
Fakta RMP-tilskudd 

Fylkesmannen i Vestfold 2018 

 

Tiltak: Beite av andre automatisk fredete kulturminner 
 

Formål:  
Ivareta og synliggjøre fredete kulturminner i jordbrukslandskapet. 
 

Beskrivelse:  

Kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 1537 – reformasjonen) er automatisk fredet. I denne 

tilskuddordningen kan det søkes om tilskudd til andre automatisk fredete kulturminner enn gravminner. 

Dette kan være områder med spor etter åkerbruk av alle slag (rydningsrøyser, veiter og pløyespor, gjerder 

og innhegninger), bautasteiner oa minnesmerker, vegfar, hustufter, tingsteder, helleristninger med mer. 

Arealtilskuddet kan gis når beitedyr skjøtter slike områder, så de holdes synlige og tas vare på som en viktig 

del av kulturlandskapet. En del kulturminner kan finnes på Gårdskart på denne nettsiden: 

http://gardskart.skogoglandskap.no/ . Legg inn ditt gbnr og huk deretter av i venstremenyen for «Fredete 

kulturminner». Kulturminnene er merket med blå R, og det gis informasjon om dem når de markeres. 

Vilkår: 

• Tilskudd kan gis til beiting i jordbrukslandskapet 

• Kulturminnet skal være synlig for allmennheten 

• Kulturminnet skal holdes ryddig og fri for søppel 

• Beiting minimum 6 uker før 15. september eller i samsvar med godkjent beiteplan 

• Antall beitedyr må være tilpasset arealet. Tråkkskader skal unngås og det skal tilstrebes jevn beiting 

• Tilsyn med dyrene i samsvar med regelverket for dyrehold: Tilsyn på beite i utmark minimum 2 g/uke 
for storfe og 1 g/uke for småfe og hest 

• Beiteområdet skal være inngjerdet eller ha en naturlig avgrensning 

• Det skal foreligge skriftlig beiteavtale med grunneier ved leie av areal og ved innleie av hest 

• Kommunen godkjenner og avgrenser det tilskuddsberettigede området 

• Miljødokumentasjon skal sendes kommunen før tiltaket gjennomføres det første året (se mal: Dyr på 
beite) 

• Beiting skal skje etter antikvariske prinsipper i samarbeid med kulturminnemyndigheten 
 

Foreløpig tilskuddssats 2018: 350 kr/dekar (antall kulturminner skal oppgis) 
Miljøtema: Kulturmiljøer og kulturminner 
Aktivitetsområde: Automatisk fredete kulturminner 

Tiltak: Skjøtsel av andre automatisk fredete kulturminner           Tiltaksklasse: Beite 
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