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Regionalplan for kulturmiljø  
Handlingsprogram 2023-2035 
 

Regionale planer skal ha eit handlingsprogram for gjennomføring. Dette skal bygga på måla og strategiane i planen. Handlingsprogrammet er i hovudsak 

kortsiktig, med ein tidshorisont fram til 2025. Nokre tiltak har ein meir langsiktig karakter. Handlingsprogrammet skal vurderast årleg, parallelt med 

økonomiplanar. Til kvart tiltak er det skissert ansvar og samarbeidspartar.  

Som overordna prinsipp vil Rogaland fylkeskommune prioritera nye tiltak og utviklingsprosjekt der fleire aktørar går saman om planlegging, finansiering og 

gjennomføring, og der prosjekta bidrar til å nå måla i denne planen. Fylkeskommunen kan bidra til finansiering, men og som koordinator, igangsetjar, 

deltakar og rettleiar. 

 

 

Visjon: 

 

Rogaland tar vare på og verdsett kulturmiljøa sine  

som viktige ressursar i ei berekraftig samfunnsutvikling. 
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Mål 1 

I Rogaland tar me vare på eit mangfald av kulturmiljø slik at spor frå heile historia om Rogaland, frå steinalder og fram til i dag, 
kan opplevast, brukast og undersøkjast no og i framtida 

 
 

 
Strategi 1A: 

bevara og utvikle eit utval kulturmiljø av ulike typar og frå alle historiske epokar 
 

 
Me skal 

• sikra og bevara kulturmiljø og -landskap av særleg regional og nasjonal interesse gjennom god planlegging, vern 
og forvaltning 

• styrka fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør på kulturmiljøfeltet 
 

Tiltak: Når Hovudansvar Aktuelle samarbeidspartar 

følgja opp dei nasjonale bevaringsstrategiane på regionalt nivå 2023- Fylkeskommunen Riksantikvaren, kommunane og andre 
aktørar 

utarbeida ein oversikt og prioritera fredingsobjekt i Rogaland 2024 Fylkeskommunen Riksantikvaren og kommunane 

vurdera å oppretta ny tilskotsordning  for regionale tiltak og utviklingsprosjekt 
som bidrar til å realisera planens visjon 

2024 Fylkeskommunen  
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Strategi 1B: 

bidra til at eigarar og forvaltarar av kulturminne kan ivareta desse på ein god måte 
 

 
Me skal 

• ha treffsikre nasjonale, regionale og kommunale støtteordningar til bevaring av kulturmiljø og gjere dei meir kjent for 
målgruppene 
• gje eigarar og forvaltarar tilgang til gode rådgjevingstenester, informasjon og kursing innanfor arkeologi, 
bygningsvern, fartøyvern og kulturmiljøvern  
• bidra til å sikra gode rådgjevingstenester innan bygningsvern for eigarar i heile fylket 

 

Tiltak: Når Hovudansvar Aktuelle samarbeidspartar 

justera eksisterande fylkeskommunale støtteordningar på kulturmiljøfeltet i 
tråd med prioriteringar i regionalplan for kulturmiljø 

2023-
2024 

Fylkeskommunen  

igangsetta pilotprosjekt for rådgjevingstenester innan bygningsvern 2023-
2024 

Fylkeskommunen Kommunane, musea, Riksantikvaren 

invitera til dialogmøte med organisasjonar som representerer grunneigarar av 
automatisk freda kulturminne  

2024 Fylkeskommunen 
og Statsforvaltaren 

Arkeologisk museum UiS, kommunane 
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Strategi 1C: 

stimulera til at tradisjonshandverk blir haldt levande.  
 

 
Me skal 

• legga til rette for at handverkarar kan læra seg tradisjonshandverk gjennom kursing, stipend og utdanning  

• auka samarbeidet mellom museum, frivillige organisasjonar, stiftingar, bedrifter og vidaregåande skular om bevaring 
av tradisjonshandverk 

 

Tiltak: Når Hovudansvar Aktuelle samarbeidspartar 

vurdera moglegheitene for eit formelt etter- og vidareutdanningstilbod for 
handverkarar i Rogaland eller i samarbeid med andre fylker 

2023 fylkeskommunen Musea, andre fylker 
Fagskular? 
Andre utdanningsaktørar? Universitet? 

legga til rette for kurs i restaurering og tradisjonshandverk 2023- Fylkeskommunen, 
Musea, frivillige 
organisasjonar, 
kommunane   

