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Klima- og miljødepartementet 
 
 
 
  
Høringssvar – Kulturminnemeldingen 
 
Meldingen skal etter planen legges fram for Stortinget våren 2020. 

 

Bakgrunnen for saken er at Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om 
kulturminnepolitikken. Et ønske er å skape større oppmerksomheten og debatt om 
kulturminnepolitikken. Meldingen skal bygge videre på rammene som ble lagt for gjeldende 
kulturminnepolitikk i St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner, og en målsetning er å 
belyse hvordan kulturminner, kulturmiljøer og landskap er viktige ressurser for samfunnet i dag og 
hvordan de kan bidra framover, både i et miljømessig, kulturelt, sosialt og økonomisk perspektiv. Ny 
stortingsmelding vil også ta tak i nye samfunnsutfordringer knyttet til blant annet klimaendringer, 
urbanisering, demografiske endringer og en stadig økende digitalisering.  
 

NTNU Vitenskapsmuseet har i denne høringen vektlagt momenter for å styrke kunnskapsbasert 
forvaltning av både automatisk fredete arkeologiske kulturminner og løse kulturminner. Som 
universitetsmuseum ser NTNU Vitenskapsmuseet det som en sentral del av sitt samfunnsoppdrag å 
arbeide for en stadig bedre kunnskapsbasert forvaltning av automatisk fredete arkeologiske 
kulturminner. Vi fremmer her fem momenter som bør behandles i den kommende 
stortingsmeldingen på kulturminnefeltet. Felles for disse er kunnskapsutvikling med spesielt 
henblikk på den arkeologiske kulturarven. 

 

Utvikling av kulturhistorisk kunnskap knyttet til forvaltning av automatisk fredete arkeologiske 
kulturminner 

 

Utvikling av kulturhistorisk kunnskap har så langt vært fraværende i tidligere presentasjoner av 
arbeid med stortingsmeldingen. For å sikre en mer kunnskapsbasert forvaltning, må dette gjøres 
premissgivende i prosessen. En kunnskapsbasert forvaltning tar sikte på å sikre og utnytte 
automatisk fredete arkeologiske kulturminner som vitenskapelig kildemateriale. Dette kan bare 
oppnås gjennom å sikre at forvaltningsundersøkelser tar hensyn til forskningsfronten også når det 
gjelder kulturhistoriske problemstillinger og metoder. Bare på denne måten kan man sikre ny 
innsikt i fortiden og et godt grunnlag for samfunnsmessig dialog om kulturarven. 
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Behov for en helhetlig forvaltning av automatisk fredete arkeologiske kulturminner 

 

Det er et behov en helhetlig forvaltning av automatisk fredete kulturminner. Den gjeldende 
ansvarsfordelingen mellom universitetsmuseene og Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU), 
bidrar til en uheldig oppsplitting av kulturhistoriske sammenhenger både mellom by og land i 
middelalder og mellom forhistorie og middelalder. En helhetlig forvaltning av automatisk fredete 
arkeologiske kulturminner oppnås og ivaretas best gjennom en enhetlig utgravningsvirksomhet, og 
ved at denne legges til universitetsmuseene. Vi vil her også minne om NIBR-rapporten1 som ble 
utarbeidet i forbindelse med arbeidet med St. Meld 35 (2012-2013) Fremtid med fotfeste. Det ble 
her understreket at ved universitetsmuseene inngår de arkeologiske forvaltningsundersøkelsene i 
en større sammenheng der tilgangen til universitetenes samlinger og forsknings- og 
formidlingskompetanse sikrer at ny kunnskap blir utviklet og formidlet. Det framsettes som viktig at 
kulturminneforvaltningen har tilgang til forskningsmiljøer og undervisning ved universitetene, da 
dette er med på å sikre momentene også nevnt i punktet ovenfor om utvikling av kulturhistorisk 
kunnskap som grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning. Det skal også legges til at daværende 
MD i den ovennevnte stortingsmeldinga gikk inn for å vurdere endringer i Forskrift om faglig 
ansvarsfordeling m.v. etter Kulturminneloven, bla. med utgangspunkt i NIBR-rapporten. I 2016 ble 
det også nedsatt en tverrdepartementale arbeidsgruppe med deltakere fra 
kulturminneforvaltningsinstitusjoner, hvor mandatet var å: 
« …styrke kulturminneforvaltningens arbeid med å ivareta automatisk fredete arkeologiske 
kulturminner og skipsfunn som vitenskapelig kildemateriale og som en viktig del av en 
kunnskapsbasert forvaltning gjennom en enklere, ensartet og mer forutsigbar organisering» 
Gruppen jobbet med å identifisere og utforme ulike alternative løsningsforslag, og arbeidet kom langt i 
å foreslå konkrete løsninger. Arbeidet har imidlertid stoppet opp. Dette er svært uheldig spesielt gitt de 
prosesser som er i gang med overføring av myndighet til de nye folkevalgte regionene. For å få en best 
mulig helhetlig kulturminneforvaltning burde dyptvirkende endringer i forvaltningsapparatet blitt gjort 
samtidig og som en helhet. Vi mener det er svært viktig at denne prosessen blir tatt opp og at forslag blir 
iverksatt som en del av utarbeidelsen av kommende stortingsmelding.  

