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Innlandet fylkeskommune



Riksantikvarens sider for metallsøking

• https://www.riksantikvaren.no/funn/
metallsoking/

• Retningslinjer for privat bruk av 
metallsøker

• Retningslinjer for finnerlønn

• Funnskjema

https://www.riksantikvaren.no/funn/metallsoking/


Innlandet fylkeskommunes sider for metallsøking

• https://innlandetfylke.no/tjenester/kulturarv/metallsoking/

https://innlandetfylke.no/tjenester/kulturarv/metallsoking/


Det må ikke søkes på eller ved automatisk fredete 
kulturminner

• Alle kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredet (jf. 
kulturminneloven §§ 3, 4 og 6). Dette gjelder både kulturminner som 
er kjent og kulturminner som ikke er kjent ennå.

• Alle kulturminner har en sikringssone på minimum 5 meter som har 
det samme vernet som kulturminnet.

• Uavklarte kulturminner behandles som automatisk fredete 

• Det er mange kulturminner som er feilplassert eller området som er 
avsatt som kulturminne er for lite.

• Det anbefales å holde 25 meters avstand fra sikringssonene

• Det er mulig å søke om dispensasjon for å søke på automatisk 
fredete kulturminner (i dyrket mark)



Hva er innleveringspliktig?

• Kulturminneloven § 12
Når det synes klart at det ikke lenger er 
rimelig mulighet for å finne ut om det er 
noen eier eller hvem som er eier, er 
følgende løse kulturminner som kommer 
for dagen tilfeldig, ved funn, ved 
utgravninger eller på annen måte statens 
eiendom:



Hva er innleveringspliktig?

• b. Mynter fra før år 1650.

• c. Samiske kulturminner av den art 
som er nevnt under a og som er fra år 
1917 eller eldre.

• Kulturminneloven § 12, forts.

• a. Ting fra oldtid og middelalder 
(inntil år 1537) som våpen, redskap, 
kultgjenstander samt steiner, 
trestykker eller gjenstander av annet 
materiale med innskrifter eller bilder, 
bygningsrester uten samhørighet 
med bygninger eller rester av disse, 
innbo, kirkeinventar, smykker, 
arkivsaker, skjeletter og skjelettrester 
o.l.



Hva er innleveringspliktig?

•Gjenstander eldre enn 1537

•Mynter eldre enn 1650

• Samiske gjenstander fra år 1917 
eller eldre

• Skipsfunn (og last) eldre enn 100 år 
(§14)



Hvordan ser innleveringspliktige gjenstander ut?

• Det er viktig å ha kunnskap om gjenstander
• Harjas fibeltavler

• Oluf Ryghs Norske Oldsager

• Annen litteratur

• Det er også hjelp og kunnskap hos
• Facebookgrupper

• Detektorklubber 
• Foreningsturer

• Gå sammen med erfarne detektorister

• Fylkesarkeologen – ta gjerne med skrotposen 
når du leverer funn



Detektorklubber

•Vi anbefaler at du er medlem av en 
detektorklubb

•Gå sammen med andre

• Bruk facebook sider og andre forum

•Delta på foreningsturer og sosiale 
søk



Kart som gir oversikt over hvor det er automatisk 
fredete kulturminner

• Kulturminner over alt

• Innlandsgis.no



Vi fraråder at det gås med detektor utenfor dyrket 
mark

• Gjenstander som ligger i pløyelaget er omrotet og ligger ikke på sin opprinnelige 
plass. De er i tillegg utsatt for stadig ytre påvirkning fra plog, harv og gjødsel. 
Dersom de blir liggende vil de knuses og forvitres. Å ta opp gjenstander fra 
pløyelaget kan sikre dem for ettertiden.

• Gjenstander som ligger i urørte områder utenfor dyrket mark, slik som skog, 
utmark og fjellområder, utsettes ikke for disse farene og vil kunne ligge intakt i 
lang tid framover på den plassen der de opprinnelig ble lagt. De trenger altså 
ikke å "reddes" på samme måte som funnene i pløyejorda - de har ligget i jorda i 
tusen år eller mer og tåler godt å ligge lenge enda.

• Når automatisk fredete kulturminner i utmark blir forstyrret, for eksempel av 
detektorister, står vi ofte i en situasjon der finnerne tror de "redder" arkeologiske 
gjenstander fra å gå tapt, men det de faktisk gjør er å grave seg ned i intakte 
funn og ødelegge disse helt eller delvis. De pengene som 
kulturminneforvaltningen må bruke på å rydde opp etter slike uheldige 
detektorfunn må vi ta fra andre gode formål i kulturminnevernet.



