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Innledning 

1.1 Hvorfor en plan? 
Kulturminner er spor av menneskenes 

aktiviteter og levemåter i tider før vår. 

Kulturminner er identitetsbærere, og bidrar til 

å gjøre oss og stedene våre unike. De er på den 
måten også vårt felles eie. 

Alle har et felles ansvar for å ta vare på 

kulturminner, kulturmiljøer og landskap for 

kommende generasjoner. Den offentlige 

forvaltningen har et særskilt ansvar for å sikre 

at de nasjonale målene for 

kulturminneforvaltningen oppfylles. Gjennom 

bruk av plan- og bygningsloven i 

arealplanleggingen er kommunene helt sentrale 

i dette arbeidet. Planarbeidet handler om å 

sikre kulturminner gjennom formelt vern og 

finne gode måter å formidle vår kulturarv på. 

En av målsetningene i kulturminneplan for 

Salangen kommune 2018 - 2030 er å ”sørge 

for at vår felles kulturarv blir en kilde til 

identitet, kunnskap og opplevelse for alle.” 

Salangen kommune iverksetter utarbeidelsen 

av kommunedelplan for kulturminner for å få 

på plass et verktøy for å kunne oppnå målet på 

en planmessig og langsiktig måte. 

1.2 Formål 
Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til 

kunnskap, opplevelser og verdiskapning. 

Kulturminnevern er derfor  ressursforvaltning, 

og en naturlig del av planlegging og utvikling 

av samfunnet. Formålet med å utarbeide 

kommunedelplan for kulturminner er derfor å 

styrke kulturminnevernet gjennom å:  
 

 Få et formelt grunnlag for å ivareta 

kulturminnehensyn i kommunens 

løpende planarbeid og saksbehandling 

 Få en bedre oversikt over kommunens 

kulturminner for å gi et bedre grunnlag 

for å prioritere. 

 Gi et bedre grunnlag for å formidle 

kommunens kulturarv 
 

 

1.3 Bakgrunn for planarbeidet 
Salangen kommune har via Troms 

fylkeskommune fått et tilskudd på 100 000 

kroner fra Riksantikvaren til å utarbeide en 

kulturminneplan. Det avsettes et tilsvarende 

beløp fra driftsfond kultur i Salangen 

kommune. 

 

Riksantikvaren forutsetter at 

registreringsarbeidet skal føre til: 

 

 Økt kunnskap og bevissthet om 

kulturminneverdiene i kommunen 

 Oversikter over og verdisetting av 

viktige kulturminner, kulturmiljøer og 

landskap 

 At de nasjonale databasene 

Askeladden og Kulturminnesøk til 

enhver tid er oppdaterte 

 Bedre forvaltning av kulturminner 

blant annet gjennom bruk av plan og 

bygningsloven 

 At det utvikles et godt samarbeid 

mellom ulike aktører lokalt 

 At samarbeidsmodellene med lokale 

kunnskapsmiljøer er robuste på lang 

sikt 

 Politiske vedtak om utarbeiding av 

kulturminneplaner som 

kommunedelplaner eller deler av 

kommuneplaner 

 

Salangen kommune vedtok planprogram for 

fremtidige kommunale planer høsten 2017, og 

her er kulturminneplan en del av dette 

planprogrammet.  

 

Salangen kommune har per dags dato fått 

registrert noen kulturminner gjennom tidligere 

SEFRAK registreringer og ved samarbeid 

mellom Salangen historielag og Salangen 

fotoklubb siste år.  
 

I databasen Askeladden er det også registrert 

arkeologiske kulturminner fra Salangen 

kommune.  
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1.4 Hva er kulturminner? 
I kulturminneloven defineres kulturminner 

som "alle spor etter menneskelig virksomhet i 

vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter som det 

knytter seg historiske hendelser, tro og 

tradisjon til". Kulturmiljøer defineres som 

"områder hvor kulturminner inngår som del av 

en større helhet eller sammenheng" 

(Kulturminneloven §2, 1978). Det er denne 

definisjonen som legges til grunn for den 

statlige forvaltningen av de materielle 

kulturminnene.  

