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«Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon 

skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som 

ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som 

vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for 

nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, 

selvforståelse, trivsel og virksomhet.» 

Kulturminnelovens formålsparagraf (§ 1) 

file://///oppfil2/Avdeling/POF/Kulturminneplan/Planprogram/Planprogram%2012.03.19.docx%23_Toc9328284
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Bakgrunn og rammer 
Det kommer av Oppdal kommunes planstrategi for perioden 2016-2019 at 

det skal utarbeides en kulturminneplan. Riksantikvaren har også gjennom 

sitt prosjekt kulturminner i kommunene (KIK) et mål om at 90% av landets 

kommuner skal ha vedtatte planer innen 2020.  

Det innledende arbeidet med kulturminneplanen startet opp med SEFRAK-

registrering sommeren 2016 hvor målet var å sluttføre registreringen i 

kommunen. Oppdal fikk gjennom KIK et tilskudd på kroner 100 000 for 

dette arbeidet. Arbeidet ble avsluttet senhøsten 2016 uten at 

registreringen ble komplett.  

Plan og bygningsloven § 11 åpner opp for at det kan utarbeides 
kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller 
virksomhetsområder. 

Plantype og forholdet til andre planer  
Planen utarbeides som kommunedelplan. Kommuneplanens arealdel vil 
fortsatt være gjeldende når det kommer til arealdisponering. Planen vil 
derfor virke som et kunnskapsgrunnlag ved rullering av kommuneplanens 
arealdel. Det betyr at områder eller objekt som i planen ønskes sikret 
gjennom kommuneplanens arealdel må tas inn ved rullering eller 
revidering. Planen vil også danne grunnlaget for kulturminner som tema i 
kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Planen vil uavhengig av status i kommuneplanens arealdel fungere som et 
kunnskapsgrunnlag i saksbehandling for plan-, byggesaker og annen 
arealdisponering. Planens handlingsdel skal i henhold til plan- og 
bygningsloven § 11-2 revideres årlig.   
 

Lovverk  
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) er 

kommunen sitt hovedredskap for å ivareta kulturminnene. Gjennom 

kommuneplanarbeidet er kulturminnene også en del av den helhetlige 

miljø- og ressursplanleggingen. De fleste faller inn under kommunens eget 

ansvar og forvaltes gjennom plan- og bygningsloven. 

Lov om kulturminner (kulturminneloven) inneholder de sterkeste 

virkemidlene en har i arbeidet med kulturminnevern. Kulturminneloven 

har som formål å ta vare på kulturhistorisk og arkitektonisk verdifulle 

kulturminner og kulturmiljø av nasjonal verdi. Loven tar for seg 

kulturminner som er automatisk fredet, samt kulturminner og kulturmiljø 

som fredes etter vedtak av Riksantikvaren.  

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) kan også 

sikre kulturminner, kulturmiljø og landskap.  Loven inneholder vedtekter og 

forskrifter for flere typer områdevern.  

Lov om jord (jordlova) blant annet som formål at forvaltingen av 

arealressursene skal være miljøforsvarlig og blant annet ta hensyn til 

jordbruksarealer og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for 

mennesker, dyr og planter. 

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven): omhandler 

vern av krigsgraver fra første og andre verdenskrig.   

UNESCOs konvensjon om vern av immaterielle kulturminner: Konvensjonen 

er utarbeidet for å sikre respekt for og øke bevissthet om og betydning 

av immateriell kulturarv. En konvensjon er et juridiske dokument som 

forplikter de statene som ratifiserer eller offisielt slutter seg til 

dokumentet på annen måte å gjennomføre de tiltakene som 

konvensjonen sier at statene skal gjøre.   
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Lokale føringer:  
 

Kommuneplanens arealdel 2014-2025 (under revisjon) 

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen for 

hele kommunens areal, rammer og betingelser for nye tiltak og arealbruk 

som kan settes i verk, og viktige hensyn som må ivaretas ved disponering 

av arealene. Avsnitt som berører kulturminner:   

1.4 Kulturminner og kulturmiljø (retningslinje) 

Kulturminner og bygninger med antikvarisk og kulturhistorisk verdi skal ivaretas i 

forbindelse med plan- og byggesaker. Ved byggesøknader og planbehandling skal 

eksisterende og planlagte forhold dokumenteres. 