 
Universitetsmuseenes ansvar for statens eiendomsrett til løse kulturminner som forvaltning, ikke 
som ivaretakelse  

 

I forslaget til ny ansvarsforskrift ble det foreslått å endre ordlyden fra at museene skal forvalte 
statens eiendomsrett til løse kulturminner til at de skal ivareta denne. Ved å bytte forvalte med 
ivareta, risikerer man at bærekraftperspektivet svekkes og at samlingene slik blir rene 
oppbevaringssteder. Universitetsmuseenes samlinger består både av løse kulturminner, 
prøvemateriale, osteologisk materiale osv. samt av et stort dokumentasjonsmateriale som er 

                                            
1) NIBR-rapport 2012: Arne Holm og Trine: Myrvold Forvaltningsmuseenes og NIKUs ansvar og roller i 
forvaltningen av arkeologiske kulturminner, s. 30 
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innhentet gjennom snart 200 års virksomhet. I dag pågår omfattende forskning fra mange ulike 
vitenskapelige disipliner på arkeologisk samlingsmateriale. De arkeologiske samlingene 
representerer lange tidsserier som i tillegg til kulturhistorisk forskning er aktivisert for eksempel i 
genetisk-, helse-, kostholds-, metallurgisk- eller annen teknologisk forskning. Det er viktig å 
fastholde en forståelse av at Universitetsmuseene på den ene siden har ansvar for at samlinger må 
bevares for fremtidens forskning og formidling og at Universitetsmuseene på den andre siden 
svært aktivt forvalter et forskningsmateriale som er i daglig bruk. Norske arkeologiske samlinger 
danner kjernen i flere nasjonale og internasjonale forskningssatsinger, der universitetsmuseene 
deltar og der samlingene aktiviseres. Det aktive begrepet forvaltning er derfor det som best 
dekker virksomhetsfeltet. Svært sentralt her er det også at samlingene som helhet utgjør 
dynamiske databanker for kunnskapsutvikling fra både utgravningsvirksomheten og 
samlingskurateringen. En differensiert modell hvor en skiller de ulike samlinger vil slå svært 
negativt ut for å drive en effektiv, aktiv, fremtidsrettet og kunnskapsbasert forvaltning. 

  

Kultminner og kulturmiljøer av særlig stor nasjonal verdi 

 

I forslaget til ny ansvarsforskrift ligger det an til å innføre en ny kategori kulturminner av særlig 
nasjonal verdi. NTNU Vitenskapsmuseet vil av flere årsaker fraråde at dette tas inn i forskriften og i 
kommende kulturminnepolitikk. Forslaget er selvmotsigende da automatisk fredete kulturminner 
allerede er definert som nasjonale verdier gjennom kulturminnelovens § 1,1. ledd. Videre viser 
kriteriene en tendens til en manglende verdisetting av kulturminner eldre enn middelalder. 
Forslaget muliggjør også at politiske strømninger vil bidra til kanonisering av perioder i norsk 
historie og kategorier av kulturminner som representerer slik historie. I tillegg vil en listeføring 
utfordre det dynamiske kunnskapsperspektivet ved at tenkingen rundt kulturminnevern som 
forvaltning av et ressurspotensial for kunnskapsutvikling blir svekket. 

  

Riksantikvaren og direktoratets nasjonale rolle for utarbeidelse av helhetlige rutiner og 
retningslinjer. 
 
Automatisk fredete kulturminner er ikke fornybare ressurser, det er et bærende prinsipp i 
miljøforvaltningen at slike ressurser forvaltes utfra en klar nasjonal kulturminnepolitikk som ivaretar 
hensynet til kommende generasjoners mulighet for identitet, kunnskapsinnhenting og opplevelse. 
Automatisk fredete kulturminner er en minkende ressurs som er utsatt for naturlig og 
menneskeskapt desimering. Den nye forvaltningsstrukturen som er introdusert gjennom 
regionreformen og omfattende delegering av oppgaver til regionalt forvaltningsledd, forutsetter at 
Riksantikvaren som direktorat for kulturminner settes i stand til med kapasitet og kompetanse å 
utarbeide helhetlige nasjonale rutiner og retningslinjer for forvaltning, undersøkelser og 
dokumentasjon av automatisk fredete kulturminner. Gjennom de faglige undersøkelser som foretas 
flyttes kunnskapsfronten hele tiden med hensyn til automatisk fredete kulturminner. Riksantikvaren 
må derfor også være en samlende og kommuniserende faglig dialogpartner for hele den 
desentraliserte kulturminneforvaltningen inkludert Universitetsmuseene, for å sikre bruk av 
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tidssvarende metoder og kunnskapsoverføring mellom instansene som grunnlag for en moderne og 
kvalitativt god praksis. Dette vil bidra til kulturminnevernets oppfyllelse av sitt samfunnsoppdrag 
gjennom effektiv og kvalitativ god forvaltning og kunnskapsformidling. 
 
Ved desentralisering av oppgaver vil Riksantikvarens rolle som rådgivende og utøvende nasjonal 
faginstans for forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og det kulturhistoriske innholdet i 
landskapet måtte bibeholdes. Med nytt regionalt forankret ansvar for dispensasjon fra 
kulturminneloven for automatiske fredete kulturminner må en forvente krevende avveininger av 
interesser mellom næringsutvikling og vern. Ved konflikt vil slike saker måtte oversendes til 
Riksantikvaren for avgjørelse. I en situasjon hvor kulturminnefeltet desentraliseres er det vesentlig 
at Riksantikvaren bibeholder kapasitet og kompetanse på dagens nivå for å kunne ivareta ansvaret 
for en helhetlig og lik nasjonal praksis innen kulturminnefeltet. 
 
 
Hilsen 
 
 
 
Reidar Andersen Bernt Rundberget 
Museumsdirektør Instituttleder 
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