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Kulturminner i Norge er et unikt oppslagsverk om 44 av de klassiske kulturminnetypene du finner rundt om i
hele landet. Hvert kulturminne presenteres med foto, alder, typer, funksjon, beliggenhet i terrenget og kart
over utbredelsen i landet. Dette gjør deg i stand til selv å identifisere forskjellige typer kulturminner i
landskapet. Kulturminnene er resultat av 10 000 år med menneskelig aktivitet og har etterlatt seg forskjellige
typer spor i landskapet. Det kan være boplasser, gårdsbygninger, veier og kulturminner knyttet til landbruk,
jakt, fangst, jernutvinning, tjærebrenning, fløtning, steinbrudd osv. Størst undring og nysgjerrighet vekker
kanskje kulturminner knyttet til religiøse aktiviteter som helleristninger, forhistoriske graver, offersteder,
labyrinter og steinkors.
Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge, og du kan også bidra med informasjon. Kirker. I
Norge står kirkene i en særstilling som kulturminner. De forteller om 1000 års kulturhistorie og er blant de
fremste eksemplene innen arkitektur. Kulturminner. Bruk av metalldetektor, bli kjent med lovverket.
Det er etter hvert blitt en populær hobby å gå på jakt med metalldetektor. Uten å vite det, kan. Miljøstatus
viser hvordan det står til med miljøet, hva som påvirker det og hva vi kan gjøre for å sikre et godt miljø i
Norge. Finn kulturminner i Østfold, søk i Østfold etter kulturminner og få frem bilder og navigering
Vurderingar av korleis det går med miljøet gjer at vi setje inn tiltak og gjere endringar – slik at vi får eit betre
miljø. Sjå dei 26 miljømåla og om vi er. Fakta. Innførsel og utførsel. Vet du at du ikke uten videre kan ta med
deg kunst- og kulturgjenstander ut av eller inn i Norge? Her finner du søknadsskjema og mer. Vi regner at det

finnes drøyt 30 arter av skogtrær i Norge. Dette inkluderer blant annet de vanlige gran, furu og bjørk, alle
edelløvtrærne og 10 asalarter. Hva inneholder Askeladden? Askeladden inneholder data om kulturminner og
kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og bygningsloven. Vindportalen er en
informasjonsside som skal gi besøkende et innblikk og innsyn i vindkraftbransjen. Siden har en bred
tilnærming og egner seg for et bredt spekter.