5.5 Hensynssone bevaring kulturmiljø  

 H_570_1 Vang  

Ved behandling av byggesøknader, søknader om dispensasjoner fra kommuneplan 

og søknader om tiltak i landbruket, skal hensynet til kulturmiljø vektlegges før det 

avgjøres om tiltaket kan gjennomføres og om lokalisering og utforming. Regional 

kulturminnemyndighet skal gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes. 

6.2 Båndlegging etter lov om kulturminner (pbl § 11-8 d)  

H_730_1 Oppdal- og H_730_2 Lønset kirke  

Oppdal og Lønset kirker er listeført som særlig verneverdig hos Riksantikvaren. Ved 

vedlikehold og utbedringer skal fasadeuttrykk og konstruksjon bevares. 

Fasadeelementer som vinduer, dører, kledning taktekking, samt 

overflatebehandling skal så langs som mulig bevares i sin opprinnelige tilstand. Ved 

nødvendig utskifting brukes samme type materialer som originalt. Alle tiltak skal 

forelegges kulturminnemyndigheten, jf. rundskriv T-3/2000 (kirkerundskrivet). All 

bygging nærmere kirken enn 60 meter er forbudt etter kirkeloven § 21, 5.ledd, uten 

tillatelse fra biskopen. Saker som angår Oppdal og Lønset kirke skal til 

Riksantikvaren for rådgivning før det fattes vedtak av kirkelig myndighet etter 

kirkeloven. Saker som angår Oppdal og Lønset kirkes omgivelser skal til 

fylkeskommunen.  

H_730_3-7 Middelalderkirkestedene (Lo-, Stavå-, Aalbu- og Vindal kirkested) samt 

huset på Vikåsen  

Kulturminnet er automatisk fredet, jf. kulturminneloven § 4. Det er ikke tillatt å 

sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, tildekke, 

skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete kulturminnene 

eller framkalle fare for at dette kan skje. Alle tiltak skal avklares med 

Riksantikvaren.  

H_730_8 Kongsvold Fjeldstue  

Kongsvold Fjeldstue med bygninger og utomhusanlegg skal bevares. Endringer ut 

over vanlig vedlikehold er ikke tillatt, uten etter tillatelse fra 

kulturminneforvaltningen. Bestemmelsen omfatter anlegg i landskapsverneplanen 

for Klima- og miljødepartementet som er under forskriftsfredning.  

H_730_9 Grønnbakken smie  

Grønnbakken smie er fredet gjennom forskrift av 24.8.2007 og gjelder eksteriør og 

interiør med fast inventar.  

H_730_10-12 Rise, Katlberget, Hellemaling  

Inngår i Regional plan for kulturminner, Sør-Trøndelag fylkeskommune  

H_730_13 Vang gravfelt  

Ved behandling av byggesøknader, søknader om dispensasjoner fra kommuneplan 

og søknader om tiltak i landbruket, skal hensynet til kulturmiljø vektlegges før det 

avgjøres om tiltaket kan gjennomføres og om lokalisering og utforming. Regional 

kulturminnemyndighet skal gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2025 

Kommuneplanens samfunnsdel peker på tre kritiske suksessfaktorene for 

at kommunen skal kunne lykkes med å oppnå god livskvalitet: folkehelse, 

omsorg og folkehelse. Avsnitt som berører kulturminner:  

6.  Bærekraftig og lønnsomt reiseliv 

Naturen og kulturlandskapet er hovedingredienser i opplevelsen av å bo eller 
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besøke Oppdal, og som det er viktig å ta vare på. Gode naturgitte, kulturelle og 

menneskelige ressurser er bærebjelkene i reiselivet i Oppdal. 

7. Fritidsboliger 

Det skal være mulig å fortette eksisterende områder og å etablere nye områder der 

det ligger til rette for det. Det vil si at det ikke gir vesentlige negative konsekvenser 

for interesser som landbruk, reindrift, naturmangfold, barn- og unges interesser, 

kulturminner, folkehelse eller samfunnssikkerhet. 

Landbruksplan for Oppdal 2013 - 2021 

Hovedmål for planen: Kulturlandskapets mangfold skal bevares og utvikles 

som bærebjelke for et aktivt landbruk, bosetting og verdiskaping. 