 

Kulturminneloven skiller mellom automatiske 

fredete kulturminner og nyere tids 

kulturminner som er vedtaksfredete samt 

materielle kulturminner og immaterielle 

kulturminner.  

 

Materielle kulturminner er faste og løse 

kulturminner, hvor det enten er snakk om 

automatisk fredete eller vedtaksfredete. 

Samtlige gjenstander som er eldre enn fra før 

reformasjonen (1537) er automatisk fredete. 

Videre er alle erklærte stående byggverk 

oppført mellom 1537 - 1649 å anse som 

automatisk fredete, skipsfunn eldre enn 100 år 

og samiske kulturminner eldre enn 100 år. 

 

Faste kulturminner er minner som er 

stedbundne og funnet i sin opprinnelige 

kontekst. Dette kan være bygninger, boplasser, 

gravhauger eller veger. Løse kulturminner er 

minner som ikke er funnet i sin opprinnelige 

kontekst, som er flyttbare og som blir oppdaget 

ved en tilfeldighet, ved funn eller ved 

utgravninger. 

 

I 2007 ratifiserte Norge UNESCO 

konvensjonen om vern av den immaterielle 

kulturarven. Målet med konvensjonen er å 

beskytte muntlige tradisjoner og uttrykk, 

ferdigheter, utøvende kunst, sosiale skikker, 

ritualer og høytidsfester, kunnskap og praksis 

om naturen og universet, og kunnskap om 

tradisjonelt håndverk som samfunn, grupper, 

og i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner 

som en del av sin kulturarv.  

 

Kommunens museumsinstitusjoner, 

Lundbrygga museum og Salangen 

bygdemuseum (Bygdetunet), er en viktig del 

av kommunens kulturarv. Sør-Troms museum 

drifter disse i samarbeid med Salangen 

kommune.  

Museumsfeltet som sådan er ikke en del av 

kulturminneplanen, men både de materielle og 

immaterielle kulturminnene som knytter seg til 

våre anlegg vil være med i planen. 

 

I tillegg til de lovfestete kulturminnene, finnes 

SEFRAK-registeret (Sekretariatet For 

Registrering Av faste Kulturminner i Noreg).  

 

Registeret er landsdekkende og viser eldre 

bygninger i Norge, oppført før 1900- tallet. Det 

at en bygning står listet i SEFRAK gir den ikke 

automatisk vern, men indikerer at den kan 

være av kulturhistorisk verdi. 

 SEFRAK skiller mellom byggverk og anlegg 

som er oppført før 1850 og de som er oppført i 

perioden 1850 - 1900.  

Kommunen har meldeplikt til overordnet 

myndighet når det søkes om vesentlig endring 

eller om tillatelse til å rive bygninger eller 

anlegg oppført før 1850. Dette er styrt av 

kulturminneloven § 25. Hvorvidt det skal 

tillates endringer eller rivning av bygninger 

eller anlegg oppført i perioden 1850 - 1900 

avgjøres av den kommunale myndighet. 

 

 
Gamle doktorgården før brannen i 1941 

Foto; Gamle Salangen (Fremover) 

 

Verneverdige objekter 

En faglig vurdering ut fra visse verdier og 

kriterier kan fortelles oss noe om 

verneverdigheten til et eventuelt kulturminne.  

 

Riksantikvaren har fastsatt tre overordnete 

verdier som skal benyttes for å si om noe er 

verneverdig, disse er: 

 

 Kunnskapsverdi 

 Bruksverdi 

 Opplevelsesverdi 

 

http://salangen.origo.no/-/image/show/608437_doktorgaarden
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Videre har Riksantikvaren laget ett sett med  

kriterier som kan benyttes for å gjennomføre  

en systematisk vekting og verdisetting, disse 

er: 

 

 Variasjon/homogenitet 

 Pedagogisk verdi 

 Skjønnhet/kunstnerisk verdi 

 Bruksverdi 

 Miljøverdi 

 Historisk kildeverdi 

 Aldersverdi 

 Autentisitet 

 Representativt/sjeldenhet 

 Identitetsverdi 

 Symbolverdi 

 

1.5 Problemstilling 
Kulturminner er en ikke-fornybar ressurs og en 

kopi vil aldri kunne erstatte originalen. 

