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Innspillsmøte 20. september, 21. september og 24. 

september



1. Informasjon om arbeidet v/riksantikvar 

Hanna Geiran

2. Inspirasjonsforedrag

3. Innspillsrunde med korte innlegg fra 

deltakerne

4. Åpent for innspill og diskusjon, hvis tid

Agenda
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Bakgrunn og rammer for 
bevaringsstrategiarbeidet
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Bakgrunn – Kulturmiljømelding i 2020
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Ny stortingsmelding som vektlegger kulturmiljøets bidrag til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling



Bakgrunn – nye nasjonale mål i kulturmiljømeldingen
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Kulturmiljøets 
betydning for 
samfunnet

Alle skal ha mulighet 
til å engasjere seg og 

ta ansvar for 
kulturmiljø

Kulturmiljø skal bidra 
til bærekraftig 

utvikling gjennom 
helhetlig 

samfunnsplanlegging

Et mangfold av 
kulturmiljø skal tas 

vare på som 
grunnlag for 
kunnskap, 

opplevelse og bruk



Ny innretning for bevaringsarbeid
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Tematiske 

bevaringsstrategier

Vende bevaringsarbeid ut mot samfunnet og gi det 

bredere forankring mot flere aktører

Strukturere, samordne og organisere innsatsen 

innenfor bevaringsarbeidet 

Se alle virkemidler i sammenheng, og vurdere 

dagens virkemiddelbruk

Se bevaring og utvikling i sammenheng



Hvordan den nye strategien skal bygges opp 
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Riksantikvarens overordnede 
bevaringsstrategi

Om strategien
Mangfold, 

bærekraft og 
engasjement

Strategiens 
prioriteringer

Mål for 
bevaringsarbeid

Samordning av 
virkemidler

Tema og 
oppbygning 
tematiske 

bevaringsstrategier

Tematisk 

bevaringsstrategi

Tematisk 

bevaringsstrategi

Tematisk 

bevaringsstrategi

Tematisk 

bevaringsstrategi

Tematisk 

bevaringsstrategi

Obs! Antallet tematiske bevaringsstrategier er bare et tilfeldig eksempel for å vise oppbygningen.



Rammene for tematiske bevaringsstrategier
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OppbygningTemaTema

Skal til sammen favne et 

mangfold av kulturmiljø

Mangfoldet skal representere 

en geografisk, sosial, etnisk og 

næringsmessig bredde

Skal være uavhendig av type 

kulturmiljø og tidsperiode

Åpner for å tenke nytt om 

hvordan bevaringsarbeid bør 

inndeles og satses på tematisk

Oppbygning

Kan ha ulik oppbygning og 

sammensetning

Skal vise bredden: Mange 

måter å ta vare på kulturmiljø

Involverer relevante aktører 

utover Riksantikvaren og øvrig 

kulturmiljøforvaltning

Bred og koordinert 

virkemiddelbruk



Forholdet til bevaringsprogrammene
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Oppbygning

Gjelder inntil ny innretning for bevaringsarbeid er på 

plass

Gradvis utfasing samtidig som bevaringsstrategiene 

utarbeides

Vurdere om enkelte av bevaringsprogrammene skal 

gjøres om til tilskuddsposter



Rammer for prosjektarbeidet
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Prosjektets 
organisering
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Forprosjekt del 
1: Identifisering 
og kartlegging

Forprosjekt del 
2: Avklare, 
utvikle og 
planlegge

Gjennomføre: 
Utarbeidelse 

av 
sluttprodukter

Iverksette og 
teste: 

Utprøving av 
sluttprodukter

Lære og 
justere: Justere 
innretningen på 
sluttprodukter

Prosjektet deles opp i fem faser
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Noen 
kartlegginger og 

analyser

Gir bakgrunn for 
strategiens valg 
og prioritering

Planlegges og 
bestemmes  

hvordan hoved-
strategien og de 

tematiske 
strategiene skal 

se ut. 

Hovedstrategien 
og to tematiske 

bevarings-
strategier 

utarbeides. 

To tematiske 
bevarings-
strategier 

iverksettes og 
testes ut. 

Justering av 
resterende 

delstrategier. 



