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Deres ref.  

 
Tromsø, den 28.1.2019 
 
Klima- og miljødepartementet 
 

Innspill til ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken 
 
Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF – RK) vil be om at kvenske kulturminner får samme 
automatiske fredningsgrense som samiske kulturminner fikk ved Stortingsbehandlinga våren 2018, dvs at 
kvenske kulturminner som er fra 1917 eller eldre blir automatisk fredet. 
I forbindelse med behandlinga av denne saka uttalte flertallet i familie- og kulturkomiteen bl.a følgende om at 
samiske og kvenske kulturminner får samme fredningsgrense: 
”Flertallet foreslår at problemstillingen tas opp til drøfting i den kommende stortingsmeldingen om 
kulturminner, og legges fram for Stortinget på en passende måte. Kvenske kulturminner er en sårbar og utsatt 
kategori som bør prioriteres på bakgrunn av en omforent strategi, der endringer i lovverket kan være en av flere 
aktuelle virkemidler som vurderes.” 
Flertallet sier også at kvenske kulturminner er viktige for å dokumentere historiske levemåter og tilstedeværelse i 
det norske samfunn. I store deler av det nordlige Norge hvor kvenene har bosatt seg, har kvenene og samene 
eksistert side ved side, og i mange tilfeller er deres historie sammenvevet. 
NKF – RK sier seg hjertens enig i komiteens vurderinger.  I tillegg vil vi f.eks.  nevne at kvenske og samiske 
kulturminner led samme skjebne ved brenninga i 1944, og fornorskinga av kvener og samer gjorde også sitt at 
både kvenske og samiske kulturminner fikk liten verdi. Det er derfor viktig at de gjenværende kvenske og 
samiske kulturminner får samme fredningsgrense. 
Konklusjon: 
”og kvenske” legges inn i Kulturminnelovens § 4 andre ledd og i §12 første ledd, bokstav c 
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