Riksantikvarens bevaringsstrategiarbeid:
Innspill fra kunnskapsmiljøer
Etter avholdt innspillsmøte 24.09.2021.

Dovre Handverksenter

INNSPEL TIL MØTE DEN 24.09.21.
STRATEGI
Strategi dreiar seg om mål for arbeidet. Prinsipp og fjernmål som skal vera
styrande for det daglege arbeidet. Då vil det vera ein del opplagte saker som
melder seg på. Element i strategien vil kunne vera:
Avklaring av verneomgrep.
Kva er det som bør vernast og kvifor. Lov om kulturminne vil vera
orienterande. Kjeldeverdi er sentral. Styrking av forsking er ein opplagt
konsekvens. Innfallsvinklar treng avklaring; material, teknologi, prosess, form,
uttrykk, funksjon og endringar over tid.
Verneverdi og bruk
Verneverdien oppstår ved bruk av lov om kulturminne og ved at visse objekt blir
peika ut som verneverdige. Verneverdien er eit offentleg gode og som er
forvalta av styresmaktene. Verneverdien står for eit tillegg til bruksverdien.
Vern kan i visse tilfelle avgrense bruken. Då trengst det økonomisk avklaring.
Dertil trengst det prinsipiell avklaring.
Har vi eit representativt utval byggverk?
Det trengst ein gjennomgang av verna byggverk (alle slag). Kva har vi og kva
er det som manglar. Er alle variantar av byggjeteknikkar som finst her i landet
tekne vare på? Er det eit tilhøveleg tal representantar for alle kategoriar av hus,
alle typar laft, alle typar beresystem, alle typar kledning, alle typar tekking, alle
typar, storleikar og kategoriar av tradisjonsbåtar o s b, slik at vi har eit godt
arkiv å stø oss på når vi skal tolke og forstå.
I denne samanhengen trengst det ei avklaring av i kor stor grad hus på museum
skal reknast med i den verna bygningsmassen.
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Tolking
For å tolke og forstå byggverk trengst det eit mangfald av innfallsvinklar. I
prinsippet er alle greiner av vitskapane aktuelle. Det spenner frå tolking av
symbol, til materialtekniske analyser, prosess- og funksjonsanalysar og estetikk.
Eksperiment høyrer til i denne samanhengen og kan gjeld så vel material, som
byggjeprosess og funksjon. Korleis er klimaet i ei røykomnstuggu med
moldbenk og der det er konstant verming?
Dagleg bruk av verneverdi
Også på dette punktet trengst det prinsipielle avklaringar. Lov om kulturminne
seier: 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
Det vil vera stor skilnad på kva det einskilde kulturminnet toler av trafikk.
Somme er så skøyre at dei berre i avgrensa grad kan vera til rådvelde for
vitskapleg gransking. Graden av tilrettelegging vil kunne spela ei stor rolle.
Eidsvoldbygningen toler mange gjester medan ein båt kan vera så medfaren at
han berre i avgrensa grad kan vera objekt for vitskapleg gransking. Nærare
gransking og oppleving lyt då knytast til kopiar og/eller allment tilgjengeleg
dokumentasjonsmateriale. Gode kopiar/etterlikningar har eit supplerande
formidlingspotensiale. Det kan vera stort. Etterlikningane har den fordelen at
dei ikkje tærer på originalane.
Det bør opprettast eit styringsdokument som avklarar kva type formidling den
einskilde gjenstanden/byggverket skal ha. Dette styringsdokumentet bør også
leggje inn kva som er tilgjengeleg for allmenn oppleving i museum.
Kor langt det skal differensierast med omsyn til på kva måte og for kven dei
einskilde objekta skal vera tilgjengelege treng ei eiga vurdering. Til dømes kan
det bli slik at vedkomande byggverk/gjenstand primært er tilgjengeleg for:
❖
❖
❖
❖

- forsking på nivå master og høgre.
- studentar i fag som arkitektur, etnologi, tradisjonshandverk og arkeologi.
- for born i skolealder.
- allment.

