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Vinnu við stefnuna er ekki alveg lokið og hún hefur ekki endanlega verið
staðfest af ráðuneytinu. Því sem hér stendur skal því taka með þeim
fyrirvara.
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Framtíðarsýn

Verndun menningarminja er 
órjúfanlegur hluti af íslensku 
samfélagi. Minjarnar eru 
uppspretta innblásturs og 
upplifunar og viðfangsefni 
rannsókna. Íbúar landsins eru 
virkir þátttakendur í minjavernd, 
menningarminjar eru nýttar á 
sjálfbæran hátt og þekkingu um 
þær er miðlað á fjölbreyttan 
máta til allra landsmanna.



Gildi

Gildin sem lögð er áhersla á í stefnunni eru: virðing, fagmennska 
og samvinna.

• Virðing stendur fyrir virðingu fyrir minjunum en einnig hvert 
öðru og því starfi sem innt er af hendi í minjavörslunni.

• Fagmennska á við um öll störf í minjavörslunni þar sem 
fagmannleg og vönduð vinnubrögð skulu ætíð viðhöfð.

• Samvinna er lykilhugtak í minjavernd. Ábyrgðin á varðveislu 
menningarminja er sameiginleg og því er mikilvægt að allir 
íbúar landsins vinni saman að verndun þeirra.



Markmið

1. Styrking minjavörslu fornleifa og byggingararfs

2. Aukin vitundarvakning og miðlun 

3. Efling og aukinn hraði í skráningu jarðfastra menningarminja 
og aðgengi að gögnum

4. Efling rannsókna á jarðföstum menningarminjum

5. Nýting jarðfastra minja á sjálfbæran og skynsamlegan hátt í 
þágu samfélagsins 

6. Aukin samvinna og aðkoma almennings að minjavernd



1. Minjavarsla

Öflugt starf minjavörslunnar sem einkennist af opinni og 
gegnsærri stjórnsýslu sem hefur öryggi menningarminja og 
jákvætt samstarf að leiðarljósi

• 1. Gegnsæ og opin stjórnsýsla með áherslu á fagmennsku og áreiðanleika

• 2. Öflugt og jákvætt samstarf við hagsmunaaðila

• 3. Efla markvisst eftirlit með menningarminjum auk áætlanagerðar til að 
tryggja öryggi minjanna og sporna við ótímabærri eyðingu þeirra

• 4. Friðlýstar menningarminjar fái aukna athygli og verndun þeirra sé sinnt 
af kostgæfni

• 5. Efla fræðslu og eftirlit vegna flutnings menningarverðmæta á milli landa 

• 6. Efla fræðslu og stuðla að uppbyggingu verndarsvæða í byggð



2. Miðlun

Vitundarvakning í tengslum við menningarminjar og 
minjavernd 

• 1. Kynning á starfsemi Minjastofnunar Íslands með jákvæðni 
að leiðarljósi

• 2. Fjölþætt og aðgengileg miðlun í tengslum við minjavernd

• 3. Öflugt starf minjaráða



3. Skráning

Aukin áhersla á vettvangsskráningu menningarminja 
enda er hún forsenda upplýstrar ákvarðanatöku í 
tengslum við varðveislu minja í umhverfinu, nýtingu 
þeirra og rannsóknir

• 1. Gagnagrunnar og minjavefsjá séu notendavæn og 
aðgengileg

• 2. Aukinn þungi lagður á vettvangsskráningu menningarminja 
og samræmingu verklags við skráningarvinnu



4. Rannsóknir

Efling rannsókna á jarðföstum minjum með 
fagmennsku í fyrirrúmi

1. Fagmennska í rannsóknum með auknum kröfum til 
rannsakenda 

2. Aukið samtal milli Minjastofnunar Íslands og rannsakenda

3. Aukið gildi framkvæmdarannsókna



5. Nýting

Nýting menningarminja með sjálfbærni að leiðarljósi og 
aukin áhersla á samfélagslegt verðmæti þeirra

1. Aukin vitund um að menningarminjar séu hluti af 
eftirsóknarverðum lífsgæðