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Havråtunet – et kulturminne



Kulturarv – kulturuttrykk overlevert over tid

Omfatter både materielle 
og immaterielle 
kulturelementer

Symbol- og 
verdiladet begrep

En kritisk dimensjon 
nødvendig



Forskning på kulturarv

Humaniora leverer kunnskap om 
kultur og samfunn gjennom tidene –
«fortellingene»

Samfunnsvitenskapelige 
perspektiver kan bidra til å belyse 
fenomenet kulturarv i dagens 
samfunn 

Naturvitenskap –hjelpevitenskap, 
men bidrar også med egne 
perspektiver

Økt vekt på kontekstualisering og helheter, 
på kulturminner og kultur som del av 
samfunnet. Mange fag er aktuelle.



Forskningsrådets hovedroller

Rådgiver om strategi

Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?

Finansiere der vi skaper merverdi

Fremme kvalitet og bygge kompetanse 
i UH-sektor og institutter

Iverksette forskningssatsinger 
på nasjonalt prioriterte områder

Mobilisere FoU for innovasjon i næringslivet

Fremme internasjonalisering

Være møteplass



Forskningen skjer i bedrifter, universiteter 
og høgskoler (UoH) og institutter
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Tre forskningssektorer med ulike roller!
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Rådet kanaliserer nær 30% av de offentlige 
midlene til norsk forskning
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Humanistisk forskning i tall

Vel en milliard går til humanistisk forskning

80 prosent foregår i UH-sektoren

10% av UH-sektorens forskning i 2005

170 millioner kroner av Forskningsrådets midler går 
til humanistisk forskning 

56 prosent av midlene som er øremerket 
humanistisk forskning (116 mill) går i 2007 til fri 
prosjektstøtte. 



Forskningsrådet samarbeider med alle 
departementene 
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MD

Fondet

Totalt 5,6 mrd. kr.



Norges forskningsråd

Divisjon for administrasjon

Divisjon for vitenskap

Divisjon for innovasjon

Divisjon for store satsinger
Adm.dir.

Stab



Fordelingsnivå

Styrenivå

Forskningsrådet som åpen arena
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Hovedstyre
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ProgramstyrerProgramstyrerProgramstyrerProgramstyrerProgramstyrerProgramstyrerProgramstyrerProgramstyrerProgramstyrerProgramstyrerProgramstyrerProgramstyrer

Møteplass



Forskningsmeldingen prioriterer

INTERNASJONALISERING

GRUNNFORSKNING (med vekt på realfag og kvalitet)

FORSKNINGSBASERT NYSKAPING OG INNOVASJON

Strukturelle, tematiske og 
teknologiske

Sentrale samfunns-
utfordringer



Soria Moria-erklæringen (utdrag)

Nordområdene

Økt verdiskaping i hele landet 

Satse på næringer der Norge har fortrinn

Satse på bedriftsrettet forskning og sikre god 
formidling og nyttiggjøring av forskningsresultater

Øke energi- og klimaforskning

Økt satsing på reiseliv

Øke marin forskning

Økt satsing på maritime næringer

Økte ressurser til forskning i helsesektoren



forskning.nord
Forskningsrådets nordområdestrategi

Visjon:
Norge er i 2020 en ledende 
forskningsnasjon i nordområdene, 
en respektert forvalter av 
ressursene i nord, og Nord-Norge 
er en sterk og mangfoldig 
nærings- og FoU-region

Kulturarv – kulturminner i arktis



Forskningsrådet har et bredt ansvar og 
helhetlige virkemidler
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Forskningsrådet har utviklet 
helhetlige virkemidler

Fremragende-
sentre

Nasjonale 
satsinger

Tematiske
programmer

Fri forskning/
uten tema

SkatteFunnBasisfinansiering
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Fremragende-
sentre

Nasjonale 
satsinger

Tematiske
programmer

Fri forskning/
uten tema

Anvendt forskningGrunnforskning

Forskningsrådets muligheter 
innenfor kulturarvfeltet (eksempler)

Anvendt forskningGrunnforskning

Skattefunn

KULVER

KULFO

BIA Fri prosjektstøtte

MILJØ 2015 AREAL 

MATPROGRAMMET

VRI 



21 sentre for fremragende
forskning (SFF)

Skip og konstruk-
sjoner til havs

Hukommelsens 
biologi

Middelalder-
historie

Språk/lingvistikk

Petroleums-
forskning Fiskefôr

Kommunikasjonssystemer

Klimaforskning

Geo-biosfære

Teoretisk kjemi Den nordiske
modellen

Bevissthet
Økologi
Kreftforskning
Immunregulering
Biomedisin og IT
Nevrovitenskap
Matematikk
Borgerkrig
Fysikk/geologi
Geologi og risiko



Fremragende-
sentre

Nasjonale 
satsinger

Tematiske
programmer

Fri forskning/
uten tema

Anvendt forskningGrunnforskning

Forskningsrådets muligheter 
innenfor kulturarvfeltet: For næringslivet

Anvendt forskningGrunnforskning

Skattefunn

BIA 

AREAL 

MATPROGRAMMET

VRI 



Brukerstyrt innovasjonsarena: Digitale
tjenester, De nasjonale turistvegene i Norge

Informasjon til turister om lokale tilbud underveis 
på reisen

Turistnæringen når den enkelte turist via f.eks. 
mobiltelefon når turisten er i området

www.moveweb.no



Brukerstyrt innovasjonsarena: Teknologi for 
bedre kulturopplevelser - Track the Actor

Teknologiprosjekt med utgangspunkt i mobiltelefon

Lokasjonsbasert tjeneste for museer

Spin-off

Et helt unikt lydsystem for teater- og konsertscener

Prøves ut på Trøndelag Teater 
og Royal Albert Hall i London



VRI – 9 regionale VRI-satsinger er i gang,
åtte har kulturrelaterte tema

VRI Finnmark

VRI Hordaland

VRI Rogaland
VRI Agder

VRI Hedmark/Oppland

VRI Vestfold

VRI Østfold

VRI Sogn og Fjordane

Mat …

Reiseliv, …

… reiseliv

Mat, …
… kultur- og opplevelsesnæringer

… reiseliv, …

… reiseliv, kultur-og
opplevelsesnæringer…

… opplevelsesnæring



Fremragende-
sentre

Nasjonale 
satsinger

Tematiske
programmer

Fri forskning/
uten tema

Anvendt forskningGrunnforskning

Forskningsrådets muligheter 
innenfor kulturarvfeltet: For næringslivet

Anvendt forskningGrunnforskning

Skattefunn

BIA 

AREAL 

MATPROGRAMMET

VRI 



Areal- og naturbasert næringsutvikling
(AREAL)

Næringsutvikling, innovasjon 
og arealressurser 

Arealer og landskap som næringsgrunnlag

Markedsrettet og bærekraftig produksjon

Næringspolitikk og forvaltning

Næringspolitikk i landbruk, 
reindrift, fiskeri og havbruk

Areal og miljøforvaltning



AREAL: Landbruk og reiseliv skaper nye 
tjenester og opplevelser

Kulturlandskap og opplevinger i Hardanger

Landskapet som estetisk ressurs

Lokal identitet, kulturarv og formidlingskompetanse

Jordbruk i verdikjeder for opplevelser

Fruktdyrkere, reiseliv 
og småsamfunn satser 
sammen

Behov for felles 
kompetanseløft



SkatteFUNN –
Norges største satsing på FoU i næringslivet

SkatteFUNN er en fradragsordning som skal 
motivere til økt satsing og systematisk arbeid med 
FoU

I 2006 var det 

42 prosjekter innen  Reiseliv/turisme 

92 prosjekter innen Kultur/underholdning  



10% av prosjektene i SkatteFUNN
er kulturrelaterte

Grenland Friteater- ”Kreativ 
byutvikling i samarbeid med 
Porsgrunn kommune”

Peer Gynt AS- ”En internasjonal 
arena for   samfunnsansvar”

Hunderfossen familiepark – ”Nye 
opplevelsestilbud med basis i 
folkeeventyr”

5D Visuell forestilling, Hybris Film 
Vertigo AS i samarbeid med Norsk 
folkemuseum



Fremragende-
sentre

Nasjonale 
satsinger

Tematiske
programmer

Fri forskning/
uten tema

Anvendt forskningGrunnforskning

Forskningsrådets muligheter 
innenfor kulturarvfeltet: Miljøprogrammene

Anvendt forskningGrunnforskning

MILJØ 2015 



Kulturarv i miljøprogrammene

Miljø 2015 har fire temaområder: 
SAMFUNN, LAND, VANN, FORURENS

Kulturarvforskningen i hovedsak 
temaområde LAND: Landskap, terrestriske 
økosystemer, biomangfold og kulturmiljø

2000 2010

Landskap i endring

Miljø 2015



Landskap i endring: Bærekraftig forvaltning 
av seterområdenes kulturmiljøer

Balanse mellom jordbruksdrift, turisme, 
vern og hyttebygging

Hovedmål: Analysere planpraksis for å styre 
potensielle konflikter 

Delmål: Hvordan presenteres setermiljøene og 
oppfattes som kulturmiljøer



Landskap i endring: Jernalderen og eldre 
historisk tid i Kyst-Finnmark

Kulturhistorie, landskap og forvaltning

Hva skapte det sammenhengende kulturmiljøet?

