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Hovedsektorene i kulturvernet

• Myndigheter
• Stat, direktorater, fylkeskommune og kommuner

• Museer
• 3800 årsverk

• Kulturvernorganisasjoner
• 230 000 medlemmer

• 24 medlemsorganisasjoner



Statlig sektoransvar: Manglende 
samordning

• Klima- og miljødepartementet har faste kulturminner

• Samferdselsdepartementet: «Bevegelige» kulturminner 

• Kulturdepartementet har «løse» kulturminner og 
immaterielle kulturminner

• Andre departement lite kontakt med 
kulturvernorganisasjonene, men har en del politikk og 
tiltak for sine (statlige) objekter



Kulturvernorganisasjonene
• Slekt og Data (10 000)

• Forbundet av Norske Museumsvenner 

(20 000)

• Forbundet KYSTEN (9500)

• Fortidsminneforeningen (7500)

• HIFO (Historiske Forening) (850)

• Landsforbundet av Motorhistoriske 
Kjøretøyklubber (53 000)

• Landslaget for lokal- og privatarkiv (136 
institusjoner)

• Landslaget for lokalhistorie (80 000)

• Museumsbanerådet (7 jernbanestrekninger)

• Norges Husflidslag (23 000)

• Norges Linforening (250)

• Norges metallsøkerforening (300)

• Norske Akevitters Venner (7000)

• Norsk Folkedraktforum (150)

• Norsk folkeminnelag (350)

• Norsk Forening for Fartøyvern (153 fartøy)

• Norsk Fyrhistorisk Forening (400)

• Norsk Heraldisk Forening (260)

• Norsk Jernbaneklubb (1750)

• Norsk Kulturarv (2500)

• Norsk Rutebilhistorisk Forening (1800)

• Norsk Slektshistorisk Forening (1800)

• Skipsfartshistorisk Selskap (1570)

• Norsk Forening for Luftfartøyvern



Objektorientering (hovedinnretning)
• Faste kulturminner (9600)

• Fortidsminneforeningen (6700)

• Norsk Kulturarv (2500)

• Norsk Fyrhistorisk Forening (400)

• Bevegelige (løse) kulturminner (80 
000)

• Norsk Forening for Fartøyvern (170)

• Forbundet KYSTEN (10 000)

• Norges Metallsøkerforening (450)

• Landsforbundet av Motorhistoriske 
Kjøretøyklubber (53000)

• Museumsbanerådet (7 baner)

• Norsk Jernbaneklubb (1750)

• Rutebilhistorisk Forening (1800)

• Norsk forening for Luftfartøyvern

• Immaterielt kulturvern (145 000)
• Landslaget for lokalhistorie (80 000)
• Norges Husflidslag (23 000)
• Forbundet for Norske Museumsvenner 

(20 000)
• DIS-Norge, Slekt og Data (10 000)
• Norsk Slektshistorisk Forening (1800)
• Den Norske Historiske Forening (850)
• Norsk folkeminnelag (350)
• Norsk Heraldisk Forening (260)
• Norsk Folkedraktforum (150)
• Landslaget for lokal- og privatarkiv (136 

institusjoner)
• Skipsfartshistorisk Selskap (1570)
• Norske Akevitters Venner (7000)
• Norges Linforening (250)



Stiftelsesår

Fortidsminneforeningen 1844
HIFO Den norske historiske 
forening 1869
Norges Husflidslag 1910
Landslaget for lokalhistorie 1920
Norsk Folkeminnelag 1920
Norsk Slektshistorisk Forening 1926

Norsk Jernbaneklubb 1969
Norsk Heraldisk Forening 1969
Norsk Skipsfartshistorisk
Forening 1973
LMK Landsforbundet av 
Motorhistoriske 
Kjøretøyklubber 1976
Forbundet Kysten 1979
Rutebilhistorisk Forening 1983

Norsk forening for Fartøyvern 1985
Landslaget for lokal og 
privatarkiv 1986
Museumsbanerådet 1989
DIS-Norge, Slekt og Data 1990
Norges Metallsøkerforening 1991
Stiftelsen Norsk Kulturarv 1993
Norges kulturvernforbund 1994
Norsk Folkedraktforum 1995
Forbundet for Norske 
Museumsvenner 1997
Norsk Fyrhistorisk Forening 1997
Norske Akevitters Forening 1999
Norsk Forening for 
Luftfartøyvern 2016