 

oppretta stipendordning for handverkarar 2022- Fylkeskommunen  
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Strategi 1D: 

verna kulturmiljø mot effektane av klimaendringane   
 

 
Me skal 

• styrka kunnskapsgrunnlaget om kva slags effekt klimaendringane har på viktige kulturminne og kulturmiljø i Rogaland  

• utføra naudsynte klimatilpassingar på sårbare kulturmiljø og kulturminne  

• legga til rette for gjenbruk, vidare bruk og klimatiltak på eldre bygg gjennom rettleiing og informasjon 

Tiltak: Når Hovudansvar Aktuelle samarbeidspartar 

arrangera seminar/fagsamling om klimatilpassing av kulturmiljø 2024 Fylkeskommunen Statsforvaltaren, musea, kommunane, 
organisasjonar 

gjennomføra risiko- og sårbarheitsanalyse på viktige kulturminne og kulturmiljø  Kommunane, 
Arkeologisk 
museum UiS, 
Museum Stavanger 

Fylkeskommunen 
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Mål 2 

I Rogaland har me god kunnskap om kulturmiljøa våre og korleis dei bidrar til å gje eigenart og identitet til stader og folk. 
 

 

 
Strategi 2A: 

styrka arbeidet med kulturmiljøforvaltning i kommunane 
 

 
Me skal 

• legga til rette for kurs og seminar og møteplassar mellom fylkeskommunen, kommunar og andre aktørar    

• setta kulturmiljø på den kommunale dagsorden, og legga til rette for lokal bevaring og bruk av kulturmiljø 
 

Tiltak: Når Hovudansvar Aktuelle samarbeidspartar 

ha dialogmøte med alle kommunane i Rogaland for å auke lokal og regional 
kompetanse og engasjement 

2024-
2027 

Fylkeskommunen Kommunane, Musea  

revidera kommunale kulturminneplanar med gode og oppdaterte digitale 
oversiktar over kulturminne i kommunen 

2023- Kommunane Fylkeskommunen, musea 
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Strategi 2B: 

formidla kunnskap om kulturmiljø og historie breiare, meir engasjerande og meir effektivt  
 

 
Me skal 

• bidra til at kulturmiljø i større grad kan bli formidla gjennom skulen, friluftsliv, ulike arrangement og av ulike aktørar 

• legga til rette for skilting og digital formidling av kulturminne i landskap og miljø, både fysisk og digitalt. Arbeide for 
at meir formidling skal vera tilgjengeleg for alle  

• gjera kunnskap og informasjon om kulturmiljø tilgjengeleg for publikum gjennom gode digitale tenester   

• samarbeida med friluftsråd og frivillige organisasjonar om å informera om kulturminne som turmål, både i tettbygde 
strøk, i kulturlandskapet og i hei- og fjellområde 
 

Tiltak: Når Hovudansvar Aktuelle samarbeidspartar 

vurdera moglegheitene for å utarbeide ein kulturarvportal i Rogaland 2024 Fylkeskommunen  

utvikla ein rettleiar for korleis skular kan ta i bruk og formidle lokale 
kulturminne.  

2025 Fylkeskommunen Arkeologisk museum(UIS), kommunar 

Delta i, og bidra til å ivareta det regionale perspektivet i, utvandrarjubileet og 
byjubileet i Stavanger 2025 

2023-
2025 

Rogaland 
fylkeskommune og 
kommunane  

Stavanger kommune, den norske kyrkje, 
Universitetet i Stavanger, musea, 
kommunar, frivillige organisasjonar 

setta i gang prosjekt for digital formidling av bergkunst og andre arkeologiske 
kulturminne.  

2024 Fylkeskommunen og 
arkeologisk museum 
UiS 

 

vurdera tilstanden til eksisterande tilretteleggingar og vurdera kor og korleis 
formidling av arkeologiske kulturminne i Rogaland i større grad kan bli 
universelt utforma.  

