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Dette visdomsordet fra Håvamål forteller oss 
hva som gir oss mennesker mening og verdi 
i livet. Når alt kommer til alt så er det våre 
relasjoner og vårt samspill med andre menne-
sker som er viktig i livet. 

Kulturminner er håndfaste spor etter levde 
liv, de er gode historier og de har verdi fordi de 
formidler historier om menneskers levemåter 
på en håndgripelig og konkret måte. Verden 
endrer seg fort. Kulturminner og kulturmiljøer 
synliggjør tid og endring, og er referanser i et 
format som mennesker forstår. Fysiske om-
givelser som kommuniserer med mennesker 
og som innbyr til relasjoner og refleksjon er 
attraktive i dag. I fremtiden vil de være en 
mangelvare.

Strategien er en videreføring av ”Et godt varp” 
strategisk plan for kulturminner 2010-2013,  
hovedmål og fire satsningsområder er de 
samme.  Handlingsprogrammet skal rulleres 
årlig. 

”Mennesker er menneskers glede”

Fire satsningsområder:   
1. Bevaring 
2. Kunnskap og formidling 
3. Forvaltning
4. Verdiskaping

Hovedmål:  
Aust-Agder er et fylke rikt på kultur- 
minner. Ved å utvikle kulturarven og by  
på opplevelse, kunnskap, og historier 
knyttet til kulturminner vil vi bidra til økt 
bevissthet, engasjement og vilje til å ta 
vare på og bruke kulturminner i Aust- 
Agder. Kulturarven skal forvaltes på en 
slik måte at den ikke forringes, og den 
skal være tilgjengelig for alle.

Foto: BTS/VAF



1. Bevaring
Delmål: Ta vare på viktige kulturminner  
og kulturmiljøer

Aust-Agder skal bevare et utvalg kultur- 
minner, kulturmiljøer og kulturlandskap som 
gjenspeiler mangfoldet og særpreget ved kultur- 
historien i Aust-Agder, og legge til rette for vern 
gjennom bruk og verdiskaping. I Aust-Agder 
fylke skal kulturminnevernet bygge på faglige 
vurderinger, kunnskap om historien og politiske 
prioriteringer. En åpen dialog om hvilke kultur- 
minner som er viktige og som skal bevares, 
kjennetegner et demokratisk samfunn.

Bygningsvernsenteret i Aust-Agder er etablert 
som et 3-årig prøveprosjekt, lokalisert på 
Sam Eyde videregående skole og på Setesdal-
museet. Bygningsvernsenteret skal arbeide 
for å styrke håndverkskompetansen i fylket, 
sikre rekruttering til håndverksfagene og øke 
kunnskapen om bygningsvern og verneverdier 
hos kommuner, eiere og håndverkere.  

De historiske uthavnene langs Agderkysten er 
kulturmiljøer i verdensklasse. Sammen med 
Vest-Agder ønsker vi å løfte frem Uthavnene 
og arbeide for at de får status som verdensarv 
(UNESCO).

Fram-Merdø ca 1920 Foto: AAKS

Videreutvikle Bygningsvernsentert  
i Aust-Agder
• Kompetansehevingsprosjekt for  
 tradisjonshåndverkere i Aust-Agder: 
 Istandsetting av husmannsplassen 
 Slengen i Rygnestad, Valle kommune. 
• Utvikle bygningsvernsenterets rådgiver- 
 funksjon og videreføre kursvirksomhet  
 relatert til bygningsvern.

Uthavnene på Sørlandet som verdensarv  
(UNESCO)
• Utarbeide felles strategi for  
 uthavnarbeidet sammen med  
 Vest-Agder fylkeskommune
• Arrangere Uthavn 2014 i samarbeid 
 med VAF, UiT, AAKS og Vest-Agder- 
 museet.
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2. Kunnskap og formidling
Delmål: Oppdatere og gi tilgang til kunnskap 
om kulturminner

Det er behov for å styrke kunnskapen om kultur- 
minner i Aust-Agder, og å formidle denne. 
Kunnskap om kulturminnene, vil kunne bidra 
til at de vernes og utvikles. God formidling 
av et steds kulturminner og kulturmiljøer vil 
bidra til å skape forståelse for dem, både for 
folk som bor på stedet fra før, og hos dem som 
kommer nye til et sted. Formidling handler om 
å sette kulturminner inn i en sammenheng 
som er meningsfull for oss i dag. Kunnskap 
om kulturminner og kulturminnenes verdi for 
mennersker og omgivelser gir oss et forhold til 
kulturminnene og er holdningsskapende. 

