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Ord og begrepsforklaringer 
Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. 
 

Arkeologisk kulturminne 

Arkeologiske kulturminner er 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. 

 

Autentisitet 

Autentisitet brukes om et objekts grad av ekthet og/eller opprinnelighet. 

Autentisitet må alltid sees i forhold til noe, for eksempel tidsperiode, stilart, 

materialbruk eller byggemåte. 

 

Automatisk fredet kulturminne 

Et automatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet direkte etter 

lov, uten særskilt vedtak. 

 

Disse kulturminnene er automatisk fredet:  

 

 Faste kulturminner fra før 1537 (reformasjonen). Altså kulturminner fra 

”oldtiden”(tiden fra steinalder tom jernalder/vikingtid) og norsk 

middelalder.  

 Samiske faste kulturminner eldre enn 100 år 

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

bestemmelser for enkelte typer kulturminner (se svalbardmiljøloven) 

 

Skipsfunn eldre enn 100 år er vernet etter egne regler i kulturminneloven. 

 

Bergkunst 

Bergkunst er bilder og symboler som er hugget, slipt eller malt på berg. 

Bergkunst finner vi i Norge som helleristninger, slipte bergbilder, hulemalerier 

eller hellemalerier. 
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Bevaringsverdig kulturminne 

se Verneverdig kulturminne 

 

Dispensasjon 

En dispensasjon betyr fritak fra i et enkelt tilfelle å følge en lov, et vedtak eller 

en forskrift. 

 Dispensasjon fra automatisk fredning, dvs. at det tillates inngrep i eller 

ved det automatisk fredete kulturminnet 

 Dispensasjon fra vedtaksfredning, dvs. at det gjøres unntak fra 

fredningen for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet 

 Dispensasjon fra vern gjennom plan- og bygningsloven, dvs. at 

kommunene gjør unntak fra planbestemmelser om vern 

 

Fast kulturminne 

Betegnelsen brukes om jord- eller stedfaste kulturminner. Arkeologiske funn 

inngår som deler av et fast kulturminne så lenge de befinner seg i jorda eller 

under vann. 

 

Forskriftsfredet kulturminne eller kulturmiljø 

Betegnelsen brukes om vedtaksfredete bygninger eller anlegg, i statlig eie på 

fredningstidspunktet, og som er fredet ved forskrift. Fredning av kulturmiljøer 

skjer alltid ved forskrift. 

 

Fredet kulturmiljø 

Et fredet kulturmiljø er 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. 
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Fredet kulturminne 

Et fredet kulturminne er et kulturminne som myndighetene tillegger så stor 

verdi at det må bevares for ettertiden. Et fredet kulturminne er automatisk 

fredet eller vedtaksfredet.  

 

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. 

 

Frigivning 

Automatisk fredete kulturminner kan frigis av Riksantikvaren. Dette gjøres hvis 

et fornminne ikke vurderes som viktig/unikt, og særlig hvis hensynet til viktige 

samfunnsinteresser tilsier at det bør fjernes. Slike interesser kan være 

utbygging av boligfelt, viktige institusjoner eller infrastruktur. Fornminner frigis 

vanligvis gjennom reguleringsplan, og etter høring i fylkeskommunen. Som 

forutsetning må tiltakshaveren som regel betale for utgravning av fornminnet 

 

Hensynssone 

En hensynssone er et avgrenset område i en reguleringsplan eller 

kommuneplan der det skal tas spesielle hensyn, angitt i egne retningslinjer eller 

bestemmelser. Plan- og bygningslovens § 11-8, c gir mulighet til å avsette slike 

områder med tanke på bl.a. bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø. Erstatter 

tidligere spesialområde bevaring. 

 

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. 

 

Innsigelse 

Riksantikvaren, fylkeskommunene, Sametinget og en rekke andre myndigheter 

kan fremme innsigelse, det vil si en protest eller innvending mot forslag til 
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arealplaner etter plan- og bygningsloven. Så lenge det foreligger en innsigelse, 

kan kommunen ikke vedta planen endelig. 

