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FORTIDSMINNEFORENINGENS BÆREKRAFTSTRATEGI  

Å arbeide med kulturminner løfter automatisk blikket – vi jobber med evigheten som perspektiv. 
Fellesskapets fysiske historiske ankere skal forvaltes for at også kommende generasjoner skal få nyte 
godt av dem.  

Bærekraft er en bærende verdi i kulturminnevernet. Med begrepet bærekraft menes 
«opprettholdbart over tid». For Fortidsminneforeningen betyr dette: 

- at foreningen gjennom drift av organisasjonen og eiendommene skal etterstrebe gjenbruk, bruk
av lokale ressurser og et minst mulig økologisk fotavtrykk.

- at vi gjennom vårt påvirknings- og opplysningsarbeid skal bidra til at flest mulig gjør det samme.
- at foreningens møtearenaer og eiendommer i størst mulig grad skal bidra til sosial bærekraft.

BYGNINGSVERN 

Bygningsvern innebærer respekt for det bestående, og er gjenbruk og sirkulær økonomi i praksis 

Fortidsminneforeningen skal arbeide for forbilledlig bygningsvern, som betyr:   

Respekt for eksisterende verdier og ressurser 

Gjenbruk av hus og bygningsmaterialer 

Tilrettelegging for varig og variert bruk av bygninger og anlegg 

Bruk av kortreiste, varige, vedlikeholdbare, og reparerbare materialer 

Bruk av lokal arbeidskraft med best mulig kunnskap om tradisjonshåndverk 

Bruk av miljøvennlige og giftfrie produkter med lite økologisk fotavtrykk  

Utvikling og promotering av energiøkonomiseringstiltak som raskt gir reell klimagevinst 

 En bærekraftig kunnskapsforvaltning hvor kunnskap deles og unge håndverkere gis rom for utvikling 

MUSEUMSDRIFT OG EIENDOMSFORVALTNING 

Foreningens eiendommer skal forvaltes i et langsiktig perspektiv og i henhold til prinsippene for 
godt bygningsvern. Dette innebærer: 

Hver enkelt eiendom skal forvaltes bærekraftig, ved at tålegrensene for kulturminnet og lokalmiljøet 
ikke overskrides. 

Aktivitet på eiendommene, herunder vedlikehold og istandsetting, skal bidra til å stimulere lokal 
økonomi 

Det skal i størst mulig grad brukes kortreiste, miljøvennlige og varige materialer som kan 
vedlikeholdes, repareres og gjenbrukes 



Det skal utarbeides plan for miljøsertifisering de enkelte besøkseiendommene. Minimum fem av 
disse skal være sertifiserte Miljøfyrtårn innen utgangen av 2022   

Hver enkelt av eiendommene skal utvikles som lokal attraksjon og møteplass. Der lokalbefolkningen 
trives vil også besøkende trives.  

Når bygninger endres og/eller oppgraderes for ny bruk er det et mål at de skal være fleksible også for 
senere bruksendringer  

Alle bygg skal ha energiforsyningssystemer som gir lav klimabelastning ved etablering og i drift 

Nybygg i foreningens regi skal oppføres med en høy miljøstandard på materialer, byggeprosess og 
ferdig bygg. Det er et mål at alle nybygg skal kunne sertifiseres minimum tilsvarende kategorien 
«Very good» etter Breeam-klassifiseringen1.    

Natur- og kulturlandskap på eiendommene skal forvaltes til beste for miljø og biologisk mangfold 

Hver enkelt eiendom skal kunne tilby tilgang på rent vann og gode sanitærforhold 

 

REISELIV 

Fortidsminneforeningen skal være en foregangsaktør på bærekraftig reiseliv. Dette innebærer  

At eiendommene utvikles for å legge best mulig til rette for nærturisme  

At reiselivsvirksomheten markedsfører seg mot og tilrettelegger for tilreisende med lite klimaavtrykk 

At museumsbutikker og utsalg årlig skal øke andelen produkter fra lokal produksjon 

Stor grad av samarbeide med andre lokale aktører 

Driften av besøkseiendommene følger Veikart mot et bærekraftig reiseliv 

 

DRIFT AV ORGANISASJONEN 

Fortidsminneforeningen som organisasjon skal driftes slik at aktiviteten gir minst mulig 
miljøbelastning 

At folk møtes er grunnlaget for frivillige organisasjoner. Unødige reiser bør likevel begrenses. Reiser 
som foretas bør foregå på den måten som gir lavest klimabelastning  

Foreningen skal kjøpe klimakvoter for alle flyreiser foretatt av ansatte 

Ved innkjøp av varer skal det prioriteres innkjøp av kortreiste, økologiske og miljøsertifiserte 
produkter  

Fortidsminneforeningen skal sertifiseres som Miljøfyrtårn 

Det skal etableres gode rutiner for nettmøter for ansatte og tillitsvalgte 

 

 
1 Breeam er Norges mest utbredte sertifiseringssystem for bygg. «Very good» tilsvarer en svært god praksis, og 
plasserer bygget blant de beste 25% av nybygg.  



KOMMUNIKASJON, POLITIKK OG SAMARBEIDE 

Foreningen skal gjennom sitt arbeide fremme bærekraft og gode klima- og miljøløsninger. Dette 
innebærer: 

Å løfte fram gode prosjekter i egne publikasjoner og digitale kanaler 

Å vise fram egen praksis som forbilde, ved å kommunisere aktiviteten på eiendommer, ved 
istandsettinger og aktiviteten i organisasjonen 

At foreningen skal jobbe opp mot beslutningstakere for å fremme gode bærekraftige løsninger i 
samfunnet 

At Fortidsminneforeningen skal styrke arbeidet med partnere for å ta fram og promotere god 
arbeidspraksis og gode klima- miljø- og bærekraftløsninger.  

 

Fortidsminneforeningen har i sitt arbeide oppmerksomheten spesielt rettet mot følgende av FN sine 
bærekraftmål: 

3. God helse 

8. Anstendig arbeide og økonomisk vekst 

11. Bærekraftige byer og samfunn 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon 

13. Stoppe klimaendringene 

15. Liv på land 
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