
Skjema for lokalt arbeid med registrering, verdisetting og verdivekting av 
kulturminner 
Her viser vi til håndbokas trinn 3, der skjema for lokal registrering av kulturminner er presentert og 
kommentert, og skjemaet som ligger tilgjengelig på Riksantikvarens nettsted www.riksantikvaren.no 
 
 

1. Vi registrerer kulturminnene 
 

 
Stedfesting  
Funksjonsbestemmelse  
Formbeskrivelse  
Aldersbestemmelse  
Fysisk tilstand  
Vedlikehold og hevd  
Etnisk sammenheng  
Planmessige forhold  
 
 
 

2. Vi verdisetter kulturminnene 
 
 

 

a) Hvilke verdier kan vi knytte til kulturminnene? 
 
- Kunnskapsverdier 
(Eks. bygningshistorie, materialhistorie, stilhistorie, 
teknologihistorie, håndverkshistorie, kunsthistorie, 
arkitekturhistorie, planhistorie, næringshistorie, 
landbrukshistorie, utmarkshistorie, fiskerihistorie, 
industrihistorie, sosialhistorie, idrettshistorie, 
bosettingshistorie, krigshistorie, religionshistorie, 
minoritetshistorie, personalhistorie, miljøhistorie, 
forskningshistorie, ressurshistorie, økologihistorie.) 
 

 

 
- Opplevelsesverdier 
(Eks. arkitektonisk verdi, kunstnerisk verdi, estetisk verdi, 
håndverksmessig verdi, bruks- og alderspreg, patina, 
symbolverdi, tilhørighet, identitetsverdi, undring, 
forbløffelse, gjenkjennelse, nysgjerrighet, sinne, refleksjon.) 
 

 

 
- Bruksverdier 
(Eks. næringsverdi, utviklingsverdi, formidlingsverdi, 
pedagogisk verdi, museal verdi, tilgjengelighet, økonomisk 
verdi, ressursverdi, eksisterende og potensiell bruksverdi, 
nytteverdi, positiv/negativ bruksverdi for eier.) 
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b) Hvilke andre egenskaper kan kjennetegne kulturminnene? 
- Alder, tidsdybde og kontinuitet  
- Autentisitet og opprinnelighet  
- Mangfold og variasjon  
- Sammenheng og helhet  
- Dynamikk og endring  
- Brudd og kontrast  
- Lesbarhet og tydelighet  
- Egnethet  
- Anvendbarhet og funksjonsdyktighet  
- Sårbarhet og tålegrenser  
- Interaksjon natur-kultur  
 

 
c) Hva kjennetegner kulturminnet sammenlignet med andre kulturminner? 
- Sjeldent – opprinnelig sjeldent 
- Sjeldent – ved tilfeldig utvalg 
- Sjeldent – ved planmessig utvalg 

 

- Representativt – for noe som er vanlig nå 
- Representativt – for noe som var vanlig før 

 

 
 
 

3. Vi vekter verdiene 
De lokale verdiene – 
svært store, store, 
middels, små 

Evt. reg. 
verdi 

Evt. nasj. 
verdi 

 
Kulturminnene representerer særlig verdifulle norske 
bidrag til verdens kulturhistorie 

   

Kulturminnene er unike kilder til historien der det finnes 
få eller ingen skriftlige kilder 

   

Kulturminnene representerer viktige faser i historien 
eller er knyttet til personer, hendelser eller begivenheter 
med særlig betydning for historien 

   

Kulturminnene er knyttet til offentlig virksomhet eller 
andre aktører av betydning for historien 

   

Kulturminnene er viktige for den samiske 
urbefolkningen, en eller flere nasjonale minoriteter eller 
en annen etniske gruppe 

   

Kulturminnene er verdifulle i et sammenlignende 
perspektiv, de er: 
o Unike eller sjeldne 
o Representative for det brede mangfold av kultur-

minner som kan gi et samlet bilde av historien 

   

Kulturminnene er viktige utviklingsressurser    
Kulturminnenes alder og type utløser automatisk 
juridiske virkemidler på nasjonalt plan 
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