Delmål B: Bevisst styring av arealbruken gjennom arealplanlegging og 

saksbehandling for å ivareta kulturlandskap, naturverdier og 

næringsgrunnlaget på en god måte. Tiltak: 

 Målrette bruken av tilgjengelige virkemidler - setring, beitebruk, 

kulturlandskap, biologisk mangfold, tilretteleggingstiltak og 

kulturminner. Fellestiltak prioriteres. 

Delmål C: Ta vare på gode bosteder og ei levende bygd ved å fokusere på 

de menneskelige ressursene, felles kulturarv og livsmiljø. Tiltak:  

 Økt satsing på kulturminner gjennom tilrettelegging, formidling og 

opplevelser. 

Beiteplan for Oppdal 2018 – 2025 

Inneholder eget kapittel om kulturlandskap med mål om å skape gode 

vilkår for beitedyr i kulturlandskapet. Tiltak:  

 Målrette bruken av økonomiske virkemidler mot tiltak som fremmer 

kulturlandskap og beite  

 Styrke tilskuddsordningene for biologisk verdifulle areal med stort 

artsmangfold  

 Restaurere gammel kulturmark, særlig nær driftssenteret 

 Stimulere til økt bruk av den innmarksnære utmarka  

 Aktiv kontroll og oppfølging av driftskrav innmarksbeite, jfr jordlovens 

§8 - Sambeite 

 Øke antall storfe på beite 

 Rydde gamle ferdselsstier, samarbeid grunneier/beitebruker 

 Flere motorsagkurs  

Kulturplan for Oppdal.  

Hovedmål 5.4: Bygdas kulturminner, fornminner, bygningskultur og 

lokalhistorie skal bevares og utvikles. Ressursene skal utnyttes i næringsliv, 

undervisning og friluftsliv. Prioriterte tiltak/prosjekt:  

 Levende muesum 

 Ålma som tidligere bygdesenter 

 Oppdals historie gjennom 2000 år 

 Vern av kulturlandskap 

 Gamle kraftstasjoner 

 Vardeprosjekt 3: Fjellviking og spelet på Vang 
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Nasjonale og regionale føringer 
Departementet arbeider på nåværende tidspunkt (vinteren 2019) med en 

ny stortingsmelding for kulturminneområdet. Av eksisterende nasjonale og 

regionale føringer er følgende mest sentral:  

 St.meld. nr.16 (2004-2005) Leve med kulturminner  

 St.meld. nr.22 (2004-2005) Kultur og næring  

 St.meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum  

 St.meld. nr. 35 (2012-13) Framtid med fotfeste  

 NOU 2002-1 – fortid former framtid 

 Regional plan for kulturminner for Sør-Trøndelag 2013-2017 (21) 
 

Nasjonale mål 
Mål satt i St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner:  

1. Det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer skal ikke 

overstige 0,5 prosent innen år 2020. 

2. For automatisk fredete arkeologiske kulturminner skal det årlige tapet 

ikke overstige 0,5 prosent innen 2020. 

3. Et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer skal være 

vedtaksfredet innen 2020. 

4. Fredete bygninger, anlegg og fartøy skal ha ordinært vedlikeholdsnivå 

innen 2020. Et representativt utvalg automatisk fredete arkeologiske 

kulturminner skal være sikret innen 2020. 

5. Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å hindre 

uønsket nedbygging av matjord og ivareta viktige kulturminner. 

Det er en ny stortingsmelding om kulturminner under utarbeidelse per 

våren 2019.  

 

Planprosessen 
Planprosessen vil gjennomføres etter plan- og bygningslovens prosesskrav i 

kapittel 11. Formannskapet behandler planprogram og planutkast før 

vedtak i kommunestyret.  

 

 

 

 

Kunngjøring

Vedtak av plan | to-trinns behandling

Behandling og bearbeiding av innspill

Høring og offentlig ettersyn av planutkast | Formannskapet

Utarbeidelse av planutkast

Vedtak av planprogram | to-trinns behandling

Høring og offentlig ettersyn av planprogram

Utarbeidelse av planprogram | Kunngjøring
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Organisering og medvirkning 
Arbeidsgruppe:  

Arbeidsgruppen har ansvar for utarbeidelse av planprogram og planutkast 

samt å forberede og legge dette for politisk behandling. Arbeidsgruppen 

består av:  

 Sjur Vammervold (kulturkonsulent) 

 Vegard Kilde (rådgiver byggesak) 

 Ragnhild Eklid (rådgiver landbruk) 

 Gro Aalbu (fagleder kultur, landbruk og miljø) 

Andre enheter i kommunen trekkes inn ved behov. Trøndelag 

fylkeskommune, Sametinget og Riksantikvaren bidrar med faglige råd.   