Det lyt leggjast strenge reglar til kulturminne som skal vera allment
tilgjengelege. Reiseliv kan representere skade ved den slitasjen som denne dreg
med seg. Det er viktig at born får høgre prioritet enn allmenn tilgjengelegdom.
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Våre nasjonale og lokale minnesmerke byggjer identitet. Det lyt ha prioritet
framføre kommersialisering.
Kompetanse
Det krevjast kompetanse for å kunne stelle med kulturarven på ein slik måte at
verdiane blir tekne godt vare på og for ei lang framtid. Om vi ikkje har
utøvande kompetanse i aktuelle handverk kan vi både få forfall og utilsikta
endringar av kulturminne. Det er til dels spørsmål om mangel på formelle
utdanningsvegar. Så vel for fagfelt som for nivå er det aktuelt å koma særlege
behov for kompetanse i møte. Både i tømrartradisjon og i båtbygging har vi
døme på at normal lengde på opplæring kunne vera 10 år.
Skal handverkarar i dag koma opp på eit nivå som svarar til handverket i dei
verna kulturminna trengst det lengre laup enn dei ordinære. Det gjeld til dømes
tradisjonstømrar, tradisjonsbåtbyggar, tradisjonsmålar, tradisjons-snikkar og
treskjerar. Truleg er det grunn til for desse faga å opprette utdanningslaup etter
same mønster som i musikk og idrett (kulturskole i 3 – 5 år, vidaregåande i 3 – 4
år og bachelor 3 år). Båe desse utdanningslaupa er basert på omfattande øving.
Tilgang til skog
Dei skogane som forsynte dei gamle trehusa våre med material såg annleis ut
den dei skogane som i dag blir dyrka fram i det såkalla bestandsskogbruket. Det
var også vanleg at tømraren starta ein byggjeprosess med å gå i skogen. Kor i
byggverket dei ulike trea og dei ulike stokkane skulle nyttast vart avgjort der.
Det fører mellom anna til at alt tømmer i svært mange bygg er hoggen på
dimensjon. Det gjer at somme av delane i eit tradisjonsbygg er sterkare enn om
dei var laga av såkalla skarpskoren material. Dei kan vera mykje sterkare enn
tilsvarande dimensjonar frå eit ordinært materiallager i dag.
Vanleg mønster var også at skogane vart lagde til rettes for utvikling av visse
slags vyrke. Ord som bettateig, bordvedteig og sponteig fortel om slik
skogskjøtsel. Somme bygningsdelar (til dømes stavkyrkjespon) krev tømmer
som er 200 år gammalt, medan andre delar i eit bygg kan klare seg med tømmer
som er halvparten så gammalt.
Alt i alt tilseier dette at det å kjøpe material frå eit sagbruk eller ein trelasthandel
til ei vøling svært ofte fører til endring av karakteren på bygg. Samstundes er
det å kunne lesa material og å kunne framstille material til eit visst byggverk ein
del av kulturarven som skal forvaltast. Tømraren lyt i skogen. På den måten blir
båd prosess og resultat gjort tilgjengeleg for tolking og formidling.
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For å ha skogar å gå til som over tid kan levere tømmer tilpassa behovet i
kulturminnevernet trengst det særskilte kulturminne-skogar. Desse skogane lyt
skjøttast med sikte på å framstille material det er, og vil bli behov for. Det gjeld
både på kort og lang sikt. Dei blir ein viktig føresetnad for eit godt
bygningsvern.
Å finne fram til skogar og å opprette avtaler er såleis ei viktig og strategisk
forvaltingsoppgåve for styresmakter innan kulturminnevern. Det trengst slike
kulturvernskogar i alle landsdelar. Dei lyt stellast både på kort og lang sikt.
Minste tidshorisont for slik skog kan vera både 200 år og meir. Til kvar tid vil
det vera behov for tilhøveleg material. Det dreiar seg om kontinuerleg
tilrettelegging i slikt perspektiv. Det blir ein radikalt annleis skogskjøtsel enn i
det ordinære bestandsskogbruket. Det blir enno morosamare å bli
bygningsvernar.
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Til Riksantikvaren
Innspill til møte 24.9.21 om Bevaringsstrategiarbeidet

