Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020 -2030.
Nesbyen kommune

Vedlegg 7.5 Tilskuddsordninger
Noen viktige tilskuddsordninger:

Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg i Viken.
Målgruppen er eiere av bevaringsverdige kulturminner. Det er ikke et krav at kulturminnet er formelt
vernet, men kulturminner som er omtalt i kommunens kulturminneplan vil bli prioritert.
Bygninger og anlegg i privat eie vil bli prioritert. Kun unntaksvis vil det bli gitt tilskudd til kulturminner
i kommunal eie, men dette kan vurderes dersom kommunen har avtale med et lokalt lag eller
forening om istandsetting og bruk (f.eks. et historielag).
Det gis ikke tilskudd til fredete bygninger og anlegg fra disse midlene. Eiere av slike kan søke på andre
tilskuddsordninger som fylkeskommunen har ansvar for.
Mer informasjon finnes på fylkeskommunens hjemmeside www.viken.no

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det
som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.
Kulturminneverdier omfatter kulturminner og kulturmiljøer, videreføring av kulturarv (kunnskaper,
tradisjoner og teknikker). Videre innbefatter natur- og kulturminneverdiene mulighet for opplevelser,
friluftsliv og et variert landskapsbilde.
Kommunen kan gi mer informasjon.

Kulturminnefondet
Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige
lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan
søke.
Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet.
Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel hus og
bygninger, båter og fartøyer, hageanlegg og kulturlandskap.
Hvilke typer kulturminner og prosjekter som prioriteres ved tildeling, avhenger av en kombinasjon av
føringer fra Klima- og miljødepartementets årlige tildelingsbrev, styrets utvalgte satsinger og
administrasjonens egne prioriteringer. Kulturminner kan være fra både fjern og nær fortid.
Automatisk fredning skjer når kulturminnet er datert til før 1650.
Mer informasjon på www.kulturminnefondet.no