Kriterier for vern og forvaltning av kulturmiljøet

Mangeromstufter – har ikke blitt plassert i en 
kulturhistorisk kontekst



Fremragende-
sentre

Nasjonale 
satsinger

Tematiske
programmer

Fri forskning/
uten tema

Anvendt forskningGrunnforskning

Forskningsrådets muligheter 
innenfor kulturarvfeltet: Grunnforskning

Anvendt forskningGrunnforskning

KULVER

KULFO

Fri prosjektstøtte



Kulturforskningsprogrammer

1990 2000 2010

Program for 
kulturforskning 
(KULFO)

Kultur- og tradi-
sjonsformidlende
forskning 
(KULT I og II)

Kulturell 
verdsetting 

(KULVER)

Program for 
kulturstudier



Kulturell verdsetting (KULVER) 
Nytt: 2008-2012

Et humanistisk orientert 
grunnforskningsprogram

Skal belyse kulturell verdsetting
med fokus på estetisering
i en vid forståelse av begrepet

Seks temaer 
Kunstfeltene, hverdagsliv, kunnskaps- og 
vitensformer, kulturarv- og minnepolitikk, 
identitetsdannelser, interaksjon kunstfelt og 
andre felt 



Kulturforskningsprogrammene:
Menneske og bomiljø

Kunnskap og økt forståelse for 
dagliglivets kultur med fokus på
endringer i hjemmets utforming og 
bruk 

Utnyttelse av museenes samlinger 
til forskning

Prosjektet har stilt nye spørsmål til 
den materielle kulturen



Kulturforskningsprogrammene:
Fotografiet i kulturen

Kunnskap om og forståelse av fotografiets sosiale, 
historiske og kulturelle betydning

Økt forståelse av fotografiets spesielle 
representasjonsmåte



Fri prosjektstøtte

Skal ivareta den frie forskerinitierte 
forskningen

Skal bidra til 

Grunnleggende teori- og metodeutvikling 
og vitenskapelig fornyelse av fagene 

Rekruttering, internasjonalisering, bedre 
forskningsledelse



Fri prosjektstøtte:
Kaupangundersøkelsen

Forskningsprosjektet har fått 
fram ny kunnskap knyttet til 
forståelsen av vikingtiden og 
vikingtidens byer

Kunnskap fra prosjektet bidrar 
også til å sikre bedre bevaring 
av kulturlagene, gravfeltene og 
kulturlandskapet



Fri prosjektstøtte:
Svinesundprosjektet, 
struktur og historie

Forskningsprosjektet skal få fram ny 
kunnskap om steinalderen på
Østlandet, fokus på sosial stabilitet 
og endring 

Prosjektet utnytter materiale fra 
utgravninger som er gjort i 
forbindelse med utbygging



Fri prosjektstøtte:
Arkitektur i Nord-Norge

Byggemønstre og bosetting i Nord-Norge

Bygningstyper, som kirker, boliger og bygninger 
knyttet til drift på sjø og land

Samisk boskikk og bygninger



Strategi for humanistisk forskning 

Styrke humanioras samfunnsmessige 
relevans 

Kvalitet og bredde

Styrke internasjonalisering

Styrke samarbeids- og nettverkstiltak

Styrke forskerutdanning og rekruttering

Styrke finansiering 

Bygger bl a på flere utredninger om 
kunnskapsbehov i kultursektoren



Avslutning

Trend: Fra fokus på enkeltobjekter 
til kontekstualisering
og større helheter

Forskningsrådet finansierer en 
andel av kulturarvsforskning

Kulturarvsforskning skjer innenfor 
mange aktiviteter i 
Forskningsrådet 

Både humanistisk og 
samfunnsvitenskapelig forskning og 
næringsrettet forskning



Avslutning

Utfordringene nå er at 
forskning og forvaltning kan 
utvikle nye typer samarbeid 
og styrke forskningen

Viktig med dialog mellom 
institusjoner og miljøer

Konferansen eksempel på
en god arena for dette





AREAL: Opplevelser i norsk natur -
naturbasert reiseliv

Kulturlandskap i endring

Den bynære skogen som rekreasjon

Jakt og fiske på tradisjonelle produkter 
(villaks, elg, innlandsfiske)

Turistaktivitet i verneområder



Kulturforskningsprogrammene:
Plassens politikk og poesi

Kunnskap og bedre forståelse for den nye 
aktualiseringen av myter, minner og monumenter i 
en moderne kontekst

Kunnskap om hvordan plasser, landskap og 
monumenter politiseres, mytologiseres og 
poetiseres
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