Hvordan kan kunnskapsmiljøene bidra inn i bevaringsstrategiarbeidet?
Påvirke politiske beslutninger for å sikre samarbeid mellom offentlige og private
tilbydere av kunnskap, med siktemål engasjement, bærekraft og mangfold:
1. Sørge for beslutninger/politikk som sikrer nye generasjoner får opplæring i håndverk – en systematisk
oppbygging i hele kunnskapskjeden
– Læreplaner: grunnskolen, skape forståelse og engasjement hos elevene, øve inn håndlag
- Lærerutdanningene: utdanne lærere i praktiske og estetiske fag
- Lærerplaner og midler til utdanning: yrkesfag – satse på utdanningstilbud i håndverk og yrkesfag.
Det vil si: gode lærere, oppdatert utstyr, lokaler tilpasset praktisk arbeid, nok tid til å øve inn
håndlag og teknikker.
- Fylkeskommuner i samarbeid med bransjer. Nok lærlingeplasser i håndverksfag. Etablere
opplæringskontorer, som dekker hele landet som ikke er bransjeavhengige for små håndverksfag
uten bransje, slik som Viken fylkeskommune har gjort https://mia.no/tradisjonshandverk/om-oss
- Sikre voksnes læring gjennom politiske vedtak: tilrettelegge for en ny yrkesutdanning for å sikre
rekruttering til små fag, som ikke ungdom velger
- Bygge opp under frivilligheten – husflidslag, kurs, Fortidsminneforeningen, Norsk kulturarv m.fler
- Styrke rådgiving og samhandling offentlig- private utdanningsinstitusjoner: Sikre at det finnes og
informeres om karrieremuligheter innen tradisjonshåndverk: videreutdanning, mesterutdanning,
fagskoler og Universitet/høgskole jfr NTNU: bachelor og master i
2. Kunnskapsoppbygging i samarbeid med bransjer og utøvende håndverkere og naturforvaltere innen
Materialkunnskap og tilgang til: skog, stein, tekstil, skinn, overflate – prosesser, teknikker, form,
funksjon.
3. FORSKNING på materialer og forvaltning av ressursene våre. Flere stipendiater i håndverk, i samarbeid
med Norsk handverksinstitutt (NHI) og andre i UH-sektoren.
https://handverksinstituttet.no/stipendiater
4. Forskning gjøres tilgjengelig for utdanningsinstitusjoner, pålagt formidling til skoler f.eks NIKU, NHI.
5. Opplæring og holdningsskapende arbeid i skole og frivillighet: om å reparere, restaurere, - økonomiske
støtteordninger – ikke bygge nytt: nye yrker, nye bedrifter – materialbanker, sagbruk, steinbrudd,
næringsutvikling i distrikt/hele landet.

Handverksskolen AS ⸟ Hjerleid, 2662 Dovre ⸟ Tlf (+47) 61 24 05 51 ⸟ helle@hjerleid.no ⸟ www.hjerleid.no

6. Sikre god informasjon og bistand til å benytte støtteordninger: fleksible, tilgjengelige, også for de med
liten egenkapital. Eks Kulturminnefondet, SMIL-midler, Ta et tak.

Noen tanker om prinsipper for vern:
Hva bør vernes – og ikke vernes.
-

Skal vi ha et representativt utvalg? JA
Hvor skal de vernes? På museum. Vern gjennom bruk? JA til museum og bruk.
Sikre for framtida. Originaler? Lage kopier, som folk kan se, ta på. JA
Formidling og forskning av historien vår er viktig for vår sjølforståelse, samhold Jfr lage kopier av
Urnesportalen som Fortidsminneforeningen sørger for, slik at folk kan se prosessen, ta på, bli kjent
med. JA

Verneverdien er et offentlig gode, et tillegg til bruksverdien – et offentlig ansvar, men kan også
begrense bruksverdien – hvordan dele ansvaret og utgiftene?
Ny delingsmodell – kløyvd eierskap?

Håper noe av dette kan være relevante innspill. Kunnskapsformidling og utdanning i handverk er
avgjørende for å kunne bevare/sikre både materiell og immateriell kulturarv for framtida!

Jeg legger også ved innspill fra Dovre handverksenter og fra Jon Bojer Godal, som ikke hadde
anledning til å delta.

Helle Hundevadt
rektor Hjerleid handverksskole
daglig leder Senter for bygdekultur
post@hjerleid.no
93 28 19 30
www.hjerleid.no

1 vedlegg.
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Innspill til Bevaringsstrategi fra
NIBIO
24.september 2021
Hanne Gro Wallin og Bolette Bele

Strategiarbeid:
• Er det noen internasjonal strategier/rapportering man skal/bør ta hensyn til?
• Lage en struktur som er lik for de ulike temaene.
• En strategi skal ikke være en handlingsplan. Dvs ikke for lang og ikke for detaljert.
• En strategi skal vise målene, og ikke tiltakene for å komme dit – det bør bli en egen
tiltaksplan som oppfølging av strategien.
• Overvåker man det som er viktig? Har vi riktige indikatorer?

