
Eier av et 
gammelt hus?

Tips til kunnskap og tilskudd



Kulturminner for alle
Mål:

• Bidra til at færre kulturminner går tapt.

• Styrke og ivareta tradisjonelle håndverksteknikker.

• Sikre kulturminner som er allment tilgjengelige.

Hvem kan søke? 

• Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt.

• Prosjekter med fokus på kompetanseoverføring.

• Bygningene det søkes for må være tilgjengelige for 
allmennheten og ha og en plan for videre bruk.

Søknadsfrist 1. mars 2019

https://www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle
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FRIST 1. MARS!



Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private 
eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige 
lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene 
selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan 
søke.
Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke 
prioriteres hos Kulturminnefondet.
Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste 
kulturminner, som for eksempel:
• boplasser
• hus og bygninger
• båter og fartøyer
• hageanlegg
• kulturlandskap
Løpende søknadsfrist
https://kulturminnefondet.no/
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Kulturminnefondet



Stiftelsen UNI er en allmennyttig 
stiftelse som skal støtte tiltak som 
verner mennesker og fortidsminner. 

Formål som faller utenfor styrets 
prioriteringer er bl.a. tilskudd til løpende 
drift og tradisjonell veldedighet. I 
utgangspunktet gis det heller ikke støtte 
til "eget erverv". 

Prosjekter som blir igangsatt før full 
finansiering, vil ikke kunne påregne 
støtte. 

Behandler søknader fortløpende i 
forhold til fastsatte styremøter, vanligvis 
6 ganger i året. 

http://www.stiftelsen-uni.no
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Kulturminner i privat eie som er fredet med 
hjemmel i kulturminneloven kan søke på tilskudd 
fra statsbudsjettet.

Fylkeskommunen sender ut et brev til eiere av 
freda bygninger hver høst med informasjon om 
søknadsprosessen.

Søknaden sendes til fylkeskommunen 1. 
november og er ferdig behandlet i mars.
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Trøndelag fylkeskommune



LEGATSIDEN

http://legatsiden.no/

BYGG OG BEVAR

https://www.byggogbevar.no/pusse-
opp/tilskudd/artikler/for-bygninger-
som-ikke-er-fredet

KULTURMINNEFONDET

https://kulturminnefondet.no/soknad/a
ndre-
tilskuddsordninger/#1470213924227-
687e444b-c5c5
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http://legatsiden.no/
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Bli med i Fortidsminneforeningen!
Vern til vilje i 175 år

Foruten å bidra til å redde kulturarven får du
• Fire nummer av tidsskriftet Fortidsvern 
• A-medlemmer får foreningens årbok 
• Tilbud om foredrag, kurs og turer
• Du blir medeier i 40 fantastiske eiendommer!

• Faste medlemstilbud 
• Gratis adgang til de fleste eiendommer, blant annet 

åtte stavkirker 
• Mulighet til å feriere i Per Amundsagården og 

Rasmusgården på Røros, hvor du kan bo i historiske omgivelser

Lett som bare det!
• https://fortidsminneforeningen.no/bli-medlem
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