Vi fraråder at det gås med detektor utenfor dyrket 
mark

Vær OBS på:
• Det er ikke forbudt å gå med detektor utenfor 

dyrket mark, men hvis man leter målrettet etter 
oldsaker, og graver seg ned i intakte funn, så 
kan dette være brudd på kulturminneloven

• Viktig å stoppe ved første leveringspliktige funn 
utenfor dyrket mark, og melde fra. Hold god 
avstand ved videre søk i området

• Ikke alle funn som ligger trygt utenfor dyrket 
mark. Skogbruket kan utgjøre en trussel



Når du søker i dyrket mark, må du ikke grave 
under pløyedybde

Vær OBS på:
• Det er lett å få los når man har et spennende signal. 

Husk å stoppe i tide
• Det kan uansett være vanskelig å høre signaler 

under pløyedybde, men store jerngjenstander kan gi 
et tydelig signal, selv ned på 40 cm eller dypere. 
Ikke grav opp slike signal. En typisk feil er at 
detektoristen gjør et eller flere funn i pløyelaget på 
ett sted, hører flere signaler dypere på stedet, og 
fortsetter å grave seg nedover og under pløyelaget, 
hvor resten av funnet kan ligge intakt. 

• Ikke grav under pløyelaget.



Stopp søket om du finner graver, offerfunn e.l.

• Du skal umiddelbart stoppe søket og ringe 
fylkeskommunen dersom du finner flere 
gjenstander som ligger relativt tett og som er 
godt bevart, spesielt hvis det er trekull, bein 
eller lignende i jorda i tillegg. Dette kan dreie 
seg om oppløyde graver eller offerfunn som 
trenger rask arkeologisk førstehjelp.

• Dersom du er usikker på om du har funnet en 
grav, offerfunn eller lignende, stopp søket og 
ring kontaktperson i fylkeskommunen. Får du 
ikke tak i vedkommende, så marker stedet, og 
gå 25 m unna før du søker videre.



Grunneiers tillatelse

•Du må ha grunneiers tillatelse til å 
søke uansett hvor du går og uansett 
hvem som eier området.

• Statskog

• kommuner

•Opplysningsvesenets fond

•Nasjonalparker, verneområder



Grunneiers tillatelse

•Det holder ikke å snakke med 
forpakter, ektefelle eller andre. Hvis 
du søker uten grunneiers tillatelse vil 
det ikke bli utbetalt finnerlønn.

•Det er viktig at den som står på 
funnskjemaet er den som faktisk eier 
gården.



Grunneiers rettigheter

Hvis ikke annet er avtalt:

• Grunneier har rett til alle funn som kan knyttes til 
gården

• Grunneier har rett til halvparten av verdien av 
gjenstander som er yngre enn innleveringsgrensen. 
Dette gjelder særlig mynt og er noe det er blitt 
syndet mye mot

• Grunneier har rett til halvparten av finnerlønnen. 
• Hvis grunneier sier ja til søk, men nei til innlevering 

av gjenstander, så finn dere en annen gård
• Når du er ferdig med å søke hos en grunneier er det 

lurt å orientere ham/henne om de funnene som er 
gjort hos vedkommende.



Gi beskjed til fylkeskommunen første virkedag 
etter at funnet er gjort

• Gi beskjed om innleveringspliktige funn 
til fylkeskommunen seinest første 
virkedag etter at funnet er gjort.
• Send e-post til 

detektorfunn@innlandetfylke.no

• Gjerne sammen med bilde (så vet vi hvilket 
spinnehjul, vektlodd osv det er snakk om).

• Viktig for finnerlønn

mailto:detektorfunn@innlandetfylke.no


Mål inn funnene med gps

• GPS
• Mål inn alle funn. Bruk telefonen dersom du ikke 

har gps.
• Ta bilde av funnet sammen med gps’en på 

stedet der funnet er gjort! 

• Funnposer
• Legg funnene enkeltvis i funnposer og skriv 

nødvendig informasjon på posen (Gårdsnavn, 
gnr/bnr, funntype, dato, ditt navn, koordinater 
mm). 

• Det viktige er at funnet blir koblet til rett 
funnsted!



GPS’ens irrganger

• Skru gps’en på i god tid før du begynner å måle. 
Dersom gps’en ikke rekker å finne ut hvor den er vil 
den fortsatt stå på koordinatene fra sist den var 
påskrudd, eksempelvis:

• Hjemme hos deg
• Arbeidsstedet ditt
• Siste stedet du var og søkte

• Derfor er det viktig å skrive litt info på funnposen, 
slik at funnet kan kobles til et bestemt jorde.

• Vær oppmerksom på at hvis man bevisst oppgir feil 
funnsted er dette en straffbar handling, som vil bli 
anmeldt



Oppbevaring

• Innleveringspliktige gjenstander bør 
lagres tørt, kjølig og mørkt, eksempelvis 
i kjøleskap. 

• De kan lagres i posen de ble lagt i når de 
ble funnet, men ikke legg jord i posen. 

