring, bevaring og digitalisering av kulturminner. Denne 

langvarige og spissede satsingen er ressurskrevende både å utvikle og å drifte. Slike kompetansemiljøer 

krever i tillegg spesialisert og kostbar infrastruktur knyttet til oppbevaringsforhold, teknologisk utstyr og 

analysefasiliteter. Eksempler på denne typen infrastruktur og forskningsmiljøer er våre magasiner og 

laboratoriefasiliteter på Økern, Saving Oseberg-prosjektet og prosjektet ADED (Archaeological Digital 

Excavation Documentation) som vil samle arkeologisk utgravningsdokumentasjon og gjøre den fritt 

tilgjengelig for alle. Kulturhistorisk museum vil i den forbindelse fremheve viktigheten av at det skapes 

forutsigbare rammer for en videreutvikling og styrking av disse fagmiljøene. På denne måten vil de også 

utvikles som sterke kompetansesentre og gode samarbeidspartnere for regionale myndigheter og museer, 

og dermed sikre en god koordinering og ressursutnyttelse innenfor disse fagfeltene. 

Faglige programmer 

I den nasjonale kulturminnepolitikken står kravet om likebehandling og økt forutsigbarhet i 

saksbehandlingen sentralt. Samtidig er politikken tydelig på at de strategier og tiltak som presenteres i 

tilknytning til forvaltningspolitikken ikke må gå på bekostning av en faglig forsvarlig kulturminneforvaltning. 

Dette følger av at forskningens kunnskapsunderlag er en grunnleggende premiss for utøvelsen av en 

målrettet og kunnskapsbasert forvaltningspolitikk. Det vitenskapelige potensialet som ligger i gjennomførte 

utgravninger og samlingene av løse kulturminner utgjør det viktigste erfaringsgrunnlaget for en slik 

kunnskapsplattform. Med utarbeidingen av såkalte faglige programmer ved universitetsmuseene har 

dagens kunnskap innenfor utvalgte forskningsfelt blitt samlet og oppsummert. En slik kunnskapsstatus er et 

nyttig verktøy i den løpende forvaltningen av kulturarven.  

Universitetsmuseenes vitenskapelige samlinger representerer en organisert kunnskapsoppbygging, men 

samtidig er det viktig å presisere at denne kunnskapen ikke er uttømmende eller endelig. Samlingene er 

både et resultat av forskning og en kilde til forskning. Det er derfor viktig å aktivisere og utfordre denne 

kunnskapsbanken når nye utgravningsprosjekter skal utformes og planlegges. Med bruk av faglige 

programmer kan slike produktive kunnskapsspiraler innarbeides som en grunnleggende del av 

http://www.norark.no/om-norark/
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kulturminneforvaltningen. Faglige programmer vil dermed også være et grunnlag for en videreutvikling av 

eksisterende kunnskap og for utarbeiding av nye forskningsområder og problemstillinger.  

En stor del av forvaltningsundersøkelsene omfatter et mindre antall kulturminner av ordinære typer (f.eks. 

bosetningsspor, kokegroper, kullgroper) innenfor et begrenset areal. I slike tilfeller vil eksisterende 

kunnskapsrammer, spisset som problemfelt, danne den vitenskapelige konteksten for undersøkelsen. De 

faglige programmene utgjør dermed en vitenskapelig bakgrunn for undersøkelser som hver for seg ville 

vært lite kunnskapsgivende. Med utgangspunkt i faglige programmer kan slike undersøkelser både utfordre 

og bekrefte eksisterende kunnskap. På denne måten vil enhver arkeologisk utgravning bli del av en større 

forskningsstrategi, der de vitenskapelige målsetningene overskrider den enkelte undersøkelsen.  

Et kunnskapsfelt i stadig utvikling 

Bevaring av kulturminner har alltid vært en sentral målsetning for de arkeologiske fagmiljøene, der vern av 

kildemateriale for kommende forskergenerasjoner har vært en viktig drivkraft. Utviklingen av nye 

forskningsfelt, feltmetoder og dokumentasjonsteknologi kan gi kunnskap om forhistorien som dagens 

forskningsmiljøer ikke overskuer. Innenfor de forskningsfeltene Kulturhistorisk museum har valgt som 

særskilte satsningsområder, er det store regionale forskjeller i kunnskapsstatus. Dette skyldes i første rekke 

at utbyggingsaktiviteten utenfor dagens sentralområder (kyststrøkene og flatbygdene) har vært begrenset 

og at det følgelig har vært liten arkeologisk aktivitet i disse landskapene. Det betyr derimot ikke at 

områdene mangler eller har få spor etter virksomhet i forhistorisk tid og middelalder. Flere større 

registrerings- og utgravningsprosjekter i fjellet, dalførene og skogsbygdene har vist hvilket 

kunnskapspotensial som finnes i slike områder. Likevel ligger det en stor faglig utfordring i erkjennelsen av 

at kulturminnebestanden ikke er en kjent størrelse, verken når det gjelder utbredelse, omfang eller typer. 

Et godt eksempel på dette er den omfattende tilveksten av spor etter forhistorisk jordbruksbosetning som 

fant sted etter at maskinell flateavdekking ble en vanlig undersøkelsesmetode i dyrket mark.  

Forvaltningsobjektene er altså ikke en endelig størrelse, men et kunnskapsfelt i stadig utvikling. Av den 

grunn må også den forvaltningsinitierte virksomheten alltid ha som mål å overskride dagens kunnskapsnivå, 

med tanke på å få fram nye aspekter ved fortidige samfunn. For å imøtekomme slike utfordringer, må det 

ligge en aktiv og bevisst undersøkelsesstrategi til grunn også for registreringsvirksomheten. Faglige 

programmer er et nyttig verktøy til dette arbeidet. Samtidig kan programmene fungere som grunnlag for 

konstruktive dialoger mellom de ulike aktørene i forvaltningen og som utgangspunkt for videreutvikling av 

registreringsmetodikk og nye undersøkelsesstrategier.  

