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I skriv fra Riksantikvaren heter det: 

Ein landsverneplan er ein samla oversikt over ei 
gruppe kulturminne og kulturmiljø. Desse er valt ut 
med det formål at dei skal vernast. 

 Hovudmålet for arbeidet med landsverneplanar er 
å sikre vern av eit representativt utval kulturminne 
og kulturmiljø. 

Denne intensjonen vert no realisert gjennom eit 
samarbeid mellom Riksantikvaren og bedrifter/
etater som har tatt eit kulturhistorisk og 
samfunnsmessig ansvar for å ta vare på utstyr og 
anlegg frå si verksemd. Nokre har også gjennom 
bedrifts-/etatsmuseer tilrettelagt formidling av den 
tekniske og sosiale konteksten for eit breiare 
publikum. 



Hvem har så langt laget sin verneplan? 

NSB, bygg og anlegg 

Telenor, bygninger og installasjoner 

Kystverket, fyrstasjoner 

Forsvaret, forsvarsverk, bygg og anlegg 

Statens vegvesen, veier og broer 

(Under arbeid: NVE, kraftstasjoner) 



Hva bør vernes innen  
kart og oppmåling 

1) Meridianstøtten i Hammerfest (på ”The Struve Geodetic Arc”) 
2) Lille Raipas, et målepunkt i Alta (på ”The Struve Geodetic Arc”) 

3) Lodiken og Bealjasvarri, to målepunkter i Kautokeino (på ”The Struve Geodetic  Arc”) 

4) En basis som består av 2 målesøyler fra 1886, Vadsø (representerer Nord-Norge) 

5) En basis som består av 2 målesøyler fra 1864, Verdal (representerer Midt-Norge) 

6) En basis som består av 2 målesøyler fra 1863, Oslo (representerer Syd-Norge) 

7) En basis som består av 2 målesøyler fra 1932, Tisleia (representerer høyfjells-Norge) 

8) Utgangspunktet for det første nasjonale høydesystemet fra 1893, en målesøyle i  

   Oslo, St Olavs gt 32. 

9)   Utgangspunktet for det geografiske oppmålingssystemet som plasserte  
 Norge geografisk i verden, Norges nullmeridian fra ca 1840, som går gjennom Oslo 
 observatorium, østfløyen. Den ble mye brukt i tiden frem til ca 1950. 

10)  Flaggstangen ved Kongsvinger festning, utgangspunkt for den første kartlegging  

  i Norge fra 1779 til ca1840. 

11) Representative første ordens varder fra hele landet. 

12) Tregde som utgangspunkt for dagens høydesuystem, selv om dette i dag er  
 beskyttet av Signalloven. Søylen og huset for vannstandsmålingene. 

13) Norsk Kartmuseum (alle gjenstandene i museet og magasinet) 
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I 2007 ble alle fylkeskartkontorene bedt 
om å komme med innspill på varder 
som kunne tenkes bevart 

I 2008 har vi fulgt opp med å oppsøke 
foreslåtte varder til verneplanen 



Krav til varder inn på verneplanen: 

1) Førsteordens varde (helst) 

2) Varden bør være i akseptabel stand 
  (det vil si ikke ødelagt eller utrast) 

3) Det bør gå sti frem til varden 

4) Helst ikke for langt å gå 
  (mindre enn ca 5 timer å gå) 










