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Høringssvar til Klima- og miljødepartementet: Endring i forskrift om 
vedtekter for Norsk kulturminnefond 

Kirkerådet viser til høringsnotat om endring i forskrift om vedtekter for Norsk 

kulturminnefond, datert 7. februar 2022, og sender herved over Kirkerådets høringssvar. 

De aller fleste endringsforslagene virker logiske og riktige, og trenger ingen kommentarer. 

Kirkerådet vil her derfor kun kommentere elementene der vi har noe å tilføye. 

 

§ 1. Det er positivt at «sirkulær økonomi» også inngår som kriterium.  

Kirkerådet vil videre bemerke at teksten i kommentaren til § 1 kan misforstås. Når det står 

«Kulturmiljøforvaltningen har over tid gått fra først og fremst å ha sin oppmerksomhet 

rettet mot vern av det enkelte kulturminnet, til å i større grad fokuserer på betydningen av 

kulturminner og kulturmiljøer for menneskene, og for samfunnet i et langsiktig perspektiv», 

kan dette lett oppfattes som at «det enkelte kulturminnet» har fått mindre betydning. 

Poenget må være at fokuset er utvidet, noe vi også mener er positivt, men at det enkelte 

kulturminnet fremdeles er viktig. Ofte, men ikke alltid, er enkeltminnet utgangspunktet for 

at det helhetlige miljøet er interessant og verdifullt.  

 

§ 11 første ledd.  

Kirkerådet mener at denne endringen ikke er så logisk og lett forståelig som de foregående 

endringer. Et «objekt» eller «kulturminne» har eller kan ha en egenverdi også utover 

«miljøverdien». Endringsforslaget settes i forbindelse med endringsforslaget i § 2. 

Kirkerådet oppfatter at hensynet ikke uten videre har denne forbindelsen. I § 2 er det snakk 

om «hele miljøfeltet», noe Kirkerådet oppfatter å inkludere alle aspekter, mens 

«kulturmiljøverdi» kan oppfattes som ekskluderende for det spesifikke objektets verdier.  

Dette aspektet handler om kommunikasjon. Den kommende loven ser ut til å få navnet 

«kulturmiljøloven». Etter noen år vil dette forhåpentligvis bli innarbeidet og inkludere hele 

spekteret av kulturminner og miljøer. Fremdeles oppfattes imidlertid «miljø» som noe 

utover det enkelte objekt, altså mulig ekskluderende for det enkelte objekt.  

«Miljø» oppfattes vanligvis som større helheter og sammenhenger mellom elementer, og 

ikke som enkeltobjekter. Kirkerådet oppfatter at endringen i lovverket som er underveis på 
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ingen måte utelukker enkeltobjektene, men at man ønsker å ha et videre perspektiv enn i 

dagens lovverk, og ved det se enkeltobjektet i en sammenheng. 

 

§ 11 femte ledd. 

Forklaringen på endringen av dette leddet virker logisk. Kirkerådet vil likevel understreke at 

begrepet «kulturhistorisk viktige kirker» oppfattes som «fredete og verneverdige kirker». 

De «verneverdige», utover de fredete, er de «listeførte kirker». Disse listeførte kirkene, som 

utgjør ca 45 % av alle kirker som tilhører Den norske kirke, er ikke fredet eller på annen 

måte underlagt kulturminneloven. Det er viktig at disse, selv om de ikke prioriteres spesielt, 

ikke utelukkes fra mulighet til å søke om midler fra fondet. Svært mange av disse inngår 

ellers i større miljøer og har høy alder. Dermed ivaretar de hensyn som ligger under 

begrepet «sirkulær økonomi».   
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