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Rullende historisk materiell som fly, biler, busser og jernbane bør vurderes omtalt spesifikt i 
Kulturmiljøloven på lik linje med for eksempel fartøy og andre løse kulturminner.   
 
Det bør vurderes å lovfeste hensynssoner også rundt andre fredninger enn automatiske, for 
eksempel historiske jernbaner.  
 
Et par av paragrafene sier at ekspropriasjon og fredning skal kunngjøres i Norsk Lysingsblad 
og minst to aviser som er alminnelig lest på stedet. Det bør også kunngjøres på en dertil 
egnet digital plattform.  
 
Det bør vurderes en likebehandling av alle fredede kulturmiljøer med dertil hørende statlig 
dekning av/tilskudd til også kulturmiljøer som er kommunalt eid, eller eid/forvaltet av museer.   
 
I dag må kommunene selv i stor grad dekke vedlikehold av fredede bygg i kommunalt eie. 
Det kan vurderes om antall fredede bygg i en kommune kan inngå i beregningen av 
kommunale utgifter.   
 
Museene er en viktig forvalter av store kulturmiljøverdier. Vi er bekymret for 
tilskuddssituasjonen for museene, blant annet gjennom statlig anbefaling om innstramming i 
museenes muligheter til å søke tilskudd over statsbudsjettets kapittel 1429, post 71.  
 
Det finnes i dag verneverdige kulturmiljøer som ikke er fredet kanskje fordi det antas at de 
som forvalter disse har kunnskap og ressurser til å ta vare på dem uten et fredningsvedtak. 
Dersom forvalterne ikke er i stand til å ivareta disse kulturmiljøene, er det fare for at verdiene 
går tapt. Det bør derfor vurderes å styrke både den lokale og den regionale 
kulturmiljøforvaltningen for veiledning og oppfølging, samt tilskuddsøkonomien knyttet til 
ivaretakelse av disse.   
 
Økende klimautfordringer skaper økt vedlikeholdsbehov for bygninger og dermed økte 
kostnader. Dette skaper utfordringer for alle eiere av verneverdige bygg, både fredete og 
ikke fredete, og understreker behovet for en styrking av kulturmiljøfeltet også i 
budsjettsammenheng.  
 
Kirkebygg: Kirkebyggene før reformasjonen er automatisk fredet, mens flere av de som ble 
oppført etter 1537 er vernet, men ikke fredet. Det kan vurderes om også etter-reformatoriske 
kirkebygg skal gå inn i vanlig fredning.   
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