2023-
2024 

Fylkeskommunen Kommunane 
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Strategi 2C: 

oppdatera og utvida kunnskapsgrunnlaget om kulturminne, kulturmiljø og landskap 
 

 
Me skal 

• oppdatera og supplera oversikten over vesentlege regionale kulturmiljøinteresser  

• utvida kunnskapsgrunnlaget om kulturmiljø i Rogaland gjennom samarbeid, kartlegging og digitalisering  

• gjera informasjon om kulturmiljø tilgjengeleg gjennom gode, brukarvenlege digitale løysingar  
 

Tiltak: Når Hovudansvar Aktuelle samarbeidspartar 

oppdatera oversikten over kulturmiljø av regional interesse , og mellom anna 
innlemme Sandnes kommune i oversikten  

2023 Fylkeskommunen Kommunane, riksantikvaren, 
statsforvaltaren, musea, frivillige 
organisasjonar 

kartlegga små og opne tradisjonsbåtar i Rogaland 2022-
2023 

Fylkeskommunen Forbundet kysten, Riksantikvaren 

utarbeida fagleg program for arkeologi i Rogaland. Eit fagleg program skal gje 
oversikt og prioritering av arkeologiske kulturminne, status og kunnskapsbehov 
og vera eit viktig kunnskapsgrunnlag i forvaltninga av desse 

2023- Arkeologisk museum 
UiS og 
fylkeskommunen 

MUST, NIKU, Riksantikvaren 

gjera kulturminneportalen i Temakart-Rogaland meir brukarvenleg og legga inn 
meir informasjon om kulturmiljø 

2023 Fylkeskommunen Statsforvaltaren, kommunane, musea 
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Mål 3 

I Rogaland nyttar me kulturarv og kulturmiljø til å skapa trivsel og tilhøyrsle for lokalbefolkninga og unike opplevingar for 
tilreisande. 

 
 

 
Strategi 3A: 

bruka kulturmiljø som ressurs for å skapa lokalt engasjement og levande og attraktive stader 
 

 
Me skal 

• ta i bruk stadanalyse som verktøy i utviklingsprosjekt slik at ein sikrar kunnskapsbasert og stadtilpassa utvikling 

• legga til rette for bruk og gjenbruk av kulturminne og kulturmiljø i stadutvikling gjennom samarbeidsprosjekt, 
rettleiing, informasjon, gode planar og føringar  

• styrka samarbeidet med frivillige lag og organisasjonar innanfor kulturmiljøfeltet.  

• legga til rette for at frivillige og andre engasjerte kan ta vare på kulturminne, lage opplevingar, medverke i offentlege 

prosessar og på andre måtar ta del i kulturarven 

 
 

Tiltak: Når Hovudansvar Aktuelle samarbeidspartar 

bruka kulturmiljø som ressurs i fylkeskommunens stadutviklingsprosjekt.  2023- Fylkeskommunen Kommunane, riksantikvaren, lokale 
aktørar, statsforvaltaren 

gjennomføra eit prosjekt med oppteikning av gatefasadar i tettstader med 
viktig kulturhistorisk tyding, jf. «Sandnesmodellen», for å bidra til kunnskap og 
entusiasme om tilbakeføring og restaurering.  

2024 Fylkeskommunen Kommunane 

legga til rette for gode kaifasilitetar for verna og freda fartøy  Kommunane Frivillige organisasjonar 
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Strategi 3B: 

auka bruken av kulturarv og kulturmiljø i opplevings- og reiselivsnæringane 
 

 
Me skal 

• stimulera til at det blir utvikla fleire gode reiselivsprodukt der kulturarv og kulturmiljø nyttast som ressurs 

• legge til rette for møteplassar og samarbeid mellom ulike aktørar i reiseliv, museum og frivilligheit 
 

Tiltak: Når Hovudansvar Aktuelle samarbeidspartar 

vidareføra Kraftturisme - Opplevingar i det Vest-Norske kraftlandskapet i tråd 
med prosjektplanen. 

2022- Fylkeskommunen Vestland FK, reiselivet, kommunane 

legga til rette for meir formidling av vikingtid og mellomalder i Rogaland basert 
på erfaringane frå Rikssamlingsjubileet, Kystpilegrimsleia og Destination Viking.  

2023- Fylkeskommunen Destination Viking, reiseliv, musea, 
kommunane.  

arrangera seminar om verdiskaping med basis i kulturmiljø. 2024 Fylkeskommunen Riksantikvaren, kommunane, 
reiselivsnæring, frivillige organisasjonar, 
museum 

legga til rette for meir formidling av korleis bruk og utviklinga av båtar og skip 
har sett spor etter seg i kulturmiljøa våre og prega historia om Rogaland. 

2023- Fylkeskommunen Musea, reiseliv, båtbyggjarmiljøa, 
kommunane 
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