Representativitet, bevaringstilstand og kunnskapsstatus 

I den nasjonale kulturminnepolitikken etterlyses det større forutsigbarhet i behandlingen av 

dispensasjonssøknader. Kulturhistorisk museum vil presisere at forutsigbarhet i denne sammenheng må 

være knyttet til saksbehandlingsrutiner og behandlingstid. De faglige vurderingene av verneverdi og 

kunnskapspotensial vil variere fra sak til sak avhengig av for eksempel representativitet, bevaringstilstand 
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og kunnskapsstatus. Alle arkeologiske kulturminner er av nasjonal verdi. Samtidig må det erkjennes at 

enkelte kulturminnekategorier i praksis lett får et sterkere vern enn andre. Dette gjelder særlig godt synlige 

kulturminner og kulturmiljøer som tilskrives en landskapsmessig opplevelsesverdi, i tillegg til kildeverdien. 

Bergkunst og monumentale gravminner er gode eksempler i en slik sammenheng. Ofte kan det motsatte 

sies å gjelde for kulturminner som ikke er synlige på dagens markoverflate. Det har de siste tiårene vært en 

tendens til at det nærmest konsekvent blir anbefalt og gitt dispensasjon for bosetningsspor påvist ved 

maskinell prøvesjakting i dyrket mark.  

En slik praksis kan ikke fortsette uten at det vil få alvorlige konsekvenser for bestanden av kulturminner 

som ikke er synlige på dagens markoverflate. Et sentralt problem i forvaltningen av slike kulturminner er at 

kulturminner i dyrket mark utsettes for en konstant slitasje og gradvis ødeleggelse gjennom 

jordbruksdriften. Så lenge det ikke finnes tilfredsstillende virkemidler for å bevare disse kulturminnene i 

landskapet, vil en sikring av kildematerialet gjennom undersøkelse representere det beste vernet. Det er 

også viktig å presisere at disse ikke-synlige eller lite spektakulære kultursporene i mange tilfeller har vist seg 

å ha et meget stort potensial for å utvide vår kunnskap om forhistoriske samfunn. Disse forholdene 

understreker behovet for ikke-destruktive kartleggingsmetoder for arkeologiske kulturminner i dyrket mark 

for å sikre en langsiktig vernestrategi.  

NIKU har spesialisert seg på ikke-destruktive kartleggingsmetoder i forbindelse med registrering og 

utredning ved arealplanlegging. Det kreves høy kompetanse og store investeringer for å utvikle og 

vedlikeholde slike fagmiljøer. Kulturhistorisk museum mener at Klima- og miljødepartementet bør bidra til 

å styrke NIKUs kompetanse på dette feltet, slik at det kan etableres hensiktsmessige samarbeidsrelasjoner 

og kunnskapsoverføring mellom NIKU, universitetsmuseene og fylkeskommunene. Kulturminnemeldingen 

er således en god mulighet til å realisere NIKU som en oppdragsbasert kunnskapsutvikler for 

kulturminneforvaltningen, og rendyrke NIKUs utrederfunksjon ved arealplanlegging.  

Arealforvaltning og trusselbilde 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturhistorisk museum mener det er viktig å opprettholde prinsippet i miljøvernforvaltningen om at 

den som forbruker en miljøverdi eller skaper et miljøproblem, må kompensere for dette. Videre mener 

museet at det er viktig at Riksantikvaren beholder myndigheten til å fastsette omfang og kostnader for 

arkeologiske undersøkelser i henhold til kulturminnelovens § 10. Dette er viktig for å sikre lik 

forvaltningspraksis nasjonalt og for å sikre ivaretakelsen av kunnskapsperspektivet på overregionalt 

nivå. En mer helhetlig arealforvaltning er ønskelig, der kulturminner og kulturminnemiljøer i større grad 

tenkes inn i store samferdselsprosjekter på et tidlig stadium i planprosessen. Vi mener videre at en reelt 

bærekraftig landbrukspolitikk i større grad bør ta hensyn til kulturminner, og at det bør utredes 

finansieringsordninger som bedre kan ivareta kunnskapsverdien til kulturminner i dyrket mark. 

Kulturhistorisk museum mener videre at en mer differensiert tilnærming til vern og frigivning av 

kulturminner kan være ønskelig i forbindelse med kommunal arealplanlegging. 
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Statsråden understreket i sitt innledningsforedrag at kulturminnepolitikken må sees i samband med ny 

regionalforvaltning, og andre departementers strategiarbeid innenfor sektorer som kultur og landbruk. Vi 

tilslutter oss ønsket om en helhetlig kultur- og arealforvaltningspolitikk. Dette helhetsgrepet bør i tillegg til 

Kulturdepartementet og Landbruksdepartementet, også involvere Samferdselsdepartementet.  

Samferdsel og infrastruktur er viktige politikkområder med berøringspunkter til kulturminneforvaltningen. I 

Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei. Reformer i veisektoren og Meld. St. 27 (2014-2015) På rett spor. 