Medvirkning: 

Bred medvirkning i planarbeidet er nødvendig for å få til en godt 

gjennomarbeidet plan med en god forankring i lokalsamfunnet. I 

forbindelse med arbeidet er det ønskelig å invitere aktører innenfor de 

aktuelle fagområdene til planen. Aktuelle parter som kan inviteres er: 

Oppdal historielag, Oppdal kulturhus, Bygdekvinnelaget, Oppdal 

gammelteknisk forening, Oppdal landbruksråd, Kirkevergen, Kongsvold 

Fjellstue, Villreinsenteret, Pilegrimssenter Dovrefjell, Oppdal 

bygdeallmenning, Trollheimen Sijte, Oppdal kunstlag, Oppdal kulturråd, 

Stiftelsen Vognildsbua og Styringsgruppen for UKL-området Klevgardan.  

Utover å invitere aktuelle aktører og lovbestemte høringer vil det bli 

gjennomført åpne folkemøter. Facebook, nettside og lokalaviser må og vil 

bli brukt aktivt.  

 

Innhold og fokusområde 
De viktigste elementene i en kommunedelplan for kulturminner og 

kulturmiljøer er: 

• Beskrivelse av og kart over de viktigste kulturminnene og kulturmiljø i 

kommunen 

• Forslag til forvaltning og skjøtsel av disse kulturminnene 

• Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres 

i øvrig kommunal planlegging og virksomhet 

• Handlingsdel  

Det er en rekke forskjellige typer kulturminner og kulturmiljøer som kan 
være aktuelle å ta med i en kulturminneplan. Her må det gjøres en konkret 
vurdering i hvert enkelt tilfelle. Eksempler på viktige typer er: 

• kjente automatisk fredete kulturminner på land og under vann 
• områder med høyt potensial for funn av automatisk fredete 

kulturminner på land og under vann 
• byggverk, anlegg, områder og kulturmiljø fredet eller foreslått fredet 

etter kulturminneloven 
• områder regulert til spesialområde bevaring, eller hensynssone c) vern 

av kulturmiljø etter plan- og bygningsloven 
• områder som er båndlagt til kulturmiljø eller landskapsformål eller gitt 

hensynssone c) vern av kulturmiljø eller landskap i eksisterende 
kommuneplan  

• kulturminner og områder som inngår i tematiske eller fylkesvise 
verneplaner 

• kulturminner og områder som inngår i nasjonale registreringer av 
verneverdige områder 

• områder eller tema som er omfattet av rikspolitiske retningslinjer 
• kulturminner registrert i SEFRAK (register over alle hus eldre enn 1900) 

etter en konkret vurdering  
• Immaterielle kulturminner (hendelser/tro/tradisjon).  
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Kulturminner som næring tas med som tema i planen.  

Status og behov for kunnskap 
Det foreligger en rekke lokale og nasjonale register og databaser som 

sammen danner et godt grunnlag for planen. De viktigste antas å være: 

 SEFRAK-registeret  

 Gards- og slektshistorie for Oppdal 

 Årsskrift og andre publikasjoner av Oppdal historielag 

 Askeladden/kulturminnesøk 

 Sektorvise landsverneplaner og fredningsvedtak 

 Lokalhistoriske publikasjoner 

 Kommunalt register over gamle stedsnavn 

 Slekt og data (gravregister) 

 Norges bebyggelse 

Den manglende SEFRAK-registreringen er en utfordring. Kommunen har 

likevel en god oversikt over hvilke områder som mangler. Dette gjelder 

blant annet områdene Smegarden, Mjøagardan og noen områder mellom 

Stensem/Dørreshovden og Nerskogen/Minnildalen. Flere seterdaler er 

heller ikke registrert. Mange bygg er også bare lagt inn med SEFRAK ID i 

matrikkel uten at bygget fysisk er merket på kartet som SEFRAK-bygning. Et 

ledd av planarbeidet bør være å avdekke alle manglende registreringer og 

synliggjøre dette slik at registeret kan sluttføres.  

Det må også gjøres et stykke arbeid med innhenting og registrering av 

immaterielle kulturminner. Her er kunnskapen lite systematisert og mye 

kunnskap ligger ofte ikke offentlig tilgjengelig.   

