
Skolen og alle mulighetene 

Miljøære 
http://miljolare.no 
 
Miljølære gir skoler, lag og enkeltpersoner en mulighet til å registrere, dele og 
publiserer sitt arbeid med kulturminner og kulturlandskap. I tillegg finnes en 
rekke andre aktiviteter som blant annet omhandler temaer rundt biologisk 
mangfold.  
Se egne brukerveiledninger. 

Kart i skolen 
http://kart.kartiskolen.no/adaptive2/default.aspx?gui=1&lang=2 
 
Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til 
grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag. Her finner vi blant 
annet kartlag over kulturminner og natur- og miljøtyper.  
Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt 
tilrettelagt for skolen.  
Se egen veiledning og øving. 
 

Andre nettressurser med tilknytning til temaet og konferansen: 

Miljøstatus 
http://www.miljostatus.no/ 
 
Miljøstatus er en nettside med informasjon om miljøets tilstand og utvikling. Her 
finner du temasider med utfyllende informasjon. Temasider for kulturminner og 
kulturlandskap finner du her: http://www.miljostatus.no/Tema/Kulturminner/ 
 
Går du inn på denne lenken fra miljøstatus: http://www.miljostatus.no/kart/ får 
du opp et kart hvor man kan velge ulike kartlag. Her kan man krysse av for 
visning av ulike typer kulturminner.  Ved å klikke på kulturminne-markeringene 
på kartet, får du opp informasjon fra riksantikvaren over dette kulturminnet.   
Dette er en fin mulighet til å finne frem til kulturminner i ditt nærmiljø.  

Riksantikvaren 
http://www.riksantikvaren.no/ 
 
Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning. På denne nettsiden 
finne du mye informasjon om kulturminner og kulturminneforvaltning. 
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På riksantikvaren sine nettsider, finner du link til kulturminnesøket: 
http://www.kulturminnesok.no/. Dette er en karttjeneste hvor du kan zoome 
inn på norgeskartet og få opp alle registrerte kulturminner. Her har man også 
mulighet til selv å registrere nye kulturminner. 
 

Norsk Kulturarv 
http://kulturarv.no/#page=aktuelt 
 
Norsk kulturarv har som formål å bidra til vern av kulturminner gjennom en 
bærekraftig bruk.  
De har en aksjon som heter «rydd et kulturminne» som oppfordrer barn og unge 
til å bidra med å bevare kulturminner i lokalmiljøet. På miljolare.no  finner du 
denne aktiviteten og kan registrere det arbeidet som blir gjort. 
http://kulturarv.no/rydd-et-kulturminne/ 
  

Direktoratet for naturforvalting 
http://www.dirnat.no/naturmangfold/kulturlandskap/ 
 
På nettsidene til direktoratet for naturforvaltning får man en fin innføring i hva 
et kulturlandskap er. I tillegg finner man mye informasjon om bevaring, skjøtsel 
og tiltak i kulturlandskapet.  
 
Boken «Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker», tar for 
seg hvordan den tradisjonelle skjøtselen av de ulike kulturlandskapene har 
foregått. Her finner man også informasjon om hvordan man kan restaurere 
gjengrodde kulturlandskap.  
«http://www.dirnat.no/content/1916/Skjotselsboka 
Hele boken ligger som nedlastbar PDF.  
 

Den naturlige skolesekken 
Nettsiden http://www.natursekken.no/ samler mange ressurser for 
undervisning i bærekraftig utvikling, og gir lenker videre.  
 
Om du åpner denne lenken fra natursekken.no:  
http://www.natursekken.no/artikkel/vis.html?tid=1996510&g5 
finner du en oversikt over aktuelle museer, vitensentre og andre det kan være 
aktuelt å samarbeide med.  

Naturfagsenteret  
har samlet det meste av naturfagressurser på sin side: 
http://www.naturfag.no/ 
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