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Troll i Trollholmsund, Utvalgte kulturlandskap i landbruket, Goarahat og Sandvikhalvøya 
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Porsanger kommune sitt mangfold av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal tas vare på som 
bruksressurs og grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. 
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1. En kulturminneplan skal gi oversikt og kunnskap og brukes til 
prioritering av satsingsområder  

Gjennom arbeidet med å lage en kulturminneplan får kommunen satt temaet på den politiske 
dagsorden og aktualisert kulturarven sin rolle i samfunnsutviklingen. En kulturminneplan vil gi 
kommunen kunnskap om lokalhistoria og prioriterte kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap som 
man vil ta spesielt vare på for fremtida. Planen vil inneholde prioritering av satsingsområder, mål og 
strategier for å nå disse målene.  
 

1.1 Formålet med planprogrammet 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, 
opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, og hvilke 
satsingsområder som vil bli vurdert. 
 
Selve planarbeidet vil avklare mål og strategier for å nå disse målene, innenfor de prioriterte 
satsingsområdene. 
 
Når kulturminneplanen er vedtatt, utarbeides det en handlingsplan for den konkrete gjennomføringen 
av de prioriterte satsingene med tidshorisont for satsing på de ulike målene ift tilgjengelige ressurser. 
Handlingsplanen skal også vedtas og rapporteres på og rulleres årlig. 
 

1.2 Kommunen sitt handlingsrom 

Porsanger kommune definerer selv hvilke kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap som er 
verneverdige og som skal inngå i deres kulturminneplan, og hvorledes automatisk fredete, samt 
vedtaks- og forskriftsfredete kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap kan sees i sammenheng med 
disse. 
 
Kommunen velger selv hvilke typer innsatsområder som skal prioriteres, som restaurering, 
vedlikehold og skjøtsel, tilrettelegging og/eller informasjon og formidling. 
 
Kommunen kan også velge å se sine kulturminnesatsinger i sammenheng med andre satsinger, som for 
eksempel Fotefar mot nord, Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, naturfredninger, som Roddines og 
Stabbursdalen nasjonalpark og arbeidet med truede naturtyper. 
 
 

 
Foto: Stein Tage Domaas 

 
 
 
 

   
Nasjonalt trua kulturlandskap, Stabbursnes Minnestøtte over sovjetiske 

soldater som mistet livet i Norge, 
Klubben, Ytre Billefjord 

Fotefar mot nord, Lasarettmoen 
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1.2.1 Hva menes med freda? 

Kulturminner eldre enn 1537, bygg eldre enn 1649, samt samiske kulturminner som er fra år 1917 
eller eldre er automatisk freda. I tillegg er en del nyere bygg og anlegg vedtaksfreda eller 
forskriftsfreda.  
 

 
Bergkunst, Indre Sandvik, Utvalgte kulturlandskap i landbruket, Goarahat og Sandvikhalvøya 

Foto: Stein Tage Domaas 

 

1.2.2 Hva menes med verneverdig? 

Objekter og landskap som er yngre enn de automatisk freda, og som har en verdi for å kunne 
fortelle historien til Porsanger kommune. Herunder faller for eksempel kvenske, krigens og 
gjenreisingens objekter og landskap. 

1.2.3 Hva menes med immaterielle kulturminner 

Stedsnamn, fiskemeer, hellige steder samt historier og fortellinger knyttet til et sted eller person er 
eksempler på ikke-fysiske, immaterielle kulturminner. 
 

2. Bakgrunnen for planarbeidet 

Etter søknad har Porsanger kommune via Finnmark fylkeskommune fått et tilskudd på kr 100 000 fra 
Riksantikvaren til å utarbeide en kulturminneplan (sak 9/2017). 
Det er også avsatt kr 150 000 fra Porsanger kommune til planarbeidet (sak 27/2017). 
Riksantikvaren forutsetter at planen utformes som en kommunedelplan. I henhold til Plan- og 
bygningsloven skal det ved varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister 
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, og 
hvilke satsingsområder som vil bli vurdert. 
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2.1 Hva er kulturminner?  

I kulturminneloven defineres kulturminner som spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjon til. Det er denne 
definisjonen som legges til grunn for den statlige forvaltningen av de materielle kulturminnene. I dette 
ligger også kulturmiljøer, områder som er formet gjennom menneskelig aktivitet. 
 
I 2007 ratifiserte Norge UNESCO-konvensjonen om den immaterielle kulturarven. Målet med 
konvensjonen er å beskytte muntlige tradisjoner og uttrykk, utøvende kunst, sosiale skikker, ritualer og 
høytidsfester, kunnskap og praksis om naturen og universet, og kunnskap om tradisjonelt håndverk. 
 
