
 

Riksantikvaren informerer – prosjekt Henningsvær 

Til alle i Henningsvær! 

Her er litt informasjon om hva vi arbeider med nå, og hva vi gjør for å sikre at dere som bor i 

Henningsvær får medvirke i fredningsprosessen fremover. 

De pågående tiltakene mot spredning av koronasmitte gjør at vi hos Riksantikvaren ikke kan reise til 

Henningsvær i vår slik vi hadde planlagt. Dette gjelder april, og også høyst sannsynligvis i mai. 

Arbeidet med fredningssaken fortsetter likevel, med mål om å kunne presentere et forslag for dere i 

høst. 

Hva gjør Riksantikvaren i vår? 

Våren 2020 arbeider vi med å lage et utkast til forskrift og forvaltningsplan for en eventuell fredning. 

Arbeidet gjøres med utgangspunkt i informasjon fra dere både i 2019 og tidlig i 2020.  

Fredningsforslaget skal skreddersys til de verdiene og utviklingsbehovene som da ble meldt inn. 

Dette betyr at vi arbeider med å lage gode forslag til formål og bestemmelser i forskriften. Vi 

arbeider også med å lageforklaringer på hvordan man kan søke om tiltak og tilskudd, hvordan 

samarbeidet mellom ulike myndigheter er og hva det betyr for deg som søker, og råd om planlegging 

av tiltak. 

Vi har jevnlig kontakt med Henningsvær innbyggerforening, Vågan kommune og Nordland 

fylkeskommune for å fortelle om framdriften og få deres råd. 

Vi vil holde framdriften og passe på at dere får mulighet til å medvirke 

Vi har tidligere sagt at det er viktig at det ikke skal gå for lang tid før dere kan ta stilling til et 

fredningsforslag. Vi har også sagt at medvirkning og lokal forankring av prosessen er viktig.  

Vi vil derfor fortsatt arbeide for at et fredningsforslag blir lagt fram på offentlig ettersyn og høring i 

høst. Da fredningssaken startet hadde vi folkemøte i Festiviteten. På grunn av koronasituasjonen er 

det ikke sikkert det blir mulig å holde folkemøte i høst. 

Dersom vi ikke kan ha et folkemøte, må vi finne andre måter å sørge for at folk i Henningsvær får nok 

informasjon, mulighet til å stille spørsmål og gi innspill. For eksempel kan det være aktuelt at 

Riksantikvaren er tilgjengelig for mindre grupper og enkeltpersoner over flere kvelder. Dette må vi 

komme nærmere tilbake til i høst.   

Dette vil vi informere om både på internett, på Facebook og i brev. 

Ta kontakt med oss om du lurer på noe! 

Som vanlig kan du ta kontakt med Jorun Hals på e-post jorhal@ra.no eller telefon 982 02 810 om du 

lurer på noe, har innspill eller andre ting.  

Besøk også https://ra.no/henningsvaer for informasjon om prosjektet. 
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