
Kulturminner fra før 1537 og 

samiske kulturminner eldre 

enn 100 år er automatisk  

fredet etter kulturminne-

loven. Har du fredete kultur-

minner på gården kan du  

søke midler gjennom  

regionalt miljøprogram for å 

skjøtte disse.  

Kontakt kulturminne- 

forvaltningen i Troms fylkes-

kommune eller i Sametinget 

for å få hjelp til å  

utarbeide skjøtselsplan. 

Ti l s k u d d  t i l  s k jø t s e l  
a v  a u t o m a t i s k  

f r e d e t e  k u l t ur m in n e r  

 

    Troms fylkeskommune 

    Avdeling for kulturarv 

    Tlf 77 78 80 00 

    postmottak@tromsfylke.no  

 

Fylkesmannen i Troms 

Telefon 77 64 20 00 

fmtrpostmottak@fyl kesmannen.no  

 

 
Har  du  f r edete  

ku l turminner  på  
gå rden?  

Du kan søke RMP-tilskudd 
til skjøtsel av automatisk 

fredete kulturminner 

 
Du kan du søke  

RMP-tilskudd til skjøtsel av automatisk fredete 
kulturminner 

Hustuft på Spildra. Beiting  gjør tufta  
godt synlig i terrenget.   
Foto: Marit Chruickshank, Troms fk 

Gravøys, Indre Elgsnes, Harstad kommune 
Foto: Marit Chruickshank, Troms fylkeskommune 



Kulturminner, fortel-

linger, sagn og  

tradisjoner er viktige  

elementer i vår historie. 

Der det ikke finnes 

skriftlige kilder, funge-

rer kulturminnene i 

marka som historie-

fortellere. De er en  

verdifull del av vår  

felles kulturarv og  

historie.  

 

Helt siden slutten av siste istid, for mer enn 

11 000 år siden, har det bodd folk i Troms. 

Sporene etter tidligere bosetting og bruk av 

naturen kan vi fortsatt se i terrenget. 

Her er blant annet hustufter fra steinalder, 

gravrøyser fra vikingetid, fangstanlegg og 

gårdshauger. Folk har gjerne brukt og bodd i 

de samme områdene i all tid og mange av  

kulturminnene ligger derfor der det i dag  

drives landbruk og utmarksnæring.   

Landbruksnæringen har en viktig oppgave i å 

ta vare på disse kulturminnene. 

Gjennom RMP kan du søke midler til å  

skjøtte kulturminner på egen eiendom og på 

eiendommer du driver. 

 

Kulturminner: http://www.kulturminnesok.no  

Veileder RMP: http://fylkesmannen.no/Troms 

Kulturminner i landskapet  Regionalt miljøprogram—RMP 

Gjennom RMP skal miljøarbeidet i landbruket 

styrkes og jordbrukets miljøinnsats synliggjøres.  

RMP har en rekke tilskuddsordninger, blant  

annet knyttet opp mot gjengroing, som er den  

største miljøutfordringen i jordbruket. 

Flere av tiltakene er rettet mot skjøtsel og  

vedlikehold av kulturlandskap og kulturminner.  

 

Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner 

Målet er å ta vare på kulturminner i jordbrukets 

kulturlandskap. Dette er kulturminner som  

vitner om lang tids bruk av landskapet og bidrar 

til vår felles historie. 

Det gis tilskudd til kulturminner på innmark og i 

bygdenær utmark. Kulturminnene må være  

registrert i kulturminnedatabasen Askeladden.  

Bygninger omfattes ikke av ordningen. Skjøtsel 

skal utføres etter skjøtselsplan utarbeidet i  

samarbeid med regional kulturminneforvaltning. 

Arealet skal være tegnet inn på kart og skjøtsels-

planen må ligge ved søknaden om RMP-tilskudd. 

Tilskuddssats er i 2015 kr 2000 pr daa. 

Kulturminnet skal holdes ryddig og være  

tilgjengelig. Ved beite skal tråkkskader unngås. 

Slått skal gjøres uten store maskiner.  

RMP knyttes til årlig skjøtsel og vedlikehold. Det 

kan søkes kommunale SMIL-midler til engangs-

tiltak. Skilting og tilrettelegging kan vurderes for 

den enkelte lokalitet. 

 

Har du kulturminner du ønsker å skjøtte? 

Ta kontakt med regional kulturminneforvaltning 

Troms fylkeskommune, avdeling for kulturarv  

tlf 77 78 80 18 / 77 78 80 00 ,  postmottak@tromsfylke.no  

Sametinget, 9730 Karasjok/Kárášjohka  

 Tlf 78 47 40 00, samediggi@samediggi.no  

 

Kulturminner   

 

Øverste bildet viser en gravrøys på Bjarkøy.  

Nederste bildet viser en nausttuft på Tranøya.  
Foto: Marit Chruickshank, Troms fylkeskommune 