NIBIO har:
• Regional oversikt og kompetanse – «Vi kan Norge!» (gjennom nasjonale programmer og
oppdrag)
• 3Q – landskapsovervåking med fokus på arealbruk, biologisk mangfold, kulturminner og
tilgjengelighet (savner det tidligere engasjementet og tilskuddet fra RA).
• Kompetanse innen biologisk og immateriell kulturarv / kulturmarkstyper og skjøtsel.
• Kompetanse innen restaurering og skjøtsel av helhetlige kulturlandskap.
• Oppdrag for Utvalgte kulturlandskap – refotografering.
• Samarbeider med ulike kulturminneinstanser; Verdensarvsenteret Vega, Rørosmuseet.
• Samarbeid med organisasjoner som Norsk Seterkultur og Norges Bygdekvinnelag
• Prosjekter sammen med NIKU og internasjonale samarbeidspartnere

NIBIO ønsker:
•
•
•
•

Kunnskap og deltagelse om naturbruk og kulturhistorie må tidlig inn i skolen. Viktig med en forståelse av hvordan alt henger sammen i
landskapet.
Tettere samordning mellom kulturminneforvaltningen og naturforvaltningen (feks. kulturminneplaner og skjøtselsplaner)
Tettere prosjektsamhandling mellom natur-/biologi- og kulturminneinstitusjoner (fagområdene).
Større fokus på den tette sammenhengen mellom aktiv bruk/hevd og ivaretagelse.
•

Erfaring viser at ute av bruk fører til forfall – enten det er kulturmark, bygninger/gjerder og andre strukturer. Samtidig forsvinner også den
immaterielle kulturarven og tradisjonskunnskapen som er knyttet til slike helhetlige landskap. Viktig å fokusere på sammenhengene/og se hele
landskapet.

Ca. 1925 – 2011. Hus i forfall. Nes i Kvam.
F.: Anton Tellefsen & Oskar Puschmann, NIBIO.

1994–2014. Gårdsnær utmark i forfall.
Joleim, Hemsedal. F.: Oskar Puschmann, NIBIO.

1998–2019. Slåttedugnad på UKL Ormelid.
F.: NN, © UKL Ormelid & Oskar Puschmann, NIBIO.

NIBIO ønsker:
• Riksantikvarens deltagelse og eierskap til 3Qs og ulike setermiljøers landskapsovervåking. NB! Refoto 50 år!

1969-2019. Mos Besstrond i Sjodalen.

Foto: Arthur Sand, UiO & O. Puschmann, NIBIO.

1970-2020. Brimi søre, Tesse.

Foto: Arthur Sand, UiO & O. Puschmann, NIBIO.

1971-2021. Åsete i Mørkridsdalen.

Foto: Arthur Sand, UiO & O. Puschmann, NIBIO.

Den tette koblingen mellom kulturavhengige naturtyper og kulturminner – ett eksempel
•

Buføringsveier og drifteveier er viktige kulturminner i seterlandskapet og i fjellet

•
•
•

De har også en sentral økologisk funksjon i landskapet, og binder kulturavhengige naturtyper sammen
Slike ferdselsveier har ofte et svært høyt biologisk mangfold
Kan også kartlegges som naturtype etter NiN (Naturtypekartlegging i Norge): Sterkt endra fastmark med preg av semi-naturlig
eng (T40)

•

Nødvendig å holde i god stand også for at beitedyr skal kunne ta seg fram i landskapet, for å styre beitebruken mm.

Buføringsvei i Mørkridsdalen Landskapsvernområde, Breheimen. Foto: B.
Bele, NIBIO.

Buføringsvei og risgjerde, Erdalen, Jostedalsbreen nasjonalpark Foto: B.
Bele, NIBIO.

NIBIO ønsker:
• Data- og informasjonsdeling av resultater og bildemateriale
• Refotograferingsamarbeid som viser kulturminnevernets samfunnsfunksjon – også med dets suksesshistorier.

1978–2020. 1700-talls hus. Hodalen, Tolga kom.
Verdenarven Røros bergstad og Circumferensen.

F.: N. Bakken, ©Hodalens bildearkiv & O. Puschmann, NIBIO.

2004–2020. Tåvær, Vegaøyan verdensarv.

1991 – 2020. Skjærvær, Vegaøyan verdensarv.

Foto: Jon Brænne, Riksantikvaren & O. Puschmann, NIBIO.

Foto: Svein Mjaatvedt, Riksantikvaren & O. Puschmann, NIBIO.

NIBIO ønsker:
• Skorter på økonomi og dugnadsånd – «til å leve av» for bonden og «til å leve for» for lokalsamfunnet?
• Anerkjenne og belønne bonden som både natur- og kulturminneforvalter. Samordne tilskuddene bedre?
• Muligheten til større deltagelse for enkeltmennesket for å øke kunnskap, skape identitet og videreføre
driftsformer/tradisjoner. Tidlig involvering og det å bruke lokalkunnskapen er viktig.
• Vedlikehold og modernisering av bygninger – hus endrer bruk og fasade. Måten man oppgraderer på gjør at
kunnskapen om husets tradisjonelle funksjon blir borte.
• Sterkere fokus på helheten, bygningene ligger i et landskap som samtidig har store biologiske verdier.