Kulturvernforbundet

• Etablert 1994

• Informasjonsarbeid (eksternt og internt)

• Kulturminnedagene

• Kulturvernkonferansen

• Regionmøter

• Landsmøte

• Kulturvernets Hus

• Administrativ samordning

• Kontakt med politiske myndigheter



Paraply: Norges kulturvernforbund

• Vi er opprettet av og får vårt mandat fra 24 landsdekkende 
kulturvernorganisasjoner

• Vi jobber med fellesnevnere, medlemsorganisasjonene arbeider på sine 
områder

• Vi jobber for å utvikle helhet og samarbeid, medlemsorganisasjonene 
arbeider med tilsvarende i sitt eget organisasjonssystem

• Vi er talerør for helheten, men vi hjelper medlemmene på det faglige 
når det er behov for det

• Medlemmene tar hånd om det faglige og objektene, vi tar hånd om 
medlemsorganisasjonene

• Kulturvernforbundets hovedoppgave er å bidra til vekst og utvikling i 
våre medlemsorganisasjoner



- Kulturminner i samfunnets tjeneste

• 9. – 17. september 2017

• Etablert i 1991 som Kulturminnedagen. Utvidet til 
en uke fra 2012

• 2016: ca 200 arrangementer i Norge

• Verdens største kulturarrangement: «European 
Heritage days»: 50 000 arrangement i 50 land 
med ca. 20 millioner besøkende



- Kulturminnedagsprisen 

• Prisen er på kr. 30 000,-

• Går til arrangør som ved årets 
program og/eller ved innsats over tid 
har gjort kulturminner tilgjengelige og 
bidratt til forståelse og interesse for 
kulturminner og miljøer



«Alle tiders Kulturarv»
Sentralen, Oslo. Lørdag 11. mars 2017

Årets utgave av Kulturvernkonferansen retter blikket mot fremtiden for å se nærmere på 
hvordan vi skal ivareta og forvalte den materielle og immaterielle kulturarven i årene som 
kommer. Hvordan står det til med bevaringen av vår felles kulturarv? Hva er målene våre? 
Hvordan kan vi forbedre oss? Hvem har ansvaret for ivaretagelsen av vår felles kulturarv?



Verdiskaping og finansiering 
av kulturvernorganisasjonene

Grunnstøtte 28 mkr Kontingentinntekt 60 mkr

F r i v i l l i g  i n n s a t s
• 6 millioner timer
• 1 500 millioner kroner
• Av samlet arbeidsinnsats er 97,5 prosent ulønnet 

Prosjektmidler Annen finansieringØ k o n o m i



Kulturvernorganisasjonenes 
samfunnsmessige bidrag
• Direkte betydning for mange mennesker.  Sørger for at de 

som ønsker å ta ansvar lokalt har en ramme og 
organisasjon å arbeide innenfor

• Betydningen for samfunnet i sin helhet for de som ikke er 
medlemmer

• Næringsøkonomiske virkninger

• Bevaring og vedlikehold:  De kulturminner vi engasjerer 
oss i blir godt behandl

• Våre medlemmer

• definerer hva som er verdt å ta vare på

• representerer samfunnets grunnleggende 
kulturvernkompetanse



Hva er det som driver oss?

• Personlige interesser, familie, oppvekst

• Estetikk:  Kulturminnenes skjønnhet

• Lokal stolthet

• Nasjonal stolthet  

• Akademisk interesse

• Sosiale motiver:  Hyggen sammen med andre

• Demokratisk deltagelse:   Ønske om å være med

• Helsemessige fordeler ved deltakelse



Noen utfordringer

Fragmentert
• Vi er mange, vi er flinke og vi bestemmer selv

• Ikke like sterke: Frivillighetens kapasitetsproblemer

• For lite synlighet, samarbeid og enhet lokalt/regionalt

• Vi kan øke vår kapasitet ved å samarbeide og lære av 
hverandre

• Bli bedre kjent med hverandre

Medlemsutvikling
• Varierende medlemsutvikling

• Endret befolkningsutvikling



Noen muligheter

• Sammen blir vi sterkere:  Mer samarbeid lokalt og 
regionalt

• Målrettet arbeid med å rekruttere og holde på 
medlemmer



www.kulturvern.no

• Nyhetsbrev

• Facebook

• Twitter

• Instagram