Det finnes garantert kulturminner som ikke er kjent og ikke blir gjort kjent 

under planarbeidet. Kulturminner som man senere blir kjent med må 

innrulleres i planen.    

Bilde 1: Vognildsbua. 

Bilde 2: Raulåna. 
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Definisjoner 
Arkeologisk kulturminne 

Fysiske spor og levninger etter tidligere tiders liv og virksomhet, der 

utgravning og dokumentasjon utgjør hovedkildene til vår kunnskap om og 

opplevelse av fortidens samfunn.      

Automatisk fredet kulturminner 

Et kulturminne som er fredet direkte etter lov, uten særskilt vedtak. Disse 

kulturminnene er automatisk fredet: 

 faste kulturminner fra før 1537                              

 samiske faste kulturminner fra år 1917 eller eldre 

 stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537 – 1649 

 faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 1946. I tillegg er det 

bestemmelser for enkelte typer kulturminner. (Se svalbardmiljøloven)  

Fast kulturminne  

Betegnelsen brukes om jord- eller stedfaste kulturminner.  

Funn av gjenstander inngår som deler av et fast kulturminne så lenge de 

befinner seg i jorda eller under vann.           

Fredet kulturmiljø  

Et kulturmiljø som myndighetene tillegger så stor verdi at det må bevares 

for ettertiden.                           

En fredning er den strengeste form for vern. Fredning innebærer at 

inngrep/endringer må godkjennes av myndighetene. Lovene som benyttes 

ved fredning av kulturmiljøer, er kulturminneloven og 

svalbardmiljøloven.     

Fredet kulturminne 

En fredning er den strengeste form for vern. Fredning innebærer at 

inngrep/endringer må godkjennes av myndighetene. Lovene som benyttes 

i dag ved fredning av kulturminner, er kulturminneloven og 

svalbardmiljøloven.  

Immateriell kulturarv              

Immateriell kulturarv betyr praksis, framstillinger, uttrykk, kunnskap og 

ferdigheter. For kulturminneforvaltningen er den immaterielle kulturarven 

knyttet til det vi ikke kan ta på ved et kulturminne. Dette gjelder for 

eksempel tro, tradisjoner, sagn og hendelser.            

Kulturarv 

Samlebetegnelse for materiell og immateriell kultur. 

Betegnelsen kulturarv blir særlig brukt i samarbeidet mellom 

kulturminneforvaltningen, arkivverket og museumssektoren, sammen med 

kommunene og lokale lag og foreninger.    

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) 

Riksantikvaren ønsker å identifisere og ivareta landskap og kulturmiljø med 

nasjonale kulturhistoriske interesser. Registeret vil gi et tydelig signal om 

hvilke landskap og kulturmiljøer kulturminneforvaltningen vurderer som 

særlig viktige, og hvor den vil følge med på hvordan arealene forvaltes og 

gi føringer for videre utvikling.      

Kulturlandskap  

Alt landskap som er påvirket av mennesker. Betegnelsen brukes når det 

fokuseres på den menneskelige påvirkningen av landskapet, og særlig ofte 

om jordbrukslandskap.             

Kulturmiljø 

Et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller 

sammenheng. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi kan inngå i 

et kulturmiljø. 

https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#kulturminne
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#fastkulturminne
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#løstkulturminne
http://www.lovdata.no/all/tl-20010615-079-009.html
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#kulturminne
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#kulturmiljø
http://www.lovdata.no/all/hl-19780609-050.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20010615-079.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19780609-050.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20010615-079.html#map009
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#kulturarv
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#kulturminne
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#Immateriell kulturarv
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#landskap
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#kulturminne
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Kulturmiljøer kan for eksempel være et byområde, ei setergrend, et 

fiskevær eller et industriområde med fabrikker og boliger 

Kulturminne  

Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. 

Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro 

eller tradisjon til. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi er 

kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne.                           

Kulturminner kan for eksempel være bygninger, hager, gravhauger, 

helleristninger, båter eller veifar. Disse kan være fra tidligere tider eller fra 

vår egen tid. Det skilles mellom løse og faste kulturminner.        

Nyere tids kulturminne 

Kulturminne som er datert til 1537 eller senere. En annen betegnelse som 

også kan brukes, er etterreformatorisk kulturminne.             