Reform av jernbanesektoren etterstrebes en rask og helhetlig utbygging av vei- og jernbanenett i Norge, 

blant annet gjennom etablering av nye offentlig-private utbyggingsselskaper (OPS). I På rett vei (kap. 2.2.5) 

gis Nye Veier adgang til gjennom en forsøksordning å utarbeide og legge fram forslag til planprogram og 

kommunedelplan, med begrunnelsen: «[…] at det legges til rette for å kunne tenke nytt og annerledes alt 

fra tidlig planfase». Vi stiller oss i utgangspunktet positive til et slikt grep, som vil kunne være et skritt i 

retning av en mer helhetlig arealforvaltning. Det er i et kulturminnefaglig perspektiv en fordel at 

kulturminner i et planområde kartlegges og at potensielle konflikter utredes, på et tidlig stadium i 

planprosessen. Blant annet vil man på denne måten i større grad kunne prioritere bevaring av 

kulturminnemiljøer med stor tidsdybde og opplevelsesverdi. Dette må imidlertid være under forutsetning 

av at ønsket om effektivisering ikke går utover det langsiktige verneperspektivet, ved at flere kulturminner 

dispenseres enn det som er nødvendig. Dersom fleksibilitet i trasévalg prioriteres framfor vern av 

kulturminner og kulturminnemiljøer, vil grepet kunne bli katastrofalt for kulturminnebestanden. 

Kulturhistorisk museum ser i spenning fram til gjennomføring og evaluering av prøveprosjektet. 

Når det gjelder landbrukspolitikken, ser vi at landbruksinteresser og kulturminneinteresser ofte 

sammenfaller i møte med store infrastrukturprosjekter og økt utbyggingspress i sentralområder. Det 

historiske agrarlandskapet har dype røtter, noen steder med kontinuerlig gårdsbosetning siden det første 

jordbruket ble etablert for over fire tusen år siden. I Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling — En 

fremtidsrettet jordbruksproduksjon understrekes det at jordbruksproduksjonen skal være bærekraftig. Det 

påpekes at: «Kulturlandskapet er i kontinuerlig endring og er blitt til gjennom flere hundre år med 

menneskelig aktivitet. Aktiv drift i landbruket utvikler kulturlandskapet [...]». Mot denne bakgrunnen 

framstår det som paradoksalt at målsetningen om å ivareta kulturarv og kulturlandskap gjennom fortsatt 

drift, ofte kommer i konflikt med arkeologiske kulturminner.  

Dagens industrialiserte, maskinelle landbruk er fundamentalt annerledes enn den historiske arven man 

ønsker å bevare gjennom fortsatt røkt av kulturlandskapet. Trenden med store sammenhengende 

produksjonsarealer i sentrale bygder medfører en trussel mot det historiske kulturlandskapet og et 

kontinuerlig tap av kulturminner. Tilsvarende er gjengroing av kulturlandskap i mer perifere 

landsbruksbygder et uløst problem. Dagens sentraliserte landbruk er dermed like mye en trussel mot 

kulturarven, som en bevarende faktor. I dagens landbrukspolitikk er det viktigheten av et 

konkurransedyktig, markedstilpasset og mer effektivt landbruk som prioriteres høyest: «Regjeringen 

arbeider for å styrke konkurransekraften og effektiviteten på alle ledd slik at verdikjeden blir mindre politisk 
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styrt og mer markedsrettet.» Dette skaper utfordringer i forhold til å nå FNs bærekraftmål, om bærekraftig 

landbruk og bærekraftig bruk av økosystemer. 

Med gjeldende lovverk har arkeologiske kulturminner gjennomgående et godt vern i Norge. Dette gjelder 

imidlertid ikke lokaliteter som ligger i dyrket mark (jf. Kulturminneloven§ 3), hvor fortsatt dyrking og 

pløying tillates med mindre kulturminnemyndigheter innfører særlige restriksjoner. På grunn av stadig 

tyngre jordbruksmaskinell er dagens jordbruk en trussel for kulturminner som ligger i og under pløyelaget. 

Foruten spor etter forhistoriske gårdskomplekser gjelder dette eksempelvis gravplasser, markedsplasser, 

rituelle samlingsplasser og lave bergskjær med bergkunst. 

En særlig problemstilling knyttet til den store mengden kulturminner i og under dyrket mark, som gradvis 

pløyes bort, er at det ikke finnes finansieringsordninger som kan bidra til kartlegging av disse 

kulturminnene eller gjennomføring av preventive undersøkelser. Dette kan eksempelvis være innhenting av 

løse kulturminner gjennom metallsøk og åkervandring, i kombinasjon med geofysiske undersøkelser. Noen 

av dagens støtteordninger i landbruket virker uheldig inn på kulturminnefeltet. Særlig gjelder dette 

dreneringssaker som medfører ekstensive inngrep over store arealer. Heri ligger det potensielt et betydelig 

tap av kulturminner, uten at det finnes tilstrekkelig dekning for utgifter til utgravning og dokumentasjon. Vi 

stiller oss bak forslaget fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at det opprettes en egen 

finansieringsordning for kulturminner i dyrket mark. Eksempelvis kunne man innføre en ordning tilsvarende 

den sektoravgiftsordningen som utløses ved fornying av vassdragskonsesjoner. 

Kulturhistorisk museum mener for øvrig at dagens finansieringsordning av forvaltningsarkeologiske 

undersøkelser knyttet til dispensasjonssaker er god, og en viktig forutsetning for en kunnskapsbasert 

kulturminneforvaltning. Prinsippet om at utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner 

bæres av tiltakshaver (jf. Kulturminnelovens § 10) bør videreføres. Vi mener at forurenser-betaler-

prinsippet («polluter pays») virker dempende på desimering av kulturminnebestanden, og dermed styrker 

vernet. Riksantikvaren bør opprettholdes som rette myndighet for behandlingen av saker etter 

Kulturminnelovens § 10. 