Forprosjekt del 
1: Identifisering 
og kartlegging

Forprosjekt del 
2: Avklare, 
utvikle og 
planlegge

Gjennomføre: 
Utarbeidelse 

av 
sluttprodukter

Iverksette og 
teste: 

Utprøving av 
sluttprodukter

Lære og 
justere: Justere 
innretningen på 
sluttprodukter

Plan for medvirkning og involvering
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- Innspillsmøter

- Referansegruppe

- Møter med 

samarbeidspartnere

- Andre faste 

møtepunkter

- Enkelte vil bli 

kontaktet for 

kunnskaps-

innhenting og 

intervjuer på 

spesifikke emner

- Minihøring eller 

nye innspillsmøter

etter at utkast er 

utarbeidet

- Referansegruppe

- Møter med 

samarbeidspartnere

- Samarbeids-

partnerne for den 

enkelte 

bevaringsstrategi vil 

involveres tett i 

arbeidet

- Egen faglig 

referansegruppe 

per valgte tema 

- Samarbeids-

partnerne for den 

enkelte 

bevaringsstrategi vil 

involveres tett i 

arbeidet

- Samarbeids-

partnerne for den 

enkelte 

bevaringsstrategi vil 

involveres tett i 

arbeidet



11.10.2021 RIKSANTIKVAREN
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2021 2022 2023 2024

Iverksette og teste: 
Iverksette og prøve ut to 

bevaringsstrategier

Lære og justere: 
Justere på modell for 
resterende tematiske 
bevaringsstrategier

Gjennomføre: Utarbeide 

overordnet 

bevaringsstrategi og to 

tematiske 

bevaringsstrategier 

Forprosjekt del 2: 

Avklare, utvikle 

og planlegge

Forprosjekt del 1: 

Identifisering og 

kartlegging
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Status for arbeidet
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Status – Hva er tenkt til nå?

16Foto: Riksantikvaren

Skal til sammen favne et 
mangfold av kulturmiljø

Mangfoldet skal representere 
en geografisk, sosial, etnisk og 

næringsmessig bredde

Skal være uavhengig av type 
kulturmiljø og tidsperiode

Åpner for å tenke nytt om 
hvordan bevaringsarbeid bør 

inndeles og satses på tematisk

Tema

Aktuelle tema kan være alt fra den «klassiske» 

innfallsvinkelen slik som: fellesskapets 

kulturmiljøer, kulturminner i utmark osv.

til å 

basere seg på overordnede tema som favner 

bredere, slik som: klima, demografi, friluftsliv og 

folkehelse osv. 



Mulig oppbygning av tematisk bevaringsstrategi
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Kan ha ulik oppbygning og 
sammensetning

Skal vise bredden: Mange 
måter å ta vare på kulturmiljø

Kan involvere aktører utover 
Riksantikvaren og øvrig 

kulturmiljøforvaltning

Bred og koordinert 
virkemiddelbruk

Oppbygning

Rammer

Modell for 

bevarings-

strategien

Kunnskaps

- vedlegg

Mål og delmål 

(med indikatorer)

Ivaretakelse av 

de sentrale 

verdiene: 

Kunnskap, 

opplevelse, bruk 

og engasjement

Organisering: 

Involverte aktører 

og ansvar

Bruk av 

virkemidler

Beskrivelse av 

strategi og 

gjennomførings-

plan

Helhetlig oversikt 

over kategorier
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Overordnet 

nivå

Regionalt

nivå

Tematisk bevaringsstrategi kan inndeles i 
nasjonalt og regionalt nivå

Virkemidler

på nasjonalt 

nivå

Virkemidler

på regionalt 

nivå

Tilpasset 

nasjonens 

utfordringer som 

helhet

Tilpasset den 

enkelte regions 

utfordringer

Mål og 

delmål på 

nasjonalt 

nivå

Mål og 

delmål på 

regionalt nivå

Oversikter 

av kategorier 

på nasjonalt 

nivå

Oversikter 

av kategorier 

på regionalt 

nivå

Samarbeids-

partnere på 

nasjonalt 

nivå

Samarbeids-

partnere på 

regionalt nivå



Status – hva skal utføres høsten 2021?

Foto: Oskar Puschmann

Mangfoldsundersøkelse Hvordan forstås mangfoldsmålet og 

hva representerer mangfoldet i 

Norge?

Virkemiddelanalyse Vurdere og analysere alle dagens 

virkemidler i sammenheng. 

Kartlegging av dagens 

situasjon og mulighetsstudie
• Bevaring og utvikling

• Bevaring og klima

• Bevaring og samarbeid

• Bevaring og digitale hjelpemidler

Kartlegging av dagens situasjon og 

mulighetspotensiale

Evaluere bevarings-

programmene

Evaluere effekten av dagens 

bevaringsprogrammer.

Behovs- og 

sårbarhetsanalyse

Er det særlig utsatte kulturmiljøer 

som strategien bør prioritere?

Eksempelsamling

Andre eksempler på 

bevaringsstrategier og erfaringer fra 

relevante prosjekter. 

Arbeidet vil i hovedsak basere seg på 

eksisterende kunnskap/rapporter og intervjuer


