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Private stiftelser og fond  
-- midler til kulturminnetiltak
Det finnes flere ulike fond, stiftelser, legater og ideelle organisa
sjoner som deler ut midler til kulturminnetiltak. Her presenteres 
en oversikt over noen av disse. Mer informasjon om de ulike 
aktørene får du ved å følge lenkene i tabellen. Legg merke til 
at det kan variere fra år til år hvilke prosjekter aktørene støtter. 
Det er lurt å undersøke hvilke satsingsområder som gjelder 
til enhver tid. Legatsiden.no har oversikt over flere forskjellige 
støtteordninger. Noen av disse gjelder også tilskudd til kultur
minnetiltak.
Du finner oversiktene på www.kulturminnefondet.no

Private stiftelser og fond - midler til kulturminnetiltak

Tilskuddsordning Midlene fordeles av Satsingsområde Søknaden sendes til

Landbrukslegatet i  
Norges Vel

Norges Vel
 
Bevaring av gamle hus og 
gjenstander kan støttes dersom  
de inngår i næringsvirksomhet 
(turisme eller næringsliv)

Norges Vel

Kultur og miljølegatet i 
Norges Vel

Norges Vel Bevaring av gamle hus og 
gjenstander kan støttes dersom  
de inngår i næringsvirksomhet 
(turisme eller næringsliv)

Norges Vel

Sparebankstiftelsen DnB 
NOR

Sparebankstiftelsen
 
Geografisk avgrensning (22 
forskjellige stiftelser nasjonalt)

Sparebankstiftelsen 

Sat Sapienti Legatsiden
 
Vedlikehold/forbedring av  
historiske minnesmerker i Norge

Sat Sapienti legat

Stiftelsen UNI Stiftelsen UNI
 

Allmennyttig stiftelse som verner 
mennesker og fortidsminner

Stiftelsen UNI

Gjensidigestiftelsen Gjensidigestiftelsen Vil fremme trygghet og helse Gjensidigestiftelsen

Rydd et kulturminne Norsk Kulturarv Skjøtsel av kulturminner Elektronisk 
søknadsskjema på 
nettsidene til Miljølære

Major og advokat Eivind 
Eckbos legat

Styret i Eckbos legat 10 satsingsområder, blant annet: 
norsk kunst, kulturliv og kulturvern

Elektronisk 
søknadsskjema på 
legatets nettsider

http://www.norgesvel.no/landbrukslegatet.303190.no.html
http://www.norgesvel.no/kultur-og-miljoelegatet.303192.no.html
http://sparebankstiftelsen.no/
http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=3797
http://www.stiftelsen-uni.no/
http://www.gjensidigestiftelsen.no/no/
http://kulturarv.no/rydd-et-kulturminne
http://www.eckbos-legater.no/
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Private stiftelser og fond - midler til kulturminnetiltak

Tilskuddsordning Midlene fordeles av Satsingsområde Søknaden sendes til

Ingeborg og Rode R. 
Wardenærs legat

Rendalen kommune Å yte støtte til bevaring av 
kulturminner i ØvreRendal

Rendalen kommune

Ivar Anker Heltzens 
minnefond

Styret i Rana historielag Å yte støtte til kulturelle tiltak på 
Helgeland

Rana historielag

Vi tar forbehold om at denne oversikten kan være mangelfull.

SMIL-tilskudd fra kommuner Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond

Kontakt kommunen der tiltaket skal gjennomføres for mer 
informasjon om tilskuddsordningen. 

Søknadsskjema og forskrift for SMIL ligger også på 
Landbruksdirektoratets nettsider:
www.landbruksdirektoratet.no
Telefon sentralbord: 24 13 10 00

Kontakt fondets rådgivere for mer informasjon om 
tilskuddsordningen, eller besøk fondets nettsider. 
 
www.kulturminnefondet.no 
Telefon sentralbord: 73 10 36 00
Norsk Kulturminnefond
Bergmannsgata 17, 7374 Røros

http://www.rendalen.kommune.no/10807.Soke-legatmidler.html
http://www.ranahistorielag.no/ipub/pages/heltzens-minnefond.php
https://www.slf.dep.no/no/
www.kulturminnefondet.no

