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Tusen takk til dere standhaftige interesserte som møtte opp på kurs i 

registrering på Son kro den 9. april. Leidulf Mydland fra NIKU holdt 

kurset og svarte på spørsmål. 

 

 

 

 

 

 

 

Mydland fikk oss til å reflektere over hvordan vi identifiserer og 

registrerer kulturminner som har lokal verdi. Vi var enige om at det ikke 

er Riksantikvaren som vet hva som er verdifullt for oss lokalt, men at 

dette er noe vi må finne ut av selv. Men hvordan gjør vi nå egentlig det? 

Leidulf gjorde oss oppmerksom på at kulturminneverdi ikke er iboende 

egenskaper som bare profesjonelle antikvarer er i stand til å identifisere. 

Kulturminneverdi er noe vi alle kan tilskrive en bygning, en gammel vei, 

et kulturlandskap osv. Gjennom å lage kommunedelplanen får 

kommunen selv (her: både innbyggere og administrasjon/politikere) 

mulighet til å definere hva som er viktig å ta vare på, og det er jo akkurat 

denne fasen av arbeidet vi er inne i nå!  



På forrige møte ble det lagt fram en matrise over tema NIKU mener er 

viktige for kommunen. Temaene er: 

 

 Fritidsbebyggelse 

 Tidlig sekundærnæring/lokal industri  

 Primærrelaterte næringer som husmannsplasser, torvproduksjon,  

meieri osv. 

 Fellesskapsbygg 

 Infrastruktur  

 

Denne brukes nå som utgangspunkt for registrering av kulturminner. 

Matrisen er ikke uttømmende, og det er fullt mulig å supplere denne med 

andre tema dere mener er viktige for kommunen.  

 

 

 

 

 
 

Opprinnelig var tanken med registreringsarbeidet at dette skulle dekkes 

ved hjelp av frivillige. Dette er en fremgangsmåte Riksantikvaren 

oppfordrer til. Vi ser imidlertid at det er for få som er interessert i å 

registrere kulturminner til at disse skal kunne klare å dekke hele 

kommunen og få inn det som bør kunne forventes å bli innholdet i en 

kommunedelplan. Vi har derfor kommet frem til at NIKU henter inn 

tilgjengelig informasjon om hvert av temaene og presenterer dette for 

ressurspersoner som vet mye om disse. De såkalte ressurspersonene er 

dere som allerede har meldt deres interesse ved forskjellige anledninger 

(døren er ikke lukket for andre som også vil være med ). På denne 

måten kan vi sammen, rundt bordet, finne ut av om det NIKU har 

registrert stemmer overens med ressurspersonenes oppfatning av hva 

som er viktig innenfor hvert av temaene. Ressurspersonene kan da 

komme med sine innspill direkte til oss i møtene. Dette sørger for fortsatt 

medvirkning i planarbeidet, men på en litt annen måte enn opprinnelig 

tenkt. Etter at vi har diskutert, og fått aksept for, denne nye 

Kjenner du noen som har kunnskap om en eller flere av 
temaene ovenfor?  

Eller kanskje du selv har en historie å fortelle? 
Tips oss! 

 

http://www.vestby.kommune.no/getfile.php/2276604.1066.xwducdfcea/Registreringsmatrise+Vestby+revidert.doc.as.pdf
mailto:b.l.stubberud@vestby.kommune.no


fremgangsmåten med Riksantikvaren, vil arbeidet med å hente inn 

opplysninger starte. Det vil da også bli sendt ut invitasjon til å være med 

på de respektive temamøtene. Vi håper dette kan være en bedre metode 

for å identifisere, supplere, kvalitetssikre og verdivurdere kulturminnene.  

 

Dette betyr IKKE at dere som allerede har bestemt dere for at dere vil ut 

å registrere ikke kan gjøre dette! At noen er ute er veldig bra for oss. Det 

at resten av temaene dekkes på annet vis er bare en konsekvens av at vi 

ikke har nok frivillige. Så, til de av dere som vil ut: gi en tilbakemelding til 

meg om hva du vil registrere og evt. hvor mange dere blir hvis du får 

med deg noen. Dersom du trenger kart og registreringsskjema, kan dette 

sendes ut eller hentes på rådhuset. Registreringsskjema finnes også på 

kommunens hjemmeside. 
 

Tusen takk til Veggruppen som i disse dager organiserer seg, og til 

ivrige registratorer fra Vestby forsvarsforening som allerede er i gang! 

 

 

Vennlig hilsen 

Bente Lise Stubberud 

Arealplanlegger, Vestby kommune. 
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