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Prosjekt for kunnskapsinnhentingom verdiskapingBarentshavet- Lofoten.
Verdiskapingpå kulturminneområdet

Riksantikvaren viser til prosjekt for kunnskapsinnhenting om verdiskaping i nord og til

interessant innspillskonferanse i Svolvær den 16. april.

Riksantikvaren ønsker å poengtere hvordan kulturminner og kulturmiljøer, i samspill med

andre utviklingsfaktorer, kan tas i bruk til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og

regioner. Tre viktige tilnærminger er:

Kulturminner er en direkte ressurs for verdiskaping. De brukes eller gjenbrukes til

boliger, fritidsboliger og næringsvirksomhet av forskjellig slag. De er besøksmål som

gir inntekter. Et godt besøkt kulturminne vil dessuten kunne gi positive

ringvirkninger for annen næringsvirksomhet i området.

Kulturminner påvirker stedenes attraktivitet i forhold til bosetting, næringsetablering

og besøkende. Et element i dette er befolkningens opplevelse av sitt eget landskap, det

som har med identitet og tilhørighet å gjøre, og stolthet over å bo og være fra et sted.

Kulturminnene er et viktig bidrag til å tilrettelegge for entreprenørskap og innovasjon.

De forteller om stedenes opprinnelse og om hvilke ressurser som er tatt i bruk og

hvilken kompetanse som det har vært nødvendig å utvikle. Denne kunnskapen gir

perspektiv utviklingen - og er et utgangspunkt for nytenkning og planlegging av

framtida. Kulturminnene danner dessuten gode rammer for tverrsektoriell dialog.

Felles erkjennelser av fortida er et incitament til kreativ tenkning om veien videre.

I verdiskapingsprogrammet på kulturminnefeltet 2006-2010 har Riksantikvaren sett nærmere på

kulturminner som utviklingsressurser. Vi har vært til stede i mange lokalsamfunn over hele

landet der det er skapt mange eksempler på at kulturminner har positiv innvirkning på lokale

og regionale utviklingsprosesser. Vi har blant annet viktige erfaringer fra Henningsvær,

Nusfjord og andre steder i Lofoten, samt fra Vega og Hamningberg. Også i fortsettelsen vil

Riksantikvaren, sammen med Norsk kulturminnefond og de respektive fylkeskommunene,

arbeide målrettet i utvalgte lokalsamfunn og regioner. For tiden undersøker vi hvordan
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kulturminner kan bidra til det videre lokalsamfunnsarbeidet i Melbu og til de positive

utviklingstendensene som allerede kan spores i Vardø.

Kulturminneressursene bør sees i sammenheng med andre utviklingsfaktorer, for eksempel

naturresurser, immateriell kultur, stedsutvikling og regionale utviklingsstrategier. Positive

effekter forsterkes når innsats og virkemidler fra flere fagfelt og sektorer virker sammen.

Riksantikvaren er gjerne med på en tverrdepartemental satsing hvor kulturminner og

kulturmiljøer er del av et felles løft for nærings- og lokalsamfunnsutvikling i nord.

Vi legger ved Riksantikvarens rapport fra verdiskapingsprogrammet.
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