Når det gjelder lokale vernestrategier og kommunal arealplanlegging, er det et faktum at det er store lokale 

og regionale forskjeller i antallet gjennomførte arkeologiske undersøkelser. Dette kan for visse typer 

kulturminner åpne for en differensiert behandling av dispensasjonssøknader. I noen tilfeller vil dette kunne 

gjelde for bosetningsspor, særlig i tilfeller hvor bevaringstilstanden er dårlig og muligheten for å kunne 

dokumentere meningsfulle kontekster er liten, men først og fremst vil det gjelde for kulturminnetyper som 

f.eks. kokegroper og kullgroper, som finnes i hundretall i enkelte landskaper. I områder hvor 

dokumentasjonsgraden av slike kulturminnetyper er høy, vil det i mange tilfeller være nok med en enkel 

undersøkelse der formålet er å sikre statistiske data. I en del tilfeller kan det også innvilges dispensasjon 

uten vilkår i slike saker. Faren med å signalisere en slik forvaltningspolitikk er imidlertid at selv et 

massemateriale kan bli helt utradert innenfor en grend eller en kommune. En viktig forutsetning for en slik 

forvaltningspraksis må derfor være at det finnes en lokal vernestrategi (kulturminneplaner) og en politisk 
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vilje til å sette av områder for bevaring av større sammenhengende kulturmiljøer i forbindelse med 

kommunal arealplanlegging.  

Det viktigste poenget i denne sammenheng er imidlertid at en differensiert behandling av dispensasjons-

søknader kan innebære at det i en kommune blir gitt dispensasjon for en bestemt kulturminnetype uten 

vilkår, mens det i nabokommunen kan bli stilt vilkår om omfattende undersøkelser av samme 

kulturminnetype. En ny kulturminnemelding bør utrede og ta stilling til hvordan en slik differensiert praksis 

kan implementeres i forvaltningen.  

 
Kulturarvens samfunnsbidrag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturminner og kulturmiljøer har stor opplevelsesverdi. De gir steder særpreg og egenart. Enkelte 

kulturminner, som blant annet de norske verdensarvområdene, er store attraksjoner også i et globalt 

perspektiv.  Kulturarvens bidrag til bærekraftig samfunnsutvikling var derfor en grunnleggende tanke i 

For framtidens kulturminnevern må det være et mål å skape nye samarbeidsarenaer som gir lokale 

interessenter mulighet til å engasjere seg i kulturarven. En ny kulturminnemelding bør ta stilling til 

hvordan det kan tilrettelegges for enda sterkere involvering av frivillige og lokale historieinteresserte, 

ved at frivillighet blir et supplement som bidrar til å styrke dagens forvaltningsapparat framfor å 

utfordre det.  

Kulturhistorisk museum mener at den nye kulturminnemeldingen bør gi MUSIT en sentral rolle i å 

iverksette tiltak som legger til rette for samkjøring og integrering av eksisterende digitale systemer 

innenfor kulturminnefeltet, og til å gjøre universitetenes digitale data mer tilgjengelig for forskning, 

forvaltning og formidling regionalt så vel som nasjonalt. 

Den nye kulturminnemeldingen bør synliggjøre behovet for å støtte og styrke utvikling av etablerte 

miljøer med spesialisert kompetanse innen forskning, konservering, dokumentasjon og digitalisering på 

og av kulturminner, og legge til rette for økt samarbeid og rådgivning opp mot regional forvaltning. 

Den nye kulturminnemeldingen bør i denne sammenhengen også synliggjøre behovet for å styrke lokal 

og regional bestillerkompetanse knyttet til sikring, bevaring og digitalisering av kulturminner. 

Kulturhistorisk museum ber om at en ny kulturminnemelding trekker opp grenselinjene mellom 

forvaltningen av kulturarv og næringsvirksomhet, og tydeliggjør premissene for en etisk forsvarlig 

forvaltning av kulturarven.  

Videre er det behov for å utrede hvilke konsekvenser metallsøking, som har økt kraftig i omfang de 

siste år, har for et langsiktig kulturminnevern og at det må vurderes å innføre forbud mot metallsøking 

i utmark. 
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Verdiskapningsprogrammet på kulturminneområdet, som Riksantikvaren gjennomførte i perioden 2006-

2010. I Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotefest slår departementet fast at de vil videreutvikle 

satsningen på verdiskapning med utgangspunkt i kultur- og naturarven.  Utgangspunktet for en videreføring 

og spissing av slike satsninger i en ny kulturminnemelding er at kulturminner og kulturmiljø representerer 

både miljømessige, kulturelle, sosiale og økonomiske verdier.  

Ekspertkunnskapens hegemoni utfordres i dag av en høyt utdannet befolkning med høye krav til kulturelt 

innhold i hverdag og fritid. Museenes legitimitet som samfunnsinstitusjoner hviler blant annet på at 

kunnskap om samlingene gjøres tilgjengelig og formidles. Bruk av ny teknologi gir muligheter for å 

produsere, tilgjengeliggjøre, formidle og bevare kulturminner på nye måter. Gjennom å digitalisere 

museenes vitenskapelige samlinger legger man til rette for kunnskapsutveksling, relasjonsbygging og 

verdiskaping lokalt, regionalt og nasjonalt. Gjennom å styrke arbeidet med å heve eksisterende datakvalitet 

og legge til rette for en åpen delingskultur bidrar digitalisering til at kunnskap om samlingene kan 

aktualiseres på nye og inkluderende måter.  

Universitetsmuseene opprettet samarbeidstiltaket MUSIT (Universitetsmuseenes IT-organisasjon) i 2007, 

som en fortsettelse av tidligere samarbeidsprosjekt. MUSITs formål er å sikre drift, vedlikehold og utvikling 

av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for deling av data for forskning, utdanning, 

forvaltning og allmennhet. FAIR-prinsippene for deling av data er retningsgivende for det videre arbeidet i 

MUSIT. Vi ser det derfor som viktig at den kommende kulturminnemeldingen fremmer en tydelig satsing 

innen digitalisering for å kunne realisere det potensialet som ligger konsistente, åpne og samkjørte 

kulturminnedata. Det er i den forbindelse helt nødvendig å styrke og videreutvikle tiltak som bidrar til å 

heve datakvaliteten på eksisterende digitale data samt å legge til rette for en åpen delingskultur av digitale 

data. Dette er i tråd med Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag 

og økt produktivitet, som fremhever at åpne data på kulturfeltet vil kunne bidra til en mer transparent 

kulturforvaltning.  

