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Statsbudsjettet 2021 - Høringsnotat – Energi- og miljøkomiteen 

 
Klima- og miljødepartementet: Kap. 1400 post 70 og 76, kap. 1429 post 71 og 74 
 
 
Norges kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for de frivillige kulturvernorganisasjonene. Vi takker 
for muligheten til å komme med innspill til denne budsjetthøringen.  

Kulturvernforbundet har 28 landsdekkende medlemsorganisasjoner med rundt 2000 lokallag og 250 000 
medlemmer totalt. Organisasjonene gjør en betydelig innsats med å ta vare på, formidle og videreføre 
kulturarven vår. Vi estimerer at våre medlemmer utfører en samfunnsinnsats med over 6 millioner frivillige 
timer i året. Dette gjør det frivillige kulturvernet til en av de største aktørene på feltet.  

Det frivillige kulturvernet fikk en sterk anerkjennelse i Kulturmiljømeldingen som ble lagt frem tidligere i år, 
der det til og med ble lansert et nytt nasjonalt mål om at «alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta 
ansvar for kulturmiljø». I tillegg understrekes den frivillige innsatsen i Kulturmeldingen fra 2018, der det 
slås fast at det er et overordnet kulturpolitisk mål å ha «et fritt og uavhengig kulturliv som tar vare på og 
formidler kulturarv».  

Likevel faller vi utenfor den politiske satsingen. I budsjettforslaget er grunnstøtten til de frivillige 
organisasjonene (kap 1400 post 70) videreført med nøyaktig samme beløp som i fjor, som var et år der 
både Kulturvernforbundet, Fortidsminneforeningen og Norsk Kulturarv fikk kutt i sine bevilgninger. Vi ber 
om at denne posten økes med 5 mkr for at den i det minste prisjusteres. Dette har vi også formidlet til 
Familie- og kulturkomiteen.  

Vi viser også til regjeringens strategi for kultur og reiseliv, der kulturarv trekkes frem som et område med 
stort potensial i forhold til verdiskaping. Vi minner om mange av kulturminnene som kan oppleves og 
besøkes, forvaltes av kulturvernorganisasjonene. Vi støtter her Fortidsminneforeningens innspill, der de ber 
om 2mkr til å etablere et verdensarvsenter ved Urnes stavkirke (kap 1400 post 76). Det er i tråd med vedtak 
om at alle verdensarvstedene skal ha et verdensarvsenter der verdensarvtanken, norsk verdensarv og 
verdiene ved akkurat denne delen skal formidles. I tillegg vil et slikt senter bidra til lokal verdiskaping og 
bygge opp under lokalt næringsliv og tilhørighet til verdensarven. Fortidsminneforeningen har fått 
autorisasjon til å etablere et slikt senter, men trenger tilskudd for å starte dette arbeidet.  

Vi informerer også om våre øvrige innspill til Familie- og kulturkomiteen, der vi blant annet støtter innspill 
fra Norsk Forening for Fartøyvern om å øke kap. 1429, post 74 (Fartøyvern) til 100 mkr, og innspill fra 
Forbundet KYSTEN om å styrke Riksantikvarens Kap.1429 post 71 med minimum 10 millioner kroner for å gi 
kystkulturen et nødvendig løft.  

http://nytt.kulturvern.no/medlemmer/dis-norge/
http://nytt.kulturvern.no/medlemmer/dis-norge/
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I tillegg gjentar vi vårt tidligere budskap om at rammen til Kulturminnefondet bør økes til 200 mkr, og at det 
settes av øremerkede midler til den nye prøveordningen i 2021 om å gi tilskudd til bevegelige kulturminner. 
Dette er en svært viktig ordning som endelig har kommet på plass, og en direkte oppfølging av den nye 
kulturmiljømeldingen.    

 

Kulturvernforbundet ber om at:  
 

• Grunnstøtten til de frivillige organisasjonene prisjusteres: Kap 1400 post 70 økes med 5 mkr.   

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en forpliktende opptrappingsplan for å styrke det 

frivillige kulturvernet, i tråd med politiske målsettinger. Dette bør være en del av en helhetlig 

strategi, som også omfatter andre departement, herunder Samferdselsdepartementet, Landbruks- 

og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.  

• Det settes at 2 mkr til Fortidsminneforeningens arbeid med å etablere et verdensarvsenter på 

Urnes (kap 1400 post 76). 
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