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Stiklestad Nasjonale Kultursenter er glade for at Trøndelag nå får en plan som vil bli et nyttig verktøy 
for oss som har ansvar for kulturminner og arbeider med kulturvern. Fylket har i arbeidet med planen 
samarbeidet med mange aktører i feltet, noe som er en styrke for planen og ikke minst for arbeidet 
med implementering av handlingsplaner fram mot 2030. 

Under tema 1 Regionale verdier og kunnskapsformidling gis formidling og læring stor plass i flere av 
de tiltakene som er foreslått. Dette er positivt, og om noe skulle vi ønske at behovet for god, digital 
formidling og læring var enda tydeligere uttrykt.  KulturPunkt, som er utvikla for og av 
museumssektoren og er i bruk av de aller fleste museer i Norge og til dels i Sverige, bør nevnes i 
denne sammenhengen som et verktøy for formidling av kulturminner i landskap. KulturPunkt er et 
helhetlig system som kombinerer samlingskatalogen Primus og digitaltmuseum.no, og er åpen for 
aktører utenfor museene.  

Som et ytterligere tiltak i perioden 2022-2030 kan det nevnes at det planlagte Bergkunstsenteret i 
Stjørdal Museum, SNK gi muligheter for samarbeid med det fylkeskommunale prosjektet 
Bergkunstreisen. 

Under tema 3 Håndverk og materialproduksjon er vi veldig glade for at etablering og styrking av 
handverksfag er så tydelig i fokus. At musene har en viktig rolle både som læringsarena og som 
tradisjonsbærere med faglig kompetanse, materialkunnskap og gjenbruksmateriale, mener vi kan 
komme enda tydeligere fram. SNK er læringsarena og underviser på NTNU sin bachelorutdanning i 
tradisjonelt bygghåndverk, og har allerede en rolle som vi ønsker å videreutvikle. Dette punktet 
kunne også vært nevnt i tema 2, By- og stedsutvikling og kobles til Riksantikvarens arbeid med 
etablering av regionale sentre for handverkskompetanse. SNKs sterke fagmiljø innenfor tradisjonelt 
bygghåndverk kan være en sterk regional ressurs i dette arbeidet. 

Under tema 6 Kulturmiljø, fellesskap og demokrati kan det refereres til Talerstol Stiklestad, en 
satsning på samfunnsdialog der flere stemmer kan bli hørt og stimulere til en alltid nødvendig kritisk 
refleksjon omkring kulturminner i fortid, nåtid og framtid.               

SNK mener det er svært positivt at klima har blitt et eget tema i planen. Klimaendringer utgjør en 
trussel for mange av de kulturmiljøene vi har ansvar for, samtidig sitter museene på immateriell og 
materiell kompetanse som kan bidra til bærekraftige tiltak i møte med utfordringene.      

Stiklestad Nasjonale kultursenter ser fram til å bidra til gjennomføring av planen sammen med 
Trøndelag Fylkeskommune, andre museer i regionen og andre aktører i regionen. 
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