Selv om den immaterielle kulturarven også er å regne som en del av våre kulturminner, vil de 
materielle kulturminnene stå i hovedfokus i arbeidet med kulturminneplanen. Det er her behovet er 
størst for et mer formalisert grunnlag for kommunens forvaltning. Det vil imidlertid være naturlig å ha 
et avsnitt i planen som omhandler immaterielle kulturminner i Porsanger. 
 

2.2 Nasjonale føringer – lovgrunnlag 
 

2.2.1 Plan- og bygningsloven 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal klarlegge gjeldende og framtidig arealutnyttelse i et 
område og skal sikre både bruk og vern av arealer. 
Loven er det viktigste redskapet for å ivareta mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer. 
Som planmyndighet har kommunen en sentral rolle i forvaltningen av kulturarven. Kommunen 
kan ved bruk av plan- og bygningsloven sikre vern av kulturminner og kulturmiljøer på to nivåer: 
• Kommuneplannivå, jf. § 11-8 
• Reguleringsplannivå, jf. § 12-6 

2.2.2 Kulturminneloven 

§1 Formål 
"Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår 
kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning." 

2.2.3 Kulturloven 

§1 Formål 
"Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette 
for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og 
oppleva eit mangfald av kulturuttrykk. 
Herunder § 2 
b) verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv." 

2.2.4 Naturmangfoldloven 

§ 1. Formål 
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk 
kultur. 
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2.3 Nasjonale dokumenter 
 

2.3.1 NOU 2002:1: ”Fortid former framtid” 

Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk” 
Kulturminner og kulturmiljø er en ressurs i seg selv. Kulturminner og kulturminnepolitikken er et 
ledd i en større samfunnsmessig sammenheng. 

2.3.2 St.meld.nr.16 (2004-2005) ”Leve med kulturminner” 

Stortingsmeldinga dokumenterer at uerstattelige kulturminneverdier er i ferd med å gå tapt og at 
kulturminner og kulturmiljø ikke blir sett på som en ressurs i samfunnsutviklinga. 
Regjeringens mål for kulturminnepolitikken er blant annet at: 
• Mangfold av kulturminne og kulturmiljø skal tas vare på som bruksressurs og grunnlag for 

kunnskap, oppleving og verdiskaping. 
• Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljø som dokumenterer geografisk, sosial, 

etnisk, næringsmessig og tidsmessig bredde, skal gis varig vern gjennom freding. 
• Det årlige tapet av verneverdige kulturminne og kulturmiljø som følge av at de blir fjerna eller 

forfaller, skal minimaliserast. 
 

2.3.3 St.meld.nr.26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand” 

Kulturminnene skal være aktive element i lokalsamfunna, både med hensyn til trivsel og 
verdiskaping. Det skal være naturlig og så enkelt som mulig å kombinere bruk og bevaring. 

2.3.4 St. meld. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste  

Stortingsmeldinga legger blant annet vekt på behovet for styrking av den kommunale 
kompetansen på kulturminnefeltet. 
 

2.4 Regionale føringer  
 

2.4.1 Finnmark fylkeskommune og Sametinget  
Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017 - 2027 

I Del 1 i denne planen er det overordnete målet for kulturminneforvaltningen i Finnmark at 
kulturminners og kulturmiljøers historiske verdier og bruksverdier aktiveres i samtiden og bevares 
for kommende generasjoner.  
For å oppnå dette er det definert følgende innsatsområder med delmål:  

• KUNNSKAP: at kulturminner er dokumentert, kartfestet og forstått  
• FORMIDLING: at kulturminner og kunnskap om dem er tilgjengelig og ønsket  
• FORVALTNING: at forvaltningen er velorganisert og har nødvendige redskaper og 

virkemidler  
• SAMARBEID OG DELTAKELSE: at det legges til rette for god samhandling mellom 

eiere, lokalsamfunn, frivillige organisasjoner og offentlige og private aktører  
• VERN OG VEDLIKEHOLD: at kulturminner og kulturmiljøer vernes og sikres mot 

ødeleggelse  
• SAMFUNNSNYTTE OG VERDISKAPING: at kulturminneverdiene bidrar til attraktive 

lokalsamfunn og til å profilere Finnmark på en positiv måte.  
 
 
 
 



Side 7 av 8 

3. Planprosessen 

 

3.1 Organisering 

Planutvalget (formannskapet) er styringsgruppe for planarbeidet, mens Sektorstyret for oppvekst og 
kultur (SOK) innstiller til planutvalget. 
Administrativt ledes arbeidet av Utviklingsavdelingen med egen prosjektleder. Oppvekst og kultursjef 
holdes orientert og deltar på administrative møter der dette er hensiktsmessig. 
Prosjektleder involverer ressurspersoner og –miljøer, både internt og eksternt, i forhold til de ulike 
temaene det blir arbeidet med. 