Kulturhistorisk museum mener at den nye kulturminnemeldingen bør gi MUSIT (Universitetsmuseenes IT-

organisasjon) en sentral rolle i å iverksette tiltak som legger til rette for samkjøring og integrering av 

eksisterende digitale systemer innenfor kulturminnefeltet, og til å gjøre universitetenes digitale data mer 

tilgjengelig for forskning, forvaltning og formidling regionalt så vel som nasjonalt. 

Kulturturisme, kulturarv og museer 

I Meld. St. 19 (2016-2017) Opplev Norge – unikt og eventyrlig slår regjeringen fast at byer, natur og kultur 

er viktige ressurser i det norske reiselivsproduktet. Videre heter det blant annet at regjeringen vil legge til 

rette for bærekraftig bruk av kulturminner i reiselivssammenheng og utarbeide en strategi for kultur og 

reiseliv med vekt på kulturturisme. Regjeringen har også oppnevnt et samarbeidsråd for kultur og reiseliv 

som vil komme med forslag til tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på 
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kulturbaserte reiselivsprodukter. Dette følges også opp i Granavolden-erklæringen, hvor det fremgår at 

regjeringen vil legge til rette for utvikling av kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv. 

Globalt er kulturturisme ett av de største og raskest voksende turistmarkedene. Det har også vært en klar 

trend at reisemål som tradisjonelt har trukket til seg turister som følge av naturfenomener og 

naturopplevelser, i stadig større grad integrerer kulturelle tilbud og attraksjoner i markedsføringen. I dag 

anslås kulturell turisme i EU å utgjøre 40 % av alle europeisk turisme. Stadig høyere utdannelsesnivå, som 

igjen gir høyere inntekt, har skapt en økende global middelklasse på jakt etter kulturell identitet, høy 

kvalitet og unike attraksjoner.  

 

Kulturhistorisk museum ønsker å være en aktiv bidragsyter i den videre utviklingen av satsningen på 

kulturisme, delta aktivt i relevante næringslivsfora og stimulere til økt markedssamarbeid. Det er et stort 

antall besøkende for hele verden som besøker de to museene våre. Vikingskipshuset er Norges mest 

besøkte museum (550 000 besøkende i 2018) og blant de største turistattraksjonene i landet. Men vi må 

også som universitetsmuseum ta et særlig ansvar for å finne en god balanse mellom museets ideelle og 

kommersielle virksomhet. For å ivareta dette, utarbeider museet en egen strategi for museets 

forretningsdrift. Utviklingen av en slik strategi må også ses i lys av at det stadig stilles større krav til at 

statlige institusjoner skal finansiere deler av virksomhetens drift gjennom økt ekstern inntjening. Det 

grunnleggende prinsippet for utviklingen av kommersielle tilbud ved Kulturhistorisk museum er likevel at 

disse skal bidra til å styrke museene som lærerike og inspirerende møteplasser. Kulturhistorisk museum 

forholder seg dermed til ICOMs definisjon av museer som ikke-kommersiell virksomhet. 

 

Kulturhistorisk museum vil understreke at driften av museer og andre kulturinstitusjoner alltid vil forutsette 

overføringer fra det offentlige eller private stiftelser og fond. Det er derfor viktig at både den direkte og den 

indirekte verdiskapningen av en satsning på kulturfeltet tas med i det samlede samfunnsregnskapet. For å 

belyse denne type problemstillinger, fikk vi Oslo Economics til å gjennomføre en analyse av 

samfunnsverdien av Kulturhistorisk museums virksomhet. Et forsiktig anslag fra Oslo Economics stipulerte 

en indirekte økonomisk verdiskapning på drøye 90 millioner kroner i året fra turister som primært besøker 

våre museer. Dette tallet blir ekstra interessant, når vi vet at våre besøkstall tross alt ikke utgjør mer enn 

8,2 % av det totale antallet museumsbesøk i Norge.   

 

Tradisjonelt får verdensattraksjoner og unike nasjonale ikoner stor oppmerksomhet i markedsføringen av 

museer. Men Kulturhistorisk museum erfarer at museumsbesøkende i like stor grad kommer for å lære om 

en fantastisk kultur og kulturarv, som kun eksisterer fordi samfunnet faktisk satser på andre ting enn varer 

og tjenester. Museumsbesøkende kommer for å ta del i all kunnskapen som bevares og utvikles på 

museene. Det er når kunnskapen forvaltes og utvikles av institusjoner med forskjellige oppgaver og 

forskjellige mandat, man legger grunnlaget for en langsiktig utvikling. Det er mangfoldet og denne 

arbeidsdelingen som det er viktigst å bevare, dersom man skal utvikle en bærekraftig kulturisme.  
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Nasjonalt, regionalt og lokalt samarbeid 

I Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver fremgår det at 

«Kulturminnefeltet kan aktualiseres ved at kulturminnenes potensiale som ressurs for næringsutvikling og 

verdiskaping styrkes, og ved at kulturminnene brukes aktivt i utviklingen av lokalsamfunn.»  Kulturhistorisk 

museum deler vurderingen av kulturarvens betydning som ressurs for regionalutvikling og verdiskapning, 

og det kunne nevnes mange gode eksempler på dette både fra utvikling av museumssektoren, 

reiselivsnæringen og friluftslivet.  

