Fortidsminneforeningens strategi 2020-2025
§1 Fortidsminneforeningen, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, har som
formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn
forståelse for verdien av disse.

•
•
•
•

Fortida er betydningsfull – i går, i dag og i morgen.
Fortidsminneforeningen jobber gjennom sine frivillige.
Vi bruker historie og bygningsvern i arbeid for en bærekraftig framtid.
Foreningen jobber gjennom opplysning, dugnader, aktivisme, politisk påvirkning, og
utvikling.

Frivillighet og demokrati
Fortidsminneforeningen skal være et redskap for frivillige i deres engasjement for kulturarv.
Foreningen skal virke gjennom frivillige, for frivillige og styres av frivillige. Den skal være en
kanal for enkeltmenneskers bidrag til den demokratiske prosessen som definerer vår felles
kulturarv.
Fortidsminneforeningen skal jobbe tett med myndigheter, eiere og meningsbærere, og sette
dagsorden i spørsmål om bevaring av kulturarven nasjonalt, regionalt og lokalt.

Medlemsorganisasjon
Fortidsminneforeningen skal være en åpen, hyggelig og inspirerende møteplass for
medlemmer og andre kulturvernere. Foreningen skal speile befolkningens mangfold, og alle
skal føle seg velkommen og godt ivaretatt.
Foreningen skal drive kontinuerlig opplæring og kompetanseheving slik at medlemmer og
tillitsvalgte i lokallag og fylkesavdelinger har bred kunnskap innenfor bygningsvern,
vernearbeid og politisk påvirkning.
Foreningen skal gi plass for aktive og engasjerte frivillige. Fylkesavdelinger og lokallag skal
være arenaer for aktiviteter og engasjement for medlemmer og andre.

Formidling og kommunikasjon
Foreningen skal løfte fram den bygde kulturarven og øke kunnskapen om og forståelsen av
den. Det gjør vi gjennom trykte og digitale medier, kurs, foredrag og aktiviteter.
Foreningen skal alltid bruke et klart og inkluderende språk som skaper begeistring, innsikt og
engasjement.
Formidling av kulturarv til barn og unge er en viktig del av foreningens aktivitet.

Museum
Fortidsminneforeningens museum skal arbeide for å skape allmenn interesse og forståelse
for verdien av kulturarven.
Foreningens museumsanlegg skal utvikles som lokale møteplasser og gi folk mulighet til å
engasjere seg i bevaring og bærekraftig bruk av kulturminner og kulturarv.
Foreningens samlinger skal forvaltes for framtida og gjøres tilgjengelige for publikum og
forskning.

Eiendomsforvalter
Fortidsminneforeningen skal forvalte sine eiendommer på en måte som styrker og ivaretar de
kulturhistoriske verdiene i eiendommene.
Foreningen skal være et forbilde for bærekraftig eiendomsforvaltning og for antikvarisk
istandsetting og restaurering.
Foreningen skal bruke eierskap som et aktivt virkemiddel for å berge kulturminner.

Reiseliv
Mange av foreningens eiendommer er reiselivsdestinasjoner av stor lokal og nasjonal
betydning. De skal drives bærekraftig og innenfor kulturminnets tålegrense, til beste for
lokalsamfunnene.
Markedsføring av foreningens eiendommer skal rette seg mot besøkende som gir lav
miljøbelastning.
Flere av eiendommene skal miljøsertifiseres.

Stedsutvikling
Fortidsminneforeningens lokallag og fylkesavdelinger skal være pådrivere for god
stedsutvikling i bygd og by.
Høy faglig kompetanse skal gjøre Fortidsminneforeningen til en organisasjon som politikere,
planleggere og utbyggere lytter til i spørsmål om kulturminner og stedsutvikling.

Bygningsvern
Fortidsminneforeningen skal bygge kompetanse innen bygningsvern.
Fortidsminneforeningen skal spre kunnskap om bygningsvern gjennom publikasjoner,
foredrag og praktisk arbeid.
Fortidsminneforeningen skal bruke egne eiendommer som arena for forskning, opplæring og
erfaringsutveksling i bygningsvern og tradisjonshåndverk.

Håndverk
Fortidsminneforeningen skal ta et ansvar for kompetanseoverføring av tradisjonshåndverk i
hele landet.
Fortidsminneforeningen skal være den naturlige møteplassen for tradisjonshåndverkere, og
for alle som er interessert i tradisjonshåndverk.
Foreningen skal gjøre en særlig innsats for å rekruttere unge inn i tradisjonshåndverket.

Miljø, klima og bærekraft
Bygningsvern er sirkulærøkonomi i praksis. Gjennom egen drift og gjennom formidling skal
foreningen bidra til gjenbruk og god ressursforvaltning.
Fortidsminneforeningen skal fremme bruk av miljøvennlige og varige materialer.
Foreningen skal utvikle og synliggjøre forbildeprosjekter for forvaltning og bruk av eldre bygg.
Foreningen skal være en motkraft mot bruk og kast ved å vise eksempler på vedlikehold,
reparasjon og gjenbruk av bygninger og materialer.