• Det er viktig at gjenstanden ikke vaskes 
eller rengjøres, da det kan skade den.

• Jerngjenstander bør få tørke først, innen 
de legges i kjøleskapet i en åpen pose, 
for å minimere rustangrep.



Oppbevaring

Vær OBS på:
• Ikke rengjør gjenstandene mer enn 

nødvendig for å avklare hva det er. 
Vasking og pirking for å få frem gode 
”trofe”-bilder for Facebook og forum 
er en uting og kan få konsekvenser 
for utbetaling av finnerlønn



Funnskjema

• Bruk Riksantikvarens funnskjema, 
finnes på samme side som 
retningslinjene

• Bruk ett funnskjema pr gjenstand

• Fyll ut så nøyaktig du klarer

• Dersom du har fått id på gjenstanden, 
skriv det inn i skjemaet

• Fylkeskommunen hjelper til å fylle ut 
skjemaet ved behov



Innlevering

• Funnene leveres helst direkte til 
fylkeskommunene. Avtal levering på 
forhånd, så vet vi at vi har tid til å gå 
gjennom funnene sammen.

• Etter avtale kan funn leveres direkte til 
Kulturhistorisk museum, sendes i 
posten eller leveres på annen måte.

• Funn som sendes må pakkes godt inn 
og gjerne sendes med sporing.



Det er finneren som er ansvarlig for innlevering

• Funn skal ikke overleveres til 
grunneier, heller ikke til midlertidig 
oppbevaring 

•Det er finner som er ansvarlig for 
innlevering

• Etter klubbturer/sosiale søk er det 
ofte felles innlevering. 



Detektorturisme

•Dersom man søker i fylker der man 
normalt ikke søker, bør man ikke ta 
med eventuelle funn ut av fylket. 

• Før man drar på slike turer bør man 
enten avtale innlevering med 
gjeldende fylkeskommune eller man 
bør søke sammen med lokale som 
kan levere funnene.



Etter innlevering

• Funnene blir lagt inn i Askeladden

•Deretter blir de fraktet til 
Kulturhistorisk museum

• Finner får brev fra museet

• Innstilling til finnerlønn oversendes 
fra museet til Riksantikvaren



I verste fall anmeldelse

• Hvor nøyaktig er en gps? Hold god 
avstand til kulturminner.

• Stopp i tide med å grave, så dere ikke 
havner midt i graver, offerfunn mm

• Listen for hva som blir anmeldt er i ferd 
med å bli presset nedover. 

• Gjør det lett for oss og dere. Ikke kom 
opp i situasjoner der vi må vurdere 
anmeldelse.



Finnerlønn

• Finnerlønn er en påskjønnelse og 
oppmerksomhet til finner og 
grunneier, og ikke et statlig kjøp av 
gjenstander



Finnerlønn

• Pr. januar 2019 har Riksantikvaren fastsatt nye retningslinjer for 
fastsettelse av finnerlønn.

• De nye retningslinjene for fastsettelse av finnerlønn vil ha 
tilbakevirkende kraft for alle funn som er gjort etter 
at Riksantikvarens retningslinjer for metallsøking ble lansert og gjort 
kjent sommeren 2017. For funn gjort i tidsrommet 2014 – sommeren 
2017 skal finnerlønnen vurderes i tråd med de nye retningslinjene for 
finnerlønn, men retningslinjene for metallsøk skal ikke legges til 
grunn. Alle funn skal vurderes, også de som finner ikke har bedt om 
finnerlønn for.

• For funn gjort før 2014 skal museene bare vurdere finnerlønn for de 
funn som de den gang «vanligvis» vurderte. Funn, som finner ikke har 
bedt om finnerlønn for, skal ikke vurderes.

https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/bitstream/handle/11250/2582716/Fastsettelse_finnerl%c3%b8nn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/bitstream/handle/11250/2582716/Fastsettelse_finnerl%c3%b8nn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/bitstream/handle/11250/2451251/Metallsoeker.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/bitstream/handle/11250/2582716/Fastsettelse_finnerl%c3%b8nn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/bitstream/handle/11250/2451251/Metallsoeker.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Finnerlønn

•Deles likt mellom finner og grunneier

• Fastsettelse av finnerlønn kan ikke 
påklages

• Finnerlønn er skattepliktig



Beregning av finnerlønn

•Det er Riksantikvaren som 
fastsetter og utbetaler 
finnerlønn, etter innspill fra 
landsdelsmuseene.

•Oversikt over verdigrupper

• Innstilling til finnerlønn



Beregning av finnerlønn

• Alt må være gjort riktig

• Minimum 25 m avstand til 
funn/kulturminner

• Innmeldt seinest første virkedag

• Har tillatelse til å søke

• Rett grunneier på skjemaet

• Ingen «tukling» med 
gjenstanden (rengjøring osv).
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