Samtidig har vi erfart at de mest vellykkede og bærekraftige verdiskapningsprosjektene er de som har hatt 

en solid faglig forankring og som er basert på et velfungerende samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og 

institusjonsgrenser. Et godt eksempel på dette er samspillet mellom Nordvegen historiesenter og 

Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, som involverer alle de tre forvaltningsnivåene og hvor Kulturhistorisk 

museum ivaretar forskningsperspektivet og kunnskapsutviklingen. Et annet eksempel er knyttet til 

forskning, forvaltning og formidling av arkeologiske kulturminner og gjenstander som kommer for dagen 

som følge av klimaendringer og nedsmeltingen av snøfonner i høyfjellet. Det pågående samarbeidet 

mellom Oppland fylkeskommune, Kulturhistorisk museum, stiftelsen Norsk fjellmuseum i Lom og Klimapark 

2469 AS, samt en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer innenfor arkeologi, klima og 

naturvitenskap, gir enestående resultater og synergier på både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt 

nivå.  

Kulturhistorisk museum har det siste tiåret hatt en markant økning i samarbeidet med lokale og regionale 

museer både hva gjelder forskning, forvaltning og formidlingstiltak. Dette kan ses i sammenheng med 

museumsreformen, som utvilsomt har bidratt til å styrke museene både faglig og i forhold til ivaretakelsen 

av samlingenes sikkerhet. Ikke minst har dette skapt et bedre grunnlag for samarbeid omkring utstillinger 

og utlån av gjenstander fra Kulturhistorisk museums samlinger.  Slike samarbeidsprosjekter har ofte sitt 

utspring i gjennomførte arkeologiske utgravninger i nærmiljøet, og er dermed viktige for oss for 

formidlingen av undersøkelsens resultater til lokalbefolkningen.  

Statsråden la i sitt innledningsforedrag vekt på frivilliges innsats når det gjelder å ta vare på kulturarven.  

Universitetsmuseene har lange tradisjoner for kunnskapsoverføring til lokalsamfunn og interessenter, 

gjennom formidling i felt, foredragsvirksomhet og populærvitenskapelige publikasjoner, ofte rettet mot 

historielag. Medborgerarkeologi («citizen archaeology») og folkeforskning eller datadugnad («crowd 

sourcing») er fenomener som vokser i omfang internasjonalt, og som vil kunne være verdifulle tilskudd til 

framtidens kulturminnevern også i Norge. Involvering av historielag og metallsøkerforeninger i 

datadugnader har vist seg å være lovende i de tilfeller dette har vært utprøvd i regi av universitetsmuseene. 

Museenes feltarbeid er en viktig arena for kontakt med lokalbefolkning og historielag. I forbindelse med 

arkeologiske forvaltningsundersøkelser nedlegges det hvert år en betydelig innsats i å formidle 

utgravningsresultater og kulturhistorie til lokalbefolkning og skoleklasser.  Dette er svært populære tiltak, 
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som skaper stort engasjement. I henhold til nasjonale retningslinjer for budsjettering av arkeologiske 

undersøkelser kan det budsjetteres med et beløp tilsvarende 4 % av kostnadene for samlet arbeidsomfang i 

felt til slike formidlingstiltak. Etterspørselen lokalt er mye større enn det som kan dekkes gjennom 

utgravningsbudsjettene, og denne formen for formidling er derfor klart underfinansiert.  

Pilotprosjektet Digitalt feltmuseum har som mål å bringe museumssamlingene ut til folk og undersøkelsene 

i felt inn på museet. Det har arrangert live-overføring fra utgravningsfelt til besøkende på museet. 

Prosjektet har også lagd nettsider (se: https://www.khm.uio.no/forskning/digitalt-feltmuseum/) der 

skannede dokumenter fra Asker, Bærum og Sørum kommuner er gjort tilgjengelig sammen med en rekke 

utgravningsrapporter. Den digitale formidlingen gjør det mulig å gjøre museumssamlingene nære og aktive 

for alle, uavhengig av geografisk plassering. Med bedre finansiering ville også den digitale formidlingen 

kunne videreutvikles. En ny kulturminnemelding bør vurdere tiltak for å styrke formidling til lokalsamfunn i 

forbindelse med utgravningsprosjekter. 

Siden 2011 er de arkeologiske utgravningene blir dokumentert med samme digitale metode ved alle 

universitetsmuseene. Dette er nå en stor kunnskapsmengde som bør være enkelt tilgjengelig for alle. KHM 

leder som nevnt ADED-prosjektet der dette avgjørende grunnlaget for kunnskap om den eldste historien 

blir søkbar og tilgjengelig på tvers av forvaltningsdistrikt og geografiske inndelinger. Innmålte strukturer vil 

bli søkbare på nett sammen med universitetsmuseenes publiserte gjenstandskataloger og 

utgravningsrapporter. Dette vil gi en mer fullstendig tilgang til kunnskap om et lands forhistorie enn det 

som ellers er tilgjengelig. Hermed vil museenes forskningskompetanse og historielagenes lokalkunnskap 

sammen kunne stimulere til mer undring over historiske og geografiske sammenhenger, og på den måten 

bidra til økt innsikt og forståelse. Museene publisering av gjenstander og arkivmateriale som georefererte 

åpne data muliggjør lokale initiativ for å lage gode nettsider der de sammenstiller tekst, bilder og geografisk 

informasjon på måter som er tilpasset både lokalbefolkningen og tilreisende. 

Historielagene kan være viktige kontaktpunkter i formidling og samhandling med lokalmiljøene. 

