
TILSKUDDSORDNINGER FOR KULTURMINNEVERNET 

Statlige og 

fylkeskommunale 

midler distribuert 

gjennom Akershus 

fylkeskommune 

Gjennom Akershus fylkeskommune kan det søkes på: 

1. Tilskudd til antikvarisk istandsetting av fredete bygninger (søknadsfrist 15. desember) 
2. Tilskudd til antikvarisk istandsetting av verneverdige bygninger (søknadsfrist 15. desember) 
3. Tilskudd til utvikling av pilegrimsleden (fortløpende behandling av søknader) 
4. Tilskudd til skilting og merking av turruter, inkl. infoskilt, kulturstier m.m. (søknadsfrist 1. februar) 
5. Tilskudd til husflidslagene (fortløpende behandling av søknader) 
6. Tilskudd til kulturarenaer (ta kontakt med kommunen for søknadsfrist) 
7. Tilskudd til utvikling av reiselivet i Akershus (fortløpende behandling av søknader)  

Se http://www.akershus.no/ansvarsomrader/tilskudd-og-
stotteordninger/?topic%5B%5D=773&sortOrder=deadlineASC for pkt. 1-3.  

Se http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Folkehelse-og-frivillighet/Nyheter/?article_id=202022 for pkt. 4.  

Se http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=203364 for pkt. 5. 

Se http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=201073 for pkt. 6. 

Se http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=202102 for pkt. 7. 

Norsk 

Kulturminnefond 
Gir tilskudd til antikvarisk istandsetting. For private eiere dekkes normalt maksimalt 30 % av totalkostnadene. Det 
er krav om min. 50 % egenandel (eget arbeid, penger eller materialer) eller annen privat finansiering (inkl. tilskudd 
fra private stiftelser). Det gis normalt ikke støtte til påbegynte tiltak. Søknadsfrist 1. november. Se 
http://kulturminnefondet.no/soknad/  

Fortidsminne- Støtter istandsetting av kulturminner gjennom prosjektet «Kulturminner for alle». Prosjektet skal bidra til å styrke 
tradisjonshåndverk og sikre våre felles kulturminner. Det er en forutsetning at de omsøkte kulturminnene er 



foreningen tilgjengelige for allmennheten (f.eks. gjennom bruk til formidling eller lokaler for aktivitet). Søknadsfrist 1. mars 
og 1. oktober. Se http://www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle  

Stiftelsen UNI Støtter allmennyttige prosjekter innen skade- og miljøvern, herunder vern av bevaringsverdige bygninger. 
Fortløpende behandling av søknader. Se http://www.stiftelsen-uni.no/soknaden.html  

Sparebankstiftelsen Gir støtte til allmennyttige prosjekter, herunder bevaring og formidling av kulturminner. Støtter tiltak som har verdi 
over tid, kommer mange til gode, skaper opplevelser og aktivitet og er tuftet på frivillig engasjement og 
dugnadsvilje. Søknadsfrist 1. februar og 1. september. Se http://sparebankstiftelsen.no/  

Ullensaker kommune 

– spesielle kulturtiltak 

Støtter bl.a. arrangementer, prosjekter og andre tiltak knyttet opp mot kulturminnevern. Fortløpende behandling av 
søknader. Se sett inn link  

Major og advokat 

Eivind Eckbos legat 

Støtter allmennyttige prosjekter, herunder kunst, kulturliv og kulturvern. Fortløpende behandling av søknader. Se 
http://www.eckbos-legater.no/ 

Norsk kulturarv • Rydd ett kulturminne-aksjonen retter seg mot barn/ unge under 18 år og kombinerer praktisk arbeid med 
kunnskap om kulturarven i nærmiljøet. Søknadsfrist 10. september. Se http://kulturarv.no/aksjoner/rydd-et-
kulturminne  

• Ta et tak-aksjonen retter seg mot verneverdig bebyggelse, fortrinnsvis våningshus og driftsbygninger, i byer 
og tettsteder eller på landet. Søknadsfrist 15. oktober. Se http://kulturarv.no/aksjoner/ta-et-tak-aksjonen  

Spillemidler Tilskuddsordning for bygging/rehabilitering av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, herunder anlegg for 
friluftsliv – opparbeidelse av gamle stier og vegfar med natur- og kulturinformasjon. Kontakt kommunen for 
informasjon. 



Gjensidigestiftelsen Støtter prosjekter som bidrar til fysisk aktivitet, spesielt for barn, unge og eldre, som gir varierte 
aktivitetsmuligheter, stimulerer til bruk av grøntområder og nærnatur kombinerer aktivitet og sosiale møteplasser. 
Se http://www.gjensidigestiftelsen.no/  

Norsk kulturfond Støtter bl.a. trykking av faglitteratur av nasjonal interesse innenfor kulturvern, produksjon av kulturtidsskrift, 
formidling/gjestespill og andre tverrfaglige prosjekter som festivaler, kulturarrangementer, seminarer m.m. 
Søknadsfrister for de enkelte ordningene oppgitt på nettsiden. http://www.kulturradet.no/  

Innovasjon Norge Forvalter tilskudd, støtte og lån innen bl.a. bygdeutvikling og etablering av ny virksomhet utenom tradisjonelt 
landbruk. Se http://www.innovasjonnorge.no/  

Innovasjon Norge Forvalter tilskudd, støtte og lån innen bl.a. bygdeutvikling og etablering av ny virksomhet utenom tradisjonelt 
landbruk. Se http://www.innovasjonnorge.no/  

 

 