 

Istandsetting 

Istandsetting er et reparasjonsarbeid for å bringe en bygning, del av en 

bygning, eller annet objekt opp på et ordinært vedlikeholdsnivå slik at bare 

løpende vedlikehold vil være nødvendig senere. En antikvarisk istandsetting 

innebærer at reparasjonen baseres på bruk av materialer og teknikker tilpasset 

bygningens eller anleggets egenart. 

 

Konservering 

Konservering av et kulturminne betyr at man sikrer det så godt som mulig mot 

ødeleggelser. Disse ødeleggelsene kan være forårsaket av naturlig nedbrytning 

eller av menneskelig inngrep. For bygninger brukes vanligvis ordet 

istandsetting. 

 

Kulturarv 

Kulturarv brukes som 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. 

 

Kulturlandskap 

Kulturlandskap er 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 kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet 

eller sammenheng. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi kan inngå i 

et kulturmiljø. Kulturmiljøer kan for eksempel være et byområde, ei setergrend, 

et fiskevær eller et industriområde med fabrikker og boliger. 
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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. 

 

Landskap 

Landskap er en samlebetegnelse på våre utendørs omgivelser, både det 

naturgitte og det menneskeskapte. Landskapet er formet av samspillet mellom 

mennesket og naturen. Betegnelsen omfatter alle typer landskap, som for 

eksempel jordbrukslandskap, industrilandskap, kystlandskap, bylandskap og 

fjellandskap. 

 

Listeført 

Kirker fra før 1850 og en del utvalgt nyere kirker er listeført. Dette betyr at de 

finnes på en egen, statlig liste, og i kirkeloven og kirkerundskrivet er det egne 

regler for forvaltningen av kirkene på denne listen. Riksantikvaren skal inn i de 

fleste typer saker. Kirker som er fra før 1650 er i tillegg automatisk fredet. 

 

Løst kulturminne/løsfunn 

Betegnelsen brukes om kulturminner eldre enn 1537 hvor det mangler 

opplysninger om funnsted, funnomstendighetene og sammenhengene de ble 

funnet i. Eksempler kan være smykker, våpen, keramikk, redskap og lignende. 

 

Meldeplikt 

Kulturminneloven pålegger alle som finner ukjente forminner eller løsfunn å 

melde fra til fylkeskommunen, evt. politiet. Innlevering av løsfunn eller melding 

om ukjente forminner utløser ikke undersøkelsesplikt hvis ikke funnet er gjort 

under gravearbeid/bygging eller lignende.  
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Miljøovervåking 

Miljøovervåking er en systematisk innsamling av data ved hjelp av 

etterprøvbare metoder, som baserer seg på hypoteser om sammenhengen 

mellom årsak-virkning. Overvåkingen omfatter både påvirkning, effekter og 

miljøtilstand. Målet er å dokumentere miljøtilstanden og utviklingen av denne. 

 

Naturlandskap 

Naturlandskap brukes om landskap med liten grad av menneskeskapt 

påvirkning. Betegnelsen brukes også når en ønsker å rette fokus mot 

landskapets geologiske og biologiske innhold. 

 

Reguleringsplan 

Arealplan med et kart som viser nåtidig eller fremtidig bruk av et område og 

har egne bestemmelser, jf. plan- og bygningsloven kap. 12. Planen viser også 

hensynssoner. Reguleringsplaner utarbeides av kommunen eller av private 

selskaper eller enkeltpersoner og vedtas i kommunen.  

 

Restaurering 

Restaurering betyr å helt eller delvis tilbakeføre en bygning eller gjenstand til 

en tidligere tilstand. Ved restaurering må man velge hvilket tidspunkt 

kulturminnet skal tilbakeføres til. Det kan være slik det var da det ble laget eller 

oppført, slik det var på et senere tidspunkt eller en kombinasjon av ulike 

stadier. 