Kunnskap må være utgangspunkt for  
prioriteringer i spørsmål om verdier og vern. 
Oppdaterte kunnskaper om tilstanden til  
kulturminner, og nøyaktig kartfesting, er en  
forutsetning for at fylkeskommunen skal 
kunne utøve raske og gode tjenester i kultur-
minneforvaltningen. Kunnskap, opplevelse og 
forståelse er nøkkelord i arbeidet med kultur-
minner og kulturminnevern.
 

Formidling på vikingmarked på Hove, Arendal. Foto: Rune Mjøs

Oppdatere kulturminneregistre 
og kart
• Kontrollregistrering av kulturminner  
 i Raet nasjonalpark og i Grimstad  
 kommune 
• Digitalisering og tilgjengeliggjøring av 
 eksisterende kulturminnedata 

Formidle kunnskap om kulturminner  
og kulturmiljøer 
• Formidling på fylkeskommunens  
 nettsider
• Delta i regionalt nettverk for  
 stedsutvikling
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3. Forvaltning 
Delmål: Forenkle samarbeid og styrke lokal 
kompetanse om kulturminner og kulturmiljøer

Kommunene har en nøkkelrolle, og er som 
planleggings- og reguleringsmyndighet den 
største forvalteren av kulturhistoriske verdier  
i fylket. Plan- og bygningslovens muligheter til 
regulering av kulturminner, må brukes aktivt 
for å sikre viktige kulturminner og kulturmiljøer. 
Det er behov for å styrke vern lokalt, og synlig- 
gjøre kommunens egne ressurser og verdier 
knyttet til kulturminner gjennom arbeid med 
kommunale kulturminneplaner. 

Et godt samarbeid med kommunene er en 
viktig forutsetning for forvaltningen av kultur- 
minner. Det er behov for å styrke og utvikle 
kompetansen om kulturminner i kommunene. 
Økt kunnskap om kulturminner i kommunen 
vil føre til bedre innsikt og større interesse for 
å ta vare på kulturminner i plan- og byggesaks-
behandling. Ved å arbeide på kommuneplan- 
nivå i den regionale kulturminne-forvaltningen, 
kan kommuneplanens arealdel utvikles til en 
arena for kulturminnepolitikk.

Detalj fra Bratteklev skipsbyggeri  Foto: I.Paulsen

Veilede og koordinere arbeid med  
kommunale kulturminneplaner
• Etablere prosjekt kommunale kultur- 
 minneplaner i samarbeid med  
 kommunene.
• Arrangere kurs i registrering av kultur- 
 minner i kommunene

Effektivisere saksbehandling og styrke  
samarbeid med kommunene
• Arbeide på kommuneplannivå i den 
 regionale kulturminneforvaltningen
• Videreutvikle retningslinjer for plan  
 og byggesaksbehandling i samarbeid 
 med kommunene
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4. Verdiskaping 
Delmål: Ta i bruk kulturarven

Aust-Agder skal arbeide for å ta i bruk kultur- 
arven som grunnlag for en bærekraftig 
verdiskaping. Med verdiskaping menes tiltak 
som bidrar til utvikling av lokalsamfunn og 
næringsliv. Eksempler på slike tiltak er regional 
merkevarebygging basert på natur- og kultur- 
arven, ny bruk av kulturhistoriske bygninger, 
reiseliv, kunst og kulturarv, kunnskapsfor-
midling, historiefortelling, matopplevelser og 
sikring av handlingsbåren kunnskap til bruk i 
formidling, bedriftsutvikling og istandsetting.

Arbeidet med Raet nasjonalpark vil styrke 
satsningen på et helhetlig vern av natur og 
kulturverdier i regionen, og samtidig øke  
regionens attraktivitet. En stadig større del av 
økonomien knyttes i dag til varer og tjenester 
som skal gi opplevelse og skape identitet, 
noe som blant annet reflekteres i den store 
veksten i festivaler og virksomheter som tilbyr 
kunst og kulturopplevelser. Reiselivet utgjør en 
betydelig del av verdiskapingen og syssel- 
settingen i Aust-Agder i dag. I fremtiden vil 
natur- og kulturbasert reiseliv utgjøre en  
stadig viktigere del av dette. 

Utsikt fra gravrøys på Jerken, Arendal. Foto: I.Paulsen

Raet nasjonalpark
• Samarbeid om nettverk for sjøfarts- 
 leden/kystpark Sørlandet
• Arbeide sammen for å etablere Raet  
 nasjonalpark

Arbeide for å gjøre kulturminner synlige  
og tilgjengelige
• Arbeide sammen for å sikre landskap  
 og kulturminner i utvalgt kultur- 
 landskap i Rygnestad og Flateland.
• Utarbeide og iverksette plan for  
 tilrettelegging og skjøtsel av  
 arkeologiske kulturminner i Aust-Agder
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Telefon  37 01 73 00
E-post: postmottak@austagderfk.no
www.austagderfk.no/kulturminnevern
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