Medlemmene har stor interesse for eldre og nyere lokalhistorie, og kan være gode samarbeidspartnere på 

flere områder. En mulighet er å samarbeide med historielagene for å berike museenes samlinger, gjennom 

datadugnad. Det kan være ved at medlemmene får tilgang til skannet arkivmateriale på web som de 

annoterer slik at det blir søkbart. Best mulig stedfesting av funn og kvalitetssikring av 

funnstedsopplysninger er viktig for å kunne sette gjenstandene inn i sin rette historiske sammenheng, og 

der kan lagenes kunnskap om lokalmiljøet gjennom stedsnavn og muntlig tradisjon gi verdifulle bidrag. I 

forbindelse med et pilotprosjekt i Asker og Bærum ble arkivmateriale for disse to kommunene skannet på 

museet og gjort tilgjengelig på nett, men det viste seg at oppstartsfasen og tilrettelegging av gode 

brukergrensesnitt var mer krevende enn først antatt. Slike satsinger må være store nok til at det blir 

utviklet enkle og appellerende brukergrensesnitt slik at en får med et tilstrekkelig antall deltagere.  

Metallsøking er en hobby som øker i omfang, og det er fortsatt et stykke igjen før kulturminnevernet i 

Norge har lyktes i å ta ut potensialet som ligger i involvering av medborgere. Når det gjelder dyrket mark, er 

https://www.khm.uio.no/forskning/digitalt-feltmuseum/


 16 

 

organisert metallsøking en av flere mulige måter å nærme seg «pløyejordproblematikken» på (se over).  

Gjennom en kombinasjon av metallsøk og inngrepsfrie metoder som geofysikk, vil man kunne kartlegge og 

utforske kulturminner i dyrket mark, som per i dag ikke har tilstrekkelig godt vern. Dette vil også kunne 

bidra inn i en mer helhetlig ressursforvaltning, og gi et framtidig bedre prioriteringsgrunnlag i 

dispensasjonssaker.  

Vi observerer at privat metallsøking i utmark ofte medfører utilsiktede inngrep i velbevarte kontekster, og 

at dette ikke er tilrådelig. Kulturhistorisk museum mener følgelig at et forbud mot metallsøking i utmark 

bør utredes og vurderes.  

Det er viktig å understreke at medborgerarkeologi ikke kan erstatte dagens velutviklete 

forvaltningsapparat.  Fenomenet har særlig vokst seg stort i land der det offentlige kulturminnevernet er 

underutviklet og kulturminner generelt har et dårligere vern, eksempelvis i Storbritannia. Det er fra vårt 

perspektiv ikke ønskelig at medborgerarkeologi erstatter dagens robuste forvaltningsregime, snarere at 

frivillig innsats og involvering blir et supplement, som kan bidra til røtter, identitetsbygging og økt 

livskvalitet for mennesker i en stadig mer omskiftelig og globalisert verden. 

Muligheter og utfordringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrepet antropocen har skapt ny bevissthet om menneskesamfunnenes dramatiske innvirkning på 

landskap og miljø. FNs bærekraftmål vektlegger nødvendigheten av å styrke evnen til å tilpasse oss 

klimarelaterte farer og naturkatastrofer. Arkeologien kan bidra til samfunnsdebatten med diakrone 

perspektiver og tilby innsikter i samspillet mellom mennesker og miljø, kultur og natur. 

Kunnskapsproduksjon om menneskelig tilpasning til økosystemet har vært et sentralt tema i arkeologien 

En ny kulturminnemelding bør ta stilling til hvordan vi kan ta vare på de deler av kulturarven som 

blottlegges eller nedbrytes som følge av global oppvarming og ekstremvær. Videre bør den legge 

føringer for prioritering av forskning på menneskelig resiliens i klimahistorisk perspektiv.  

For at norsk arkeologi skal lykkes i å møte klimarelaterte utfordringer og implementere nye, 

inngrepsfrie registreringsmetoder og innarbeide analysemetoder som kan frambringe vesentlig ny 

kunnskap, mener Kulturhistorisk museum det er nødvendig at det fortsatt satses på komplementære 

kunnskapsmiljøer, og på å styrke allerede etablerte miljøer som kan utfylle og berike hverandre.  

Når det gjelder arbeidet mot kulturminnekriminalitet bør ny kulturminnemelding legge føringer for å 

styrke samarbeidet mellom departementer, politi og kompetente forskningsmiljøer på universitetene, 

samt legge til rette for finansiering av forskning på kulturminnekriminalitet i norsk og nordisk kontekst. 

En ny kulturminnemelding må ta opp i seg at kulturarvsproblematikk i økende grad er både global og 

lokal. Kulturminnepolitikken vil i en stadig mer omskiftelig verden være viktig for tilhørighet, 

identitetsdiskurser og mangfoldsstrategier.  
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siden midten av 1800-tallet. Nytt er det imidlertid at arkeologien kan bidra til dagens viktigste 

samfunnsutfordringer med kunnskap som kan fordype dagens klimadiskurs. Arkeologien kan gi innsikt i 

menneskets motstandsdyktighet og tilpasningsevne (resiliens) i møte med klimautfordringer, og ulike 

historiske veivalg. Arkeologien har og bør ta et etisk ansvar i klimadebatten. 

Det er liten tvil om at menneskeskapte klimaendringer også påvirker kulturarven, i noen tilfeller katastrofalt 

og i et dramatisk tempo. I norsk sammenheng er det særlig de mange arkeologiske funn som er 

framkommet som en følge av smeltende isbreer og fonner, som gir grunn til bekymring. Samtidig 

representerer disse funnkompleksene nye og unike kilder til vår forhistorie, i og med at det ofte er snakk 

om velbevarte gjenstander av organisk materiale, som vanligvis ikke vil overleve i andre miljøer. Forskning 

på artefakter og økofakter fra fjellområdene har gitt ny og vesentlig innsikt i klimautviklingen siden siste 

istid.  