 

SEFRAK-register 

Inneholder 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. 
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Sikring 

Sikring innebærer alle tiltak for å beskytte kulturminner og kulturmiljøer mot 

skade og tap. Sikring kan blant annet dekke istandsetting, vedlikehold og 

skjøtsel, dokumentasjon og juridiske tiltak. Sikring kan også skje ved 

arkeologisk utgravning for å ta vare på kulturminnets kunnskapsverdi. 

 

Skipsfunn 

Betegnelsen brukes om mer enn hundre år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, 

last og alt annet som har vært om bord. Skipsfunn eldre enn 100 år er vernet 

etter egne regler i kulturminneloven. 

 

Skjøtsel 

Med skjøtsel menes regelmessige vedlikeholdstiltak, for eksempel pleie av 

vegetasjonen, for å ivareta et kulturminne og/eller et kulturmiljø. Vedlikehold 

av eventuelle skilt, stier og ramper inngår også i skjøtselsbegrepet. 

 

Spesialområde bevaring 

Begrep fra den tidligere plan- og bygningsloven, som ble opphevet i 2009. Et 

formål i reguleringsplan for områder og enkeltobjekter som skulle bevares. Det 

var ofte knyttet egne bestemmelser til dette formålet. Områder regulert til 

spesialområde bevaring etter den gamle loven beholder denne statusen inntil 

de evt. omreguleres. Spesialområde bevaring er nå erstattet med 

hensynssoner. 

 

Undersøkelsesplikt 

Kulturminneloven pålegger tiltakshavere som skal i gang med ”større private 

tiltak” å undersøke om det finnes ukjente fornminner i området. Dette gjøres 

ved at fylkeskommunen varsles. Fylkeskommunen avgjør om området skal 

undersøkes, for eksempel gjennom prøvestikk og prøvegravning. Kravet slår 

vanligvis inn ved utarbeidelse av privat reguleringsplan.  
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Universell utforming 

Innen kulturminneforvaltningen innebærer universell utforming at 

kulturminnet gjøres tilgjengelig for flest mulig. Dette innebærer tilrettelegging 

for besøk og/eller formidling av kulturminnets kunnskaps- og opplevelsesverdi 

på annen måte. 

 

Vedlikehold 

Vedlikehold betyr rutinemessig arbeid for å hindre forfall på grunn av jevn og 

normal slitasje. 

 

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. 

 

Verdensarv 

Verdensarven er kulturarv og/eller naturarv som er innskrevet på UNESCOs 

verdensarvliste. Verdensarvstedene utgjør en felles arv som er umistelig for 

hele menneskeheten, på tvers av landegrensene. 

 

Verdiskaping 

Verdiskaping i en bred sammenheng betegner hvordan kulturarven kan 

aktiviseres som ressurs i arbeidet med å skape både økonomiske, sosiale, 

kulturelle og miljømessige verdier. 

 

Verneverdig kulturminne 

Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som har 

gjennomgått en kulturminnefaglig vurdering og er identifisert som 

verneverdig. Betegnelsene verneverdig og bevaringsverdig betyr det samme 

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

fremst disse som fredes etter kulturminneloven. Kulturminner kan også ha 

regional eller lokal verdi. Normalt vil det være kommunene som sikrer vern av 

slike kulturminner 

ved hjelp av plan- og bygningsloven. 

 

En annen måte å markere verneverdi på, kan være listeføring. Eksempler på 

slike lister er Byantikvaren i Oslos Gule liste, Riksantikvarens fartøyliste og 

listen over bevaringsverdige norske kirker. De fleste verneverdige eller 

bevaringsverdige kulturminner er ikke formelt vernet etter kulturminneloven 

eller plan- og bygningsloven. Mange blir likevel tatt vare på fordi de oppfattes 

som verdifulle av eiere og brukere. 

 