Representativitet  

At ett eller et utvalg kulturminner er representativt, betyr at det er typisk 

eller karakteristisk for en større gruppe kulturminner. Begrepet brukes ved 

sammenligning med andre kulturminner.            

SEFRAK-bygning  

Betegnelsen brukes om bygninger som ble registrert i regi av SEFRAK 

(Sekretariatet for registrering av faste kulturminner) i årene 1975-1995. 

Registreringene omfatter i prinsippet alle bygninger bygget før 1900, men 

enkelte områder ble grensen satt noe lenger fram i tid, for eksempel i 

Finnmark alle bygninger før 1945. Det eneste kriteriet for registrering var 

antatt alder på bygningen.  

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en økonomisk satsing og en 

arbeidsmåte for å ivareta et representativt utvalg av verdifulle norske 

jordbrukslandskap. Satsingen på Utvalgte kulturlandskap er rettet mot 

målene om å ta vare på variasjonen i jordbrukets kulturlandskap og 

ivaretakelse av biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer. 

Grunnleggende for valg av områder er at de i størst mulig grad omfatter 

jordbrukslandskap med både svært store biologiske verdier og 

kulturhistoriske verdier.            

Vedtaksfredet kulturminne 

Et vedtaksfredet kulturminne fredes i dag gjennom vedtak etter 

kulturminneloven eller svalbardmiljøloven. Vedtaksfredninger etter 

kulturminneloven kan omfatte alle typer kulturminner yngre enn 1537, 

stående byggverk yngre enn 1649, kulturmiljøer og fartøy. 

Vedtaksfredninger etter svalbardmiljøloven kan omfatte kulturminner 

yngre enn 1945.    

Vernet kulturminne 

Et kulturminne som er vernet ved lov eller andre virkemidler. De viktigste 

lovene er kulturminneloven, plan- og bygningsloven, kirkeloven, 

svalbardmiljøloven og naturmangfoldloven. Andre virkemidler for vern er 

statlige verneplaner, kirkerundskrivet, avtaler, listeføring, 

tilskuddsordninger med mer.   

Verneverdig kulturminne 

Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som 

har gjennomgått en kulturhistorisk vurdering og er identifisert som 

verneverdig. Betegnelsene verneverdig og bevaringsverdig betyr det 

samme og brukes om hverandre. 

De mest verneverdige kulturminnene er av nasjonal verdi. Det er først og 

fremst disse som fredes etter kulturminneloven.    

 

 

https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#løstkulturminne
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#fastkulturminne
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#kulturminne
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#kulturminne
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#kulturminne
http://www.lovdata.no/all/hl-19780609-050.html#map005
http://www.lovdata.no/all/hl-19780609-050.html#map005
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#kulturmiljø
http://www.lovdata.no/all/hl-20010615-079.html#map009
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#kulturminne
http://www.lovdata.no/all/hl-19780609-050.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20080627-071.html&emne=BYGNINGSLOV*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19960607-031.html&emne=KIRKELOV*&&
http://www.lovdata.no/all/tl-20010615-079-009.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20090619-100.html&emne=naturmangfoldlov*&&
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/2000/t-300-kulturminne-kirke.html?id=278976
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#listeført
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#kulturminne
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal#nasjonal
http://www.lovdata.no/all/hl-19780609-050.html
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  1. K 
2019 

2. K 
2019 

3. K 
2019 

4. K 
2019 

1. K 
2020 

2. K 
2020 

3. K 
2020 

4. K 
2020 

Utarbeidelse av planprogram.  AB         

Nedsettelse av arbeidsgruppe og 
referansegruppe 

AB         

Behandling før planprogram sendes på 
høring. Varsel om oppstart 

FS         

Høring og offentlig ettersyn av 
planprogram 

AB         

Behandling og vedtak av planprogram FS/KS         

Utarbeidelse av planutkast 
Registrering 
Åpne folkemøter 
Kunnskapsinnhenting 
Skriving 

AB         

Høring og offentlig ettersyn av planutkast FS         

Behandling av innspill og planutkast AB/FS         

Behandling av planutkast KS         

Kunngjøring AB         

 
AB: Arbeidsgruppa 

FS: Formannskapet 

KS: Kommunestyret 

Framdriftsplan 
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Alle foto: Ove Karlsvik 

Forsidefoto: Berge, Anton J. Maihaugen.  

https://www.oppdal.kommune.no/