 
3.2 Framdrift 

Behandling etter reglene i plan- og bygningsloven innebærer at planprosessen deles inn i følgende 
faser: 
 
2018: 
Sept-nov: Utarbeidelse av forslag til planprogram 
Nov: Første gangs behandling av planprogrammet i SOK og planutvalget (formannskapet) 
Des-jan: Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet (min. seks uker høringsfrist) 
 
2019: 
1. kvartal: Bearbeiding av planprogrammet basert på innspill 
1. kvartal: Andre gangs behandling i SOK og endelig fastsettelse av planprogrammet i planutvalget 
(formannskapet) 
1. – 3. kvartal: Utarbeidelse av planforslag 
4. kvartal: Første gangs behandling av planforslaget i SOK og planutvalget (formannskapet) 
4. kvartal: Offentlig ettersyn av planforslaget (minimum seks uker høringsfrist) 
4. kvartal: Bearbeiding av planforslaget basert på innspill 
 
2020: 
1. kvartal: Andre gangs behandling av planforslaget i SOK og planutvalget (formannskapet) 
1. kvartal: Endelig behandling i kommunestyret 

3.3 Medvirkning 

For å få et best mulig grunnlag og en bredest mulig forankring av planen er det viktig at prosjektleder 
involverer ressurspersoner og -miljøer både eksternt og internt. 
Internt kan dette være blant annet fra kultur og oppvekst, landbruk og teknisk. 
 
Eksternt kan dette være ressurspersoner med spesiell interesse for og kunnskap om temaer, og 
representanter fra ulike kulturmiljøer i kommunen. 
 
Arbeidsformen vil kunne være arbeidsmøter med inviterte personer og miljø, folkemøter om 
spesifikke tema og i de enkelte bygdene, befaringer, underveisevaluering av, og innspill til deltekster 
til de ulike temaene. 
 
Tematikk og miljøer det vil være viktig og interessant å involvere i arbeidet er blant annet: 
(for)historie, krigen, gjenreising, samisk inkl. reindrift og sjøsamisk, kvensk, museet, 
kirkene/kirkegårder, Naturhuset, nasjonalparken/verneområder og Forsvaret/forsvarsbygg. 
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4. Innholdet i planen 
 

4.1 Mål 

Porsanger kommune sitt mangfold av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal tas vare på som 
bruksressurs og grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. 

4.2 Hovedinnhold 

Innholdet i planen kan deles inn i tre hoveddeler: 
1. Innledning om bakgrunn, planprosess, planforutsetninger/lovverk mm. Her blir det også et 

avsnitt om tilskudds- og andre ordninger som eiere og tiltakshavere av kulturminner kan søke 
på, samt en oversikt over ordninger som kommunen kan benytte seg av (f.eks. statlig sikrede 
friområder). 

2. Temadel som trekker de store linjene om utviklingstrekk i Porsanger fra tidligere tider fram til 
i dag. Med utgangspunkt i dette trekkes det opp aktuelle utfordringer og problemstillinger for 
plandelen. 

3. Plandel med prioriteringer av hvilke satsingsområder og objekt som Porsanger kommune vil 
prioritere for vern, tilrettelegging og/eller formidling av. 

 
Når kulturminneplanen er vedtatt utarbeides det en tiltaksplan med synliggjøring av ansvarsforhold, 
iverksetting, tidspunkt for gjennomføring og økonomi.  

4.3 Aktuelle satsingsområder 

Satsingsområdene får egne punkt i temadelen og de prioriterte områdene følges opp i plandelen. 
Mange av temaene overlapper hverandre, slik at den endelige utformingen av temadelen gjøres 
gjennom planarbeidet. 

 Eldre tids kulturminner. Selv om disse er automatisk freda og ikke trenger det vernet en 
kommunal kulturminneplan kan gi, så er de en viktig del av helheten. I planen vil det være 
aktuelt å ta opp spørsmål om hvordan kommunen skal tilrettelegge for informasjon og 
formidling av eldre tids kulturminner, og hvordan de skal håndteres opp mot andre interesser. 

 Freda bygninger, anlegg og kulturmiljø. Selv om disse er freda og ikke trenger det vernet en 
kommunal kulturminneplan kan gi, så er de også en viktig del av helheten.  

 Nyere tids kulturminner, som krigsminner og gjenreising. 
 Verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljøer. 
 Samiske kulturminner og kulturmiljø. 
 Kvenske kulturminner og kulturmiljø. 
 Kulturminner knyttet til infrastruktur, industri, annen næring, landbruk og fiske. 
 Religiøse kulturminner, som kirker, gravplasser og hellige steder. 
 Verneverdige kulturlandskap og kulturmiljø. 
 Formidling og tilrettelegging av kulturminner. 

 
Andre områder vil kunne vurderes og tas inn i planen dersom slike ønsker kommer frem i løpet 
planarbeidet. 

 

Garnbøting på Igeldas, 1967. 

Foto: Margit Klemetzen 


