
Vedlegg 2. Definisjoner  
 

Arkeologisk kulturminne  

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.  

 

Automatisk fredet kulturminner  

Et kulturminne som er fredet direkte etter lov, uten særskilt vedtak. Disse kulturminnene er 

automatisk fredet:  

 faste kulturminner fra før 1537  

 samiske faste kulturminner fra år 1917 eller eldre  

 stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537 – 1649  

 faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 1946. I tillegg er det bestemmelser for 

enkelte typer kulturminner. (Se svalbardmiljøloven)  

 

Fast kulturminne  

Betegnelsen brukes om jord- eller stedfaste kulturminner. Funn av gjenstander inngår som 

deler av et fast kulturminne så lenge de befinner seg i jorda eller under vann.  

 

Fredet kulturmiljø  

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.  

 

Fredet kulturminne  

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.  

 

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.  

 

Kulturarv  

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.  

 

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)  

Riksantikvaren ønsker å identifisere og ivareta landskap og kulturmiljø med nasjonale 

kulturhistoriske interesser. Registeret vil gi et tydelig signal om hvilke landskap og 

kulturmiljøer kulturminneforvaltningen vurderer som særlig viktige, og hvor den vil følge 

med på hvordan arealene forvaltes og gi føringer for videre utvikling.  

 

Kulturlandskap  

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 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.  

Kulturmiljøplan er en samlebetegnelse for "kulturminner, kulturmiljøer og 

landskap". Samlebetegnelsen kommer av Stortingsmeldingen: Den nye kulturmiljøpolitikken 

fra 2020.  

 

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.  

 

Nyere tids kulturminne  

Kulturminne som er datert til 1537 eller senere. En annen betegnelse som også kan brukes, er 

etterreformatorisk kulturminne.  

 

Representativitet  

At ett eller et utvalg kulturminner er representativt, betyr at det er typisk eller karakteristisk 

for en større gruppe kulturminner. Begrepet brukes ved sammenligning med andre 

kulturminner.  

 

SEFRAK-bygning  

Betegnelsen brukes om 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.  

 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL)  

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en økonomisk satsing og en arbeidsmåte for å ivareta 

et representativt utvalg av verdifulle norske jordbrukslandskap. Satsingen på Utvalgte 

kulturlandskap er rettet mot målene om å ta vare på variasjonen i jordbrukets kulturlandskap 

og ivaretakelse av biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer. Grunnleggende for 

valg av områder er at de i størst mulig grad omfatter jordbrukslandskap med både svært store 

biologiske verdier og kulturhistoriske verdier.  

 

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.  

 

Vernet kulturminne  

Et kulturminne som er vernet ved lov eller andre virkemidler. De viktigste lovene er plan- og 

bygningsloven, kirkeloven, svalbardmiljøloven og naturmangfoldloven. Andre virkemidler 



for vern er statlige verneplaner, kirkerundskrivet, avtaler, listeføring, tilskuddsordninger med 

mer.  

 

Verneverdig kulturminne  

Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som har gjennomgått en 

kulturhistorisk vurdering og er identifisert som verneverdig. Betegnelsene verneverdig og 

bevaringsverdig betyr det samme og brukes om hverandre.  

De mest verneverdige kulturminnene er av nasjonal verdi. Det er disse som kan fredes etter 

kulturminneloven. 

 