Kulturminnene og kulturmiljøene som finnes i 

dag, er et resultat av bevisste valg som er tatt, 

men også av rene tilfeldigheter. Kulturminnene 

og kulturmiljøene må sees på som uerstattelige 

kilder til opplevelse og kunnskap som til 

sammen bidrar til å definere samfunnet vi lever 

i. De er med på å fortelle noe om fortiden, 

nåtiden og fremtiden, og vil kunne være 

bidragsytere for økt kunnskap, trivsel og være 

identitetsdefinerende. 

 

Det vil likevel være urealistisk og lite 

hensiktsmessig å ta vare på alle kulturminnene. 

Derfor må det gås aktivt inn å dokumentere, 

analysere og gjøre et utvalg av hva og hvilke 

kulturminner som skal utgjøre et representativt 

utvalg av hva som befinner seg i Salangen. Når 

man har gjort et utvalg vil det i fremtiden være 

lettere å planlegge langsiktig og forutsigbart. 

Rammer og føringer for 

planarbeidet 

2.1 Nasjonale rammer og føringer 
De nasjonale målene for 

kulturminneforvaltningen er nedfelt i en rekke 

lover, rundskriv, stortingsmeldinger og statlige 

planretningslinjer. Det er i all hovedsak Lov 

om kulturminner - Kulturminneloven (1978), 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling - 

Plan og bygningsloven (2008) og Lov om 

forvaltning av naturens mangfold - 

Naturmangfoldloven (2009) som inneholder 

hjemmelsgrunnlag for hvordan kulturminner, 

kulturmiljøer og kulturlandskap skal 

håndheves og ivaretas i den kommunale 

forvaltningen. Kulturminneloven er den mest 

sentrale. 

 

Kulturminneloven 

Kulturminnelovens formål er jfr. §1: 

"Kulturminner og kulturmiljøer med deres 

egenart og variasjon skal vernes både som del 

av vår kulturarv og identitet og som ledd i en 

helhetlig miljø - og ressursforvaltning.  

 

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse 

ressurser som vitenskapelig kildemateriale og 

som varig grunnlag for nålevende og 

fremtidige generasjoners opplevelse, 

selvforståelse, trivsel og virksomhet." 

 
Plan og bygningsloven 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal 

klarlegge gjeldende og framtidig 

arealutnyttelse i et område og skal sikre både 

bruk av og vern av arealer. Loven er det 

viktigste redskapet for å ivareta mangfoldet av 

kulturminner og kulturmiljøer.  Kommunen 

kan ved bruk av plan- og bygningsloven sikre 

vern av kulturminner og kulturmiljøer på to 

nivåer: 

 

• Kommuneplannivå, jf. § 11-8 

• Reguleringsplannivå, jf. § 12-6 

 

En kommunedelplan for kulturminner er en 

tematisk kommunedelplan. Planen 

gjennomføres med de krav som stilles til en 

kommunedelplan etter plan- og bygningsloven 

kapittel 11.  

 

Kommunedelplanen skal begrunne 

kommunens langsiktige mål, vise hvilke 

utfordringer man står ovenfor og redegjøre for 

strategier for en ønsket utvikling av 

kulturminnearbeidet i kommunen.  

 

Jfr. Plan- og bygningslovens (2008) § 4-1 

andre ledd skal det utarbeides et planprogram 

som skal ligge til grunn for planarbeidet. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet 

for planen, aktuelle føringer og premisser, 

behovet for eventuelle utredninger, framdrift 

samt opplegg for informasjon og medvirkning. 
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Det er naturlig at planprogrammet også sier 

noe om eksisterende utfordringer, 

problemstillinger og plantema. 

Planprogrammet kan også redegjøre for hva 

som foreligger av informasjon om 

kulturminner og kulturmiljøer, og vurdere om 

det er behov for innhenting av ny kunnskap og 

hvordan den eventuelt skal skaffes til veie.  

 

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn 

i 6 uker samtidig som kommunen varsler om 

oppstart av planarbeidet. Det endelige 

planprogrammet fastsettes av Kommunestyret. 

 

Naturmangfoldsloven 

Formålet med Naturmangfoldsloven er jmf. § 1 

"at naturen med dens biologiske, 

landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved 

bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 

grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 

helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 

grunnlag for samisk kultur." 

