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Sametinget og fylkes
kommunene kan ha egne
tilskuddsordninger til
kulturminnetiltak. Her følger
en oversikt over de ordnin
gene som finnes i dag. Vi
anbefaler at du tar kontakt
med fylkeskommunen eller
Sametinget dersom du har
spørsmål. Mer informasjon
om hver ordning som er
nevnt her får du ved å følge
lenkene i tabellen. Legg
merke til at de ulike ord
ningene kan ha forskjellige
satsingsområder.
Du finner oversiktene på
www.kulturminnefondet.no
Tilskuddsordning
Redningsplanke

Midlene fordeles av
Troms fylke

Tilskudd til
kulturminnetiltak
Kulturvern med
hovedvekt på
bygningsvern

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune

Tilskudd til verneverdige Rogaland fylkeskommune
bygg og anlegg

Tilskudd bygningsvern

Vest-Agder fylkeskommune

Satsingsområde
Hastetiltak/sikringstiltak
på verneverdige bygg og
anlegg
Kulturminner i regional
kulturminneplan
Verneverdige bygninger
og anlegg, kurs i
tradisjonshandverk og
bygningsvern
Jærhus, kystkultur,
bygninger i hensynssoner,
bygninger med verneklasse
A i SEFRAK
Bevaringsverdige bygg fra
etter 1650, bygg/anlegg i
hensynssoner/planer

Søknaden sendes til
Fylkeskommunen

Fylkeskommunen
Fylkeskommunen

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen
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Tilskuddsordning
Tilskudd til
kulturminnevern

Midlene fordeles av
Aust-Agder fylkeskommune

Satsingsområde
Freda og bevaringsverdige
kulturminner

Søknaden sendes til
Fylkeskommunen

Støtte til tegltak

Aust-Agder fylkeskommune

Tegltak

Fylkeskommunen

Støtte til immaterielt
kulturvern

Aust-Agder fylkeskommune

Formål og aktiviteter som
Fylkeskommunen
støtter immaterielt kulturvern

Tilskudd til verneverdige
kulturminner
Tilskudd til
forundersøkelse eller
arkitektfaglig bistand for
fredete bygninger og
anlegg
Tilskudd til strakstiltak/
sikringstiltak på
verneverdige bygninger
og anlegg
Tilskudd til verneverdige
bygg og anlegg
Tilskudd til kommunale
kulturvernplaner
Utviklingsmidler
til pilegrimsleden i
Akershus

Vestfold fylkeskommune

Verneverdige kulturminner

Fylkeskommunen

Oppland fylkeskommune

Fredete bygninger og
anlegg

Fylkeskommunen

Oppland fylkeskommune

Både freda og verneverdige Fylkeskommunen
kulturminner

Hedmark fylkeskommune

Verneverdige bygg og
anlegg
Kommuner kan søke

Akershus fylkeskommune

Fylkeskommunen
Fylkeskommunen

Utbedring av leden og
Fylkeskommunen
bygninger tilknyttet leden,
åpne kirker, relaterte
arrangement, formidling,
sommervann og produkter
og produktutvikling
Kulturhistorisk verdifulle
Fylkeskommunen
bygg og anlegg som ikke er
freda
Verneverdige bygninger i
Fylkeskommunen
hensynssoner eller verdifulle
miljøer

Akershus fylkeskommune

Tilskudd til verneverdige Østfold fylkeskommune
bygninger og anlegg
samt kystkultur
Tilskudd til ikke-fredete Buskerud fylkeskommune
kulturminner og -miljøer
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Vi tar forbehold om at denne oversikten kan være mangelfull.
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SMIL-tilskudd fra kommuner

Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond

Kontakt kommunen der tiltaket skal gjennomføres for mer
informasjon om tilskuddsordningen.

Kontakt fondets rådgivere for mer informasjon om
tilskuddsordningen, eller besøk fondets nettsider.

Søknadsskjema og forskrift for SMIL ligger også på
Landbruksdirektoratets nettsider:
www.landbruksdirektoratet.no
Telefon sentralbord: 24 13 10 00

www.kulturminnefondet.no
Telefon sentralbord: 73 10 36 00
Norsk Kulturminnefond
Bergmannsgata 17, 7374 Røros
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