Innspill bevaringsstrategiarbeid Riksantikvaren
- innspill fra Institutt for landskapsarkitektur, ved Fakultet for
landskap og samfunn, NMBU

Den kulturhistoriske dimensjonen har stor verdi for folks identitet og tilhørighet til sine
omgivelser. Kulturarvens fysiske og kunnskapsforankrede egenskaper er også uvurderlige
ressurser i miljøforvaltning på økosystemnivå, og som grunnlag for bærekraftig
samfunnsplanlegging i et klima-, beredskaps- og samfunnssikkerhetsperspektiv.
De små og store endringene som skjer hver eneste dag medfører store endringer over tid. Flere
av dem er endringer som i sum umerkelig forringer både kulturminner, kulturmiljøer og
landskap, og derigjennom våre omgivelser generelt. Dette gir konsekvenser som strekker seg
langt ut over kulturminnefeltet, og som det må tas grep om, også innenfor andre sektorer som
påvirker våre fysiske omgivelser og på et tverrsektorielt nivå.
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er et ledende fagmiljø når det gjelder
utvikling av kunnskap innenfor tverrfaglig og helhetlig planlegging av våre fysiske omgivelser. I
tillegg utdanner universitet neste generasjons planleggere og forvaltere som har kompetanse til
å omsette kulturminnepolitikken til en fremtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling.
Kunnskapsbasert utvikling og planlegging på de rette premissene skaper innovasjon også i
kulturminnesektoren. NMBU er blant annet engasjert i et EU-prosjekt som belyser nettopp
ovennevnte tema, Landskap og landskapsforvaltning; Hvordan skape innovasjon og utvikling i
samspill mellom kultur- og naturarv?
NMBU anser følgende tema som særskilt relevante å belyse i ny bevaringsstrategi. Vi ser at
noen tema eventuelt må tas videre i en handlingsplan, men vi velger å utdype dem her for å
støtte under en god dialog om en fremtidig bevaringsstrategi.
By

-

Kulturminnekunnskap må integreres bedre i arbeidet med å planlegge byer og steder for
å sikre en god utvikling.
Byrommene er svært viktige for livet i byen, og kvaliteten på disse er avgjørende for å
lykkes med fortetting.
Byene må sees i et helhetlig perspektiv også i kulturminnefaglig sammenheng. En
bevaring og videreføring av byens morfologi vil kunne bidra til å opprettholde
bylandskapenes historiske karakter.
Byer har landskapsdimensjoner som representerer viktige kulturhistoriske verdier, se
også tema «landskap» nedenfor. En typisk landskapsdimensjon i by er siktlinjer som kan
inneha en viktig historiefortellende funksjon i et sammensatt bymiljø.
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-

Byen med alle sine bygninger, gater, plasser, veier, havner, m.m. utgjør sammen med
naturgrunnlaget, et landskap som er karakteristisk for hver enkelt by. Dette unike
bylandskapet kan lett transformeres og viktige kvaliteter gå tapt, dersom ikke
utviklingen styres bevisst og kulturminneverdier ivaretas både på objektnivå og
landskapsnivå.