 
Stortingsmeldinger og nasjonale 

dokumenter 

Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) «Leve 

med kulturminner» og Stortingsmelding nr. 35 

(2012- 2013) «Framtid med fotfeste» er 

regjeringens handlingsplan for 

kulturminnepolitikken fram mot 2020. 

Målsettingen er at mangfoldet av kulturminner 

og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på 

som bruksressurser og som grunnlag for 

kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Et 

representativt utvalg av kulturminner og 

kulturmiljøer skal tas vare på i et langsiktig 

perspektiv.  

 

NOU 2002:1: ”Fortid former framtid – 

Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk” 

Kulturminner og kulturmiljø er en som ressurs 

i seg selv. Kulturminner og 

kulturminnepolitikken er et ledd i en større 

samfunnsmessig sammenheng. 

 

St.meld.nr.26 (2006-2007) ”Regjeringens 

miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand” 

Kulturminnene skal være aktive element i 

lokalsamfunna, både med hensyn til trivsel og 

verdiskaping. Det skal være naturlig og så 

enkelt som mulig å kombinere bruk og 

bevaring 

 

 

2.2 Regionale rammer og føringer 
Regionale føringer til planen er å finne i 

følgende plandokument fra Troms 

fylkeskommune: 

 

Fylkesplan for Troms 2014 -2020  
Planen har følgende målsetting; Areal 

forvaltningen skal være forutsigbar og legge til 

rette for god- og bærekraftig nærings- og 

samfunnsutvikling basert på oppdatert 

kunnskap og godt planverk i kommunen.  

Fylkesplanen har også i kapittel 5, 

arealpolitiske retningslinjer sagt noe om 

føringer ved arealbruken i fylket. 

 

Plan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2008-

2013 

Denne planen er per i dag under revisjon, men  

kan benyttes inntil ny plan foreligge med nye 

føringer. 

 

Kulturarvplan for Troms 2011-2014 

Denne planen er også under revisjon, men kan 

benyttes inntil ny plan foreligger. 

 

Andre regionale planer som kan ha innvirkning 

på Salangen kommunes kulturminneplan er 

som følger: 

 

- Regional plan for landbruk 2014-2025 

- Regional plan for friluftsliv, vilt og 

innlandsfiske 2016-2027 

- Regional plan for handel og service 

2015-2024 

- Regional transportplan 2018-2027 

- Regional forvaltningsplan 2016-2021, 

vannregion Troms 

 

2.3 Lokale rammer og føringer 
Lokalt i Salangen kommune og den lokale 

regionen vi er en naturlig del av har også noen 

eksisterende planer som vil legge noen føringer 

på kulturminneplanen. 

 

- Kommunedelplan for idrett og fysisk 

aktivitet 2016-2019 

- Kystsoneplan for Midt- og Sør Troms 

vedtatt Salangen kommunestyre 19. 

oktober 2015 

- Kommuneplanens samfunnsdel 2018-

2030 
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Planprosess 

3.1. Framdriftsplan 
Behandling etter reglene i plan- og 

bygningsloven innebærer at planprosessen 

deles inn i følgende faser: 

 

August 2017-juni 2019: 

• Kartlegging, bl.a. av nyere 

tids kulturminner, inkl. krigsminner 

 

Desember 2017-februar 2018: 

• Utarbeidelse av forslag til planprogram 

 

Mars 2018: 

• Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn 

av planprogram (min. seks uker  

høringsfrist) 

 

Mars 2018: 

• Fastsettelse av planprogrammet i 

levekårsutvalget. 

 

Februar-desember 2018: 

• Utarbeidelse av planforslag 

 

2019: 

• 1. kvartal: Første gangs behandling av 

planforslaget i levekårsutvalget 

• 1. kvartal: Offentlig ettersyn av planforslaget 

(minimum seks uker høringsfrist) 

• 2. kvartal: Bearbeiding av planforslaget 

basert på innspill 

• 3. kvartal: Andre gangs behandling av 

planforslaget i levekårsutvalget 

• 3. kvartal: Endelig behandling i 

kommunestyret 

 

 

3.2. Organisering 
Levekårsutvalget er politisk styringsorgan for 

planarbeidet. Administrativt er det satt sammen 

en arbeidsgruppe med representanter fra 

følgende institusjoner: 

- Kulturseksjonen i Salangen kommune 

- Planetaten i Salangen kommune 

- Sør-Troms museum 

- Salangen Historielag  

 

Tjenesteområde for kultur koordinerer 

planarbeidet, og det bør vurderes å kjøpe 

prosjektledertjenesten. 

 

 

3.3. Medvirkning 
I tillegg til Salangen Historielag, Sør-Troms 

museum og lokale grendelag, vil det være 

naturlig å involvere Troms fylkeskommunes 

kulturvernavdeling. 

Kirken representerer viktige deler av 

kommunens kulturarv, og det er derfor også 

naturlig å involvere kirkeverge i Salangen  

menighet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salangen tuberkulose hjem 

Foto: Inge Bones 
 

Noe av medvirkningen vil skje gjennom 

høringsprosessene, men det vil også bli aktuelt 

å arrangere tema-/folkemøter i prosessen. 

Frivillighetsarbeidet som gjøres innenfor 

kulturminnefeltet, særlig gjennom Salangen 

Historielag, i form av tidligere registreringer,  

blir også et viktig grunnlag for planarbeidet. 

Salangen Historielag i samarbeid med 

Salangen fotoklubb har allerede bidratt med 

ressurser i registreringsarbeidet, og det er 

ønskelig at historielaget bidrar aktivt i neste 

fase av planarbeidet.  
 

3.4. Utredningsbehov 
Noe av tilskuddet fra Riksantikvaren er 

allerede benyttet til gjennomføring av 

registrerings- og kartleggingsarbeid. 

Kultursjefens vurdering er at det ikke benyttes 

ytterligere ressurser til utredninger i 

forbindelse med planprosessen. Skulle det 

imidlertid vise seg at det er behov for 

utredninger må dette kjøpes inn av eksterne 

konsulenter. 
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Vedla på Sjøvegan. Foto: Gamle Salangen 

(Fremover) 

Innhold i planen 

4.1. Hovedinnhold 
Hovedtematikk i planen vil være kulturminner 

i Salangen kommune. Innholdet i planen kan 

deles inn i fire hoveddeler: 

 

1. Innledning om bakgrunn, planprosess, 

planforutsetninger/lovverk, mm. Her 

innarbeides også et avsnitt om 

tilskuddsordninger for kulturminner, og et med 

definisjoner og begrepsforklaringer 

 

2. Temadel som trekker de store linjene om 

utviklingstrekk i Salangen kommune fra 

tidligere tider fram til i dag. Med utgangspunkt 

i dette trekkes det opp aktuelle utfordringer og 

problemstillinger for plandelen.  
Gamle Sjøvegan,  

Foto Gamle Salangen ( Fremover ) 

 

3. Plandel med prioriteringer av hvilke 

kulturminner Salangen  kommune vil prioritere 

vern og formidling av. Dette vil baseres på 

både juridiske føringer og faglige vurderinger. 

I tilknytning til plandelen innarbeides 

det en tiltaksdel, med synliggjøring av 

ansvarsforhold, iverksetting, tidspunkt for 

gjennomføring og økonomi. Tiltaksdelen skal 

følge kommunens fireårige 

økonomiplanperiode. 

 

4. Kartleggingsdel med oversikt over 

registrerte kulturminner i Salangen. Denne 

delen kan ev. følge som vedlegg til planen. Det 

lages en oversikt over hvilke kulturminner i 

kommunen som allerede har et formelt vern, 

etter kulturminneloven og plan- og 

bygningsloven, eller annet lovverk, kirker som 

er listeført av Riksantikvaren eller eventuelle 

objekter som inngår i landsverneplaner. 

 Det skal også utarbeides et kart som viser 

lokalisering av spesielt viktige kulturmiljø som 

er nevnt i kulturminneplanen.  

 

4.2. Aktuelle plantema 
Alle plantemaene får egne punkt i både 

temadelen og plandelen. 

 

• Fornminner. Selv om disse er automatisk 

fredet og ikke trenger det vernet en kommunal 

kulturminneplan kan gi, så er de en viktig del 

av helheten. I planen vil det være aktuelt å ta 

opp spørsmål om hvordan kommunen 

tilrettelegger for informasjon og formidling av 

fornminnene, hvordan de håndteres opp mot 

andre interesser som boligutbygging og 

landbruk. 

 

• Verneverdige bygninger og kulturmiljøer i 

det eksisterende SEFRAK-materialet inkl. 

verdivurdering. 

 

• Religiøse kulturminner, som kirker, 

gravplasser, kirketufter og 

bedehus/forsamlingshus. 

 

• Nyere tids kulturminner som er datert etter 

1900, inklusiv krigsminner. Her bør det som en 

del av planarbeidet settes i gang 

registreringsarbeid for å få en mer systematisk 

oversikt enn det vi har i dag. Det bør også 

kartlegges nyere tids tidstypiske arkitektur i  

kommunen, som f. eks. nyere næringsbygg i 

sentrum og Salangsverket. 
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Bruåpning Elvelund bru 

Foto: Jens Solnes (Gamle Salangen) 

 

• Samiske kulturminner i Norge omfatter alle 

spor etter menneskelig virksomhet i landets 

fysiske miljø som har tilknytning til samene. 

Slike spor kan være bygninger, boplasser, 

fangstanlegg, skytterskjul og kjøttgjemmer, 

naust og sjøbu, gravplasser, offerplasser og 

gjerder. I henhold til kulturminneloven er alle 

samiske kulturminner som er eldre enn 100 år, 

automatisk freda. For yngre kulturminner må 

det fattes vedtak om fredning. Også 

immaterielle minner, som stedsnavn, 

sagnsteder, hellige steder og møteplasser, hører 

inn under begrepet kulturminner, som er 

automatisk fredet.  

 

• Kulturlandskapet. Salangen er preget av at 

det har bodd mennesker her i lang tid som har 

drevet med landbruk.  

 

• Kulturminner knyttet til infrastruktur, 

industri, næring, landbruk og fiske. 

Kystrelatert virksomhet, inklusiv 

oljevirksomhet, kommunikasjon, gamle 

ferdselsårer og kirkeveier er en viktig del av 

dette. 

 

• Formidling av kulturminner og immaterielle 

kulturminner.  

 

4.3 Avgrensning i planens tema 
Den immaterielle kulturarven er også å regne 

som en del av våre kulturminner, men de 

materielle kulturminnene vil ha hovedfokus i 

arbeidet med kulturminneplanen i Salangen 

kommune. Det er her behovet er størst for et 

mer formalisert grunnlag for kommunens 

forvaltning. Det vil imidlertid være naturlig å 

ha et lite avsnitt i planen som omhandler 

immaterielle kulturminner i Salangen.  

Kommunikasjonskanaler  

Alle formelle henvendelser og uttalelser skal 

sendes til Salangen kommune, Postboks 9350 

Sjøvegan, eller via e-post til 

postmottak@salangen.kommune.no. 

Kilder 

ABM-utvikling (2010). Immateriell kulturarv i 

Norge - En utredning om UNESCOs 

konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av 

den immaterielle kulturarven. Hentet fra: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/uploa

d/kud/kulturvernavdelingen/rapporter_utrednin

ger/immateriell_kulturarv_i_norge_ambu_201

0.pdf  

 

Kulturminneloven 1978.  

Astafjord bygdebok, generell historie bind 1-2. 

Årbøker fra Salangen utgitt av Salangen 

historielag 

SEFRAK registreringer 

Askeladden.no  og kulturminnesok.no 
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https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/kulturvernavdelingen/rapporter_utredninger/immateriell_kulturarv_i_norge_ambu_2010.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/kulturvernavdelingen/rapporter_utredninger/immateriell_kulturarv_i_norge_ambu_2010.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/kulturvernavdelingen/rapporter_utredninger/immateriell_kulturarv_i_norge_ambu_2010.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/kulturvernavdelingen/rapporter_utredninger/immateriell_kulturarv_i_norge_ambu_2010.pdf
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Salangsverket etter oppbyggingen. 

Foto; Gamle Salangen (Fremover) 

http://salangen.origo.no/-/image/show/694750_salangsverket

