KULTURMINNEPLAN FOR ALVDAL OG TYNSET ER PÅ PLASS.
Endelig har Alvdal og Tynset fått sin kulturminneplan, eller «kommnedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer, Alvdal Tynset 2017-2021» som det egentlig heter. Planarbeidet er utført av Thea
Sørensen og Per Hvamstad, og prosjektet er ledet av Kulturtjenesten på Tynset. Planen skal
være et redskap for politikere og administrasjon i kommunene, til hjelp for å få oversikt og
kunnskap om hva vi har, hvilken vernestatus dette innehar og hvordan forvalte disse. Men en slik
plan fortjener å bli lest av flere, alle med interesse for fagområdet burde fordype seg i denne.
Kanskje du også har noe på eiendommen som er bevaringsverdig?
Planen finner du her:
http://www.tynset.kommune.no/49667.Tilskuddsordninger-for-kulturminner-og-kulturmiljoer.html
Der finner du også formidlingsvedlegget. Under gjennomlesning av planen kan det være lurt å
kikke innom www.kulturminnesok.no Her kan du se alt som er registrert, hva det er og kart over
hvor det finnes.
Er du en av de heldige som eier eller forvalter et kulturminne, kan du, gjennom å søke en av de
mange tilskuddsordningene som finnes, få bistand til istandsetting.
Her har vi samlet det vi kan finne av tilskuddsordninger, som det fremgår er det mange
institusjoner som har mulighet for å bidra. Søknadsfrister, se aktuell nettside:

TILSKUDDSORDNINGER FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER.
KULTURMINNEFONDET:
Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel:






boplasser
hus og bygninger
båter og fartøyer
hageanlegg
kulturlandskap

http://kulturminnefondet.no/
Strakstiltak for å sikre kulturminner (ingen søknadsfrist):
http://kulturminnefondet.no/soknad/stotte-sikrings-strakstiltak/

HEDMARK FYLKESKOMMUNE:
Tilskudd til verneverdige eller freda bygg og anlegg

https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Samferdsel-kulturminner-ogplan/Kulturminner/Tilskudd-til-kulturminner/Soeknad-kulturminneverntiltak

RIKSANTIKVAREN:
Eier eller forvalter av kulturminne kan søke om tilskudd til tiltak som for eksempel istandsetting,
sikring og skjøtsel.
Hos riksantikvaren finner du informasjon om hva du kan søke tilskudd til, målgrupper og
søknadsprosedyre. Hva kan du søke på:
Arkeologiske kulturminne
Brannsikring av tette trehusmiljø
Bygninger, ruiner og anlegg fra middelalder

Bygninger og anlegg etter 1537
Konservering av fast inventar
Konservering av kirkekunst
Kulturmiljø og kulturlandskap
Samiske kulturminne og kulturmiljø
Tekniske og industrielle kulturminne
Verdiskaping
Verdensarv
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot

LANDBRUKSDEPARTEMENTET:
SMIL-midler for jordbruket:
http://www.alvdal.kommune.no/19428.Tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-SMIL-soknadsfrist15-mars.html

FORTIDSMINNEFORENINGEN:
Styrke og ivareta de gamle håndverkene.
Sikre kulturminner som er allment tilgjengelige.
https://www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle

NORSK KULTURARV:
«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være
verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift
eller jakt.
http://www.kulturarv.no/aksjoner/ta-et-tak-aksjonen
Rydd et kulturminne (for skoler, barnehager og idrettslag):
http://kulturarv.no/aksjoner/rydd-et-kulturminne

MILJØDIREKTORATET:
Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder. Gjelder kun dette området på
Kvikne: http://faktaark.naturbase.no/Kulturlandskap?id=KF00000689
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=19&soknadsaar=2017&
Menyvalg=SOKNADSSENTER
SAMETINGET:
Tilskudd til prosjekter som dokumenterer, formidler og forvalter kunnskapen om fortida og for
framtida, som samiske kulturminner og kulturmiljøer representerer.

https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend/Kulturminnevern