Grøntanlegg
- Grøntanlegg er en type kulturminner som er spesielle ved at de på den ene siden er
menneskeskapte anlegg, på den andre siden er kultivert natur. Grøntanlegg skiller seg
fra andre bygde anlegg ved at de er grunnleggende dynamiske fordi de er opparbeidet
med vegetasjonsdekte flater, til for eksempel sports-, rekreasjons- eller prydformål.
Vegetasjonselementene kan bestå av blant annet gressareal, blomsterbed, busker og
trær. Av disse lever trærne lengst, og er derfor spesielt verdifulle.
- Det kreves helt særskilt kompetanse for å kunne ivareta grøntanlegg av kulturhistorisk
interesse på en tilfredsstillende måte.
- Grøntanlegg er ofte underrepresentert i vernesammenheng blant annet i fredete anlegg
etter kulturminneloven og i kommunale kulturminneplaner.
- Det er nødvendig å sikre at verneverdige grøntanlegg registreres og får sin
kulturminneverdi vurdert for å sikre en forsvarlig forvaltning.
- Digitalisering og derigjennom tilgjengeliggjøring av informasjon om grøntanlegg med
kulturhistorisk verdi vil bidra til en bedre forvaltning både på nasjonalt, regionalt og
lokalt nivå. For eksempel vil tilgjengeliggjøring av arkiv over historiske grøntanlegg
kunne gi kommuner bedre grunnlag for å utarbeide kommunale planer. I tillegg vil
tilgang til informasjon om grøntanleggenes opprinnelige planer og intensjoner kunne gi
en bedre ivaretagelse av verdifulle anlegg fordi kjennskap til disse er en forutsetning for
å kunne sikre god forvaltning.
- Grøntanlegg er spesielt utsatte for nedbygging. I arbeidet med å fortette byer og
knutepunkt er grøntarealer ekstra sårbare samtidig som de innehar vesentlige kvaliteter
som er avgjørende å bevare for at fortetting skal bli vellykket.
- Grøntanlegg er generelt også utsatt for forfall som i mange tilfeller er forårsaket av
mangel av skjøtselstiltak eller skjøtselstiltak utført med utilstrekkelig kompetanse.
- Vegetasjon kan være verneverdig både i et kulturminnevern- og i et
naturvernperspektiv. Det kan imidlertid være til dels store motsetninger mellom disse
verdihensynene. Det er et uttalt behov for kunnskapsutvikling og en påfølgende
klargjøring av hvordan hensynet til de respektive verdiene skal vektes og forvaltes.
- Det er avgjørende å sikre tilgang til historisk riktig plantemateriale ved restaurering av
grøntanlegg av kulturhistorisk interesse. Dette bør sees i sammenheng med det
pågående nasjonale arbeidet for å bevare mangfoldet av plantegenetiske ressurser
innenfor de historiske kulturplantene.
- I mange byer er de parker og friområder grøntanlegg av kulturhistoriske interesse. De er
gjerne anlagt i en tid hvor bruken var annerledes enn den er i dag og der antall daglig
besøkende kun var prosentandel av det det er i dag. Det store antallet brukere og ny,
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endret bruk medfører vesentlige utfordringer i forvaltningen av disse grøntanleggene,
og det kan være særskilt problematisk å ivareta anleggenes kulturhistoriske verdier.
Grøntanlegg har egenskaper som kan være nyttige i arbeidet med å tilpasse
omgivelsene til klimautfordringene. De består ofte blant annet at planter og jord som
kan ta opp og fordrøye store mengder vann noe som er viktige egenskaper når overvann
skal håndteres i tettbygde områder.
Men grøntanlegg kan også ta stor skade av klimaendringene ved at erosjon vasker vekk
jord og andre anleggselementer, samt at plantemateriale blir angrepet av uønskede
fremmede organismer som klimaendringene bringer med seg.