 

En ny kulturminnemelding bør inneholde refleksjoner omkring hvordan vi kan ta vare på de deler av 

kulturarven som blottlegges som en konsekvens av global oppvarming. Videre bør den legge føringer for 

prioritering av forskning på menneskelig tilpasning i klimahistorisk perspektiv.   

Arkeologien har de siste tiårene gjennomgått en metodologisk revolusjon i og med nye naturvitenskaplige 

og digitale metoder, og nye muligheter for å analysere og ta i bruk stordata («big data»). Potensialet som 

for eksempel ligger i å bruke gammelt DNA (aDNA) for å utforske genetikk og sykdomshistorie hos 

mennesker, dyr og planter, har vi ennå bare sett konturene av i norsk sammenheng. Metodisk innovasjon 

har skapt en fornyet interesse for universitetsmuseenes samlinger av osteologisk og arkeobotanisk 

materiale. Arkeologisk materiale har eksempelvis kunnet gi vesentlige bidrag til dagens medisinske 

forskning. 

Metoder som gjør det mulig å ekstrahere DNA også fra jordsmonn og sedimenter, skaper helt nye 

muligheter for arkeologisk kunnskapsproduksjon. Dertil kommer en rekke andre metoder som kan bidra til 

en fordypet forståelse av fortidige menneskers og gjenstanders herkomst, slektskap og livsløp, og grunnlag 

for ny kunnskap om menneskelige samhandlingsformer. Det er på høy tid at disse metodene 

implementeres i forvaltningsarkeologien. Den nye kulturminnemeldingen bør derfor synliggjøre behovet 

for å etablere nasjonal naturvitenskapelig forskningsinfrastruktur på kulturminnefeltet. 

Ny GIS-teknologi åpner for storskala landskapsanalyser. Når det gjelder bruk av digitale kart, satellittbilder, 

LIDAR-data og geodata i kartlegging av kulturminner, er potensialet for samarbeid mellom aktører på tvers 

av sektorer åpenbart, eksempelvis gjennom tidlig samarbeid i forbindelse med infrastrukturprosjekter. En 

rekke inngrepsfrie geofysiske metoder gir nytt grunnlag for å kartlegge kulturminner. I et langsiktig 

verneperspektiv er kartlegging vesentlig. Potensialet som ligger i å begrense inngrep og gravemaskinbruk i 

registreringsfasen kan også innebære en miljøgevinst. NIKU kan her tildeles en enda mer aktiv rolle, som 

utvikler av inngrepsfrie registreringsmetoder.  
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Kulturhistorisk museum mener det er nødvendig å styrke og videreutvikle etablerte kompetansemiljøer 

innenfor digital oppmåling og dokumentasjon av kulturminner. Vi ønsker at en ny stortingsmelding legger 

klare føringer for hvordan komplementære fagmiljøer kan videreutvikles og styrkes.  

Universitetsmuseene forvalter en global kulturarv gjennom sine samlinger og arbeider aktivt for å sikre at 

internasjonale kulturvernskonvensjoner respekteres. Gjennom globaliseringsprosessene viskes 

grunnleggende skiller mellom gamle stater ut. Museenes samlinger blir viktige utgangspunkt for å etablere 

ny identiteter og ny forankring for mennesker på flyttefot. Universitetenes kompetansemiljøer rundt 

globalisering, identitetsforhandling og konflikt, er viktige komponenter i en global kulturarvspolitikk. 

Kulturminnemeldingen bør gi en langsiktig kurs for dette arbeidet. Det ligger et uforløst potensial i å knytte 

lokale prosesser til mangfoldsperspektiver og globalisering.  

Arbeidet med å sikre og forstå vår felles kulturarv har de siste tyve årene flyttet seg fra en utpreget nasjonal 

arena til en arena som både er lokal og global. Som en del av de globale utfordringene framstår arbeidet 

med kulturminnekriminalitet som en viktig men per i dag uløst utfordring 

Plyndring av kulturminner og omsetning av arkeologiske funn og kulturgjenstander som finansieringskilde 

for krigshandlinger og terror er én side ved globaliseringen, ulovlig omsetning («trafficking») av løse 

kulturminner en annen. Det er ikke godt nok kartlagt i hvilken grad de nordiske landene kan være åsted for 

hvitvasking av kulturgjenstander. Mens kulturminnekriminalitet er en prioritert oppgave i internasjonalt 

politisamarbeid, eksempelvis gjennom Interpol, har norske Økokrim lite ressurser. Det er videre en 

utfordring at løse kulturminner sorterer under Kulturdepartementet, mens kulturminnekriminalitet knyttet 

til faste kulturminner er Klima- og miljødepartementets portefølje.  

Kulturminnekriminalitet er også behandlet i den nye kulturmeldingen, men Kulturhistorisk museum vil 

framholde betydningen av å se det nasjonale kulturminnevernet i helhetlig sammenheng med de 

internasjonale utfordringene knyttet til illegal omsetning av kulturarv. 

En ny kulturminnemelding bør ta stilling til hvordan de utfordringer og muligheter globaliseringen har skapt 

kan omsettes i en bærekraftig og langsiktig kulturarvspolitikk. Et godt kulturminnevern skal sikre at også 

våre etterfølgere har tilgang til vår egen kulturarv og historie, ikke bare som fjerne minner, men som 

håndfaste og etterrettelige kilder til kunnskap, identitet og opplevelse.  

Kulturhistorisk museum vil avslutningsvis takke for invitasjonen til å holde innlegg på regionalsamlingen i 

Oslo og denne muligheten til å avgi et mer utfyllende innspill.  
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