Gravplasser
- Gravplassens primærfunksjon er å være et sted for gravlegging av våre døde og et
minnested hvor sorg kan bearbeides. Gravplasser i bruk er dynamiske anlegg i
kontinuerlig endring, samtidig som de også er grøntanlegg. De representerer ofte
kulturhistoriske verdier, og forteller historier om samfunn, slekter og enkeltmennesker.
- På gravplasser, som i andre grøntanlegg av kulturhistorisk interesse, er trærne spesielt
viktige å ta hensyn til. De har gjerne oppnådd en anselig alder og har vokst seg store
med et omfattende rotsystem som er svært sårbart for graving noe som lett kan komme
i konflikt med gravplassens primærfunksjon.
- Kulturhistoriske interesser knyttet til gravplasser blir i liten grad ivaretatt av kommunale
planer, kommunale planprosesser eller gjennom plan- og bygningsloven for øvrig.
- Gravplassene er det enkelte sogns eiendom, men ansvar for å sikre areal, utarbeide
reguleringsplaner, samt å gi bevilgninger til forvaltning, drift, vedlikehold og skjøtsel er
kommunenes ansvar.
- Det faktum at stat og kirke har skilt lag, og at Den norske kirke har forvaltningsansvar for
gravplassene, gjør i tillegg at vi ikke har et statlig fagorgan/direktorat som kan ivareta
gravplasspørsmål i Norge.
- Ny lov om tros- og livssamfunn er under utarbeidelse, og det er i lovforslaget foreslått at
forvaltningsansvaret for gravplasser skal overføres til fylkesmannen som per i dag ikke
besitter kulturminnekompetanse.
- Ansvaret for gravplasser er altså fordelt/planlagt fordelt på flere instanser som ikke alle
besitter god nok kunnskap om gravplasser generelt eller deres kulturminneverdier
spesielt.
- Det trengs derfor en verneplan for gravplasser slik at de kulturhistoriske verdiene
anleggene representerer blir tilstrekkelig ivaretatt.
- Rundskriv T2000 «Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne
og kulturmiljø» bør også revideres for å sikre en god ivaretagelse av kulturminneverdier
knyttet til våre gravplasser.
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Landskap
- Landskap (urbant og ruralt) er en kombinasjon av materielle og immaterielle
dimensjoner, av forskjellige landformer, bygninger, vegetasjon, og også sanselig full av
historier og minner.
- Landskapet er dynamisk, et samspill mellom mennesker og natur, levende og derfor
spesielt sårbart.
- Kulturminnekunnskap må integreres i alt arbeid med å planlegge og utvikle landskap for
å sikre en god landskapsforvaltning og sikre signifikante landskapsverdier for fremtiden.
- Kulturminnesektoren må sees i sammenheng med de andre sektorene. En tverrfaglig
tilnærming er en forutsetning for å kunne oppnå god landskapsforvaltning.
- Etterkrigstidens landskap, som for eksempel drabantbyer og boligområder, er i rask
endring og står i fare for «å miste» de kvalitetene som karakteriserer disse landskapene.
Dette er gjerne bynære områder hvor endringstakten eskalerer, og presset på arealene
øker, og vern av kulturhistoriske verdier vanskeliggjøres av behovet for fortetting og
«nye arealer» å bygge på. I tillegg gjør nærhet i tid sitt til at interessen for å verne disse
områdene ennå ikke er tilstrekkelig vekket hos majoriteten.
- Nasjonale myndigheter tar grep om landskap av nasjonal interesse gjennom prosjekter
som «Utvalgte kulturlandskap i landbruket» og «Kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse». Det trengs imidlertid også en satsing på landskap av lokal kulturhistorisk
interesse. Disse landskapene kan være like verdifulle lokalt som de av nasjonal interesse
er nasjonalt. Det ligger en risiko i at kommunene tror landskapsverdiene er tilstrekkelig
ivaretatt gjennom de nasjonale satsingene, og ikke ser og identifiserer de lokale
verdiene.
- Med økende grad av identifisering og sikring av større og mindre landskap av nasjonal
interesse, er det behov for å utvikle kunnskap, metoder og ny praksis for å oppnå
integrert og tverrfaglig forvaltning. Dette vil blant annet omfatte fagmiljø og forvaltning
på lokal og regionalt nivå, samt næringsliv og stedlige innbyggerfellesskap. Forskningen
bør også delta aktivt i slike stedsforankrede, transdisiplinære og framtidsrettede
kunnskapsfellesskap.
Som nevnt innledningsvis er fremtidsrettet og bærekraftig kulturminneforvaltning avhengig av
at det tas tverrsektorielle grep. Fokus på kjernekompetanse og enkeltelementer gir faglig
forankring, men kan samtidig hindre oss i å se nødvendige sammenhenger. Vi trenger mer
kunnskap om og metoder for hvordan sektorinteressene bedre kan kobles til samfunns- og
arealplanleggingen. Vi må forstå og ta inn over oss sammenhengene, og samtidig se
konsekvenser og potensialer for å utøve god kulturminneforvaltning.
Kulturminneforvaltning må i mye større grad dreie seg om utvikling. Utvikling av samfunnet
med utgangspunkt i våre kulturminner, kulturmiljøer og landskap, og med gjenbruk som
bærende prinsipp.
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PRESENTASJON, RA 24.09.21, Trond Eide
NTNU/ NTH har kjørt bygningsvernkurs for arkitektstudenter siden 1974.
Vi har i dag kurs både på grunnleggende (bachelor) og spesialiserende nivå
(masterkurs) som jobber med bygningsvern, der objektene er førindustrielle
bygninger, hovedsakelig i tre, og med transformasjon av arkitekttegnede bygninger
fra etterkrigstiden eller like før, som i mindre grad er råvarebaserte, og der en del av
problemstillingen er bruken av materialer og produkter som har gått ut av
produksjon. Vi praktiserer en tilnærming der bygningsvern prosjektene i større grad
tilpasser bruk til bygningen, mens transformasjonsprosjektene i større grad tilpasser
bygningen til (ny) bruk.
De siste årene har vi opplevd en voldsom oppblomstring av interessen for vårt
fagområde, ettersom det både er økt interesse for gjenbruk og bedre
ressursforvaltning generelt, og bygningsvern spesielt. Studentene finner mening i
vårt fagfelts metoder der verdier vurderes og de får lære seg "å lese bygningen" som
arkitektur, kulturhistorie og teknologi. De ser at dette gir muligheter for å planlegge
tiltak med utgangspunkt i bygningenes forutsetninger.
Studentene har oppdaget at bygningsvern og transformasjon svarer på FNs
bærekraftmål – i hvert fall når det gjelder de passive og lavteknologiske løsningene.
Det foregår også en del forskning og utvikling i vår faggruppe, der vi blant annet har
fire PHD-studenter, med oppgaver som spenner fra vern av arktiske kulturminner,
via håndtering av betongbygninger, store byutviklingsprosjekters møte med
eksisterende bymiljø, og til håndverksforskning som fordyper seg i en spesiell
tradisjonshåndverkers liv og virke over halve Norge på 1800-tallet. Denne
virksomheten skal Roald, som kommer etter meg, snakke mer om.
Vi har i mange år samarbeidet tett med Byantikvaren i Trondheim, Nidaros
Domkirkes restaureringsarbeider, Trøndelag Fylkeskommune og private
bygningsvernaktører, og er nå også i samtaler med Levanger Kommune om
samarbeid.

Så – hva prøver vi å gi studentene?
Ydmykhet – det er f.eks grunner til at huset er som det er
Nysgjerrighet – undersøk alltid huset, forsøk å forstå
Faglig trygghet – Alt som er bygget er arkitektur, Ingen spørsmål er dumme,
alle tar dårlige beslutninger av og til, stol på deg sjøl – ikke prøv å være
«verdensmester»!
Oppgavene består alltid av en undersøkelsesdel og en planleggingsdel.
Vi tilstreber arkitektur som er kortreist, råvarebasert og vedlikeholds-vennlig.
Studentene blir kjent med hus og bygningsdeler, og lærer å forstå dem.
Det skjer kort sagt en rivende utvikling der store deler av arkitekturfaget beveger seg
i vår retning. Dette må få konsekvenser for alle strategier som beskjeftiger seg med
fagfeltet.

Hva så?
Hva med Riksantikvarens strategiske arbeid?
Direktoratet bør ha en strategi som ikke må endres hele tiden, og der det legges vekt
på å Inspirere, stimulere samhandling, og å gjøre det enkelt for folk å ta vare på, og
fortsette å bruke kulturarven. Folk er interessert!!
Da jeg var fylkesantikvar var RA mest opptatt av å få prøvd kulturminneloven - vi
skulle anmelde eiere og håndverkere som forbrytere hvis de ødela noe som var
fredet – enten det var av vanvare eller med vilje.
Det var frustrende når fylkesapparatet ville inspirere og samarbeide med eierne.
Vi hadde latterlig lite ressurser, så jeg måtte spørre meg hva jeg faktisk kunne gjøre.
Jeg fant ut at jeg kunne:
- Ta folk på alvor
- Bidra til at folk ble kjent (fagfolk – eiere – forvaltning – forskning)
- Bruke tilskuddspengene kreativt. Koble sammen gode eiere, gode fagfolk,
og få til opplæring for de samme pengene som det ble reparert for.
Temaer og fagfelt som kan knyttes tettere opp mot bevaringsarbeidet?
Store offentlige satsinger, som infrastrukturutbygging, tilskuddsordninger etc. bør
samordnes mye bedre med vernearbeidet. Som antikvar har jeg ofte følt at vi har
vært uønsket i slike prosesser, enten det har vært Enøktilskudd, veiprosjekter,
skoleutbygginger eller annet. Det burde være unødvendig, og burde kunne avklares
på direktoratsnivå. Et skrekkelig eksempel er jo kondemneringsordningen for
fiskefartøyer, der fiskerimyndighetene ikke utbetalte tilskudd før fartøyet var
destruert. Det tok år å få til en ordning der verneverdige fartøyer fikk gjenbrukes i
ideell virksomhet, og salg som fritidsbåt ble aldri akseptert, selv om samfunnet kunne
spart enorme summer, og en viktig del av kystkulturen kunne overlevd. Vi har nesten
ikke gamle fartøyer igjen i Norge som følge av dette, og dermed heller ikke mindre
verft og båtbyggeri som levde av denne flåten.
«Bygg og bevar» er en type tiltak det bør satses mer på. Byggebransjen ødelegger
store mengder kulturminner hvert år, men bransjen kunne vært en
samarbeidspartner. Det samme gjelder landbruket.
Når det nå ser ut som man erstatter begrepet kulturminner med kulturmiljø, og med
tilsvarende dreining av fokus, bør det advares mot å bli mer utydelig som disiplin.
Det har gjennom år skjedd en svekking av fagfeltets særegenhet, der kun den delen
av kulturminnevernet som er forenlig med det generelle miljøvernet vektlegges.
Kulturminnevern er ikke det samme som miljøvern, selv om det finnes betydelig
overlapp. Kulturminnevern bør bestå som fag og ikke drukne i miljøvernet.
Hvordan kan vi bidra?
Kunnskapsmiljøene kan og bør være en samtalepartner og høringsinstans, og dette
kan gjerne skje på fagnivå – ikke på høyt administrativt nivå.

Trond Eide, faggruppe bygningsvern og transformasjon, Institutt for arkitektur og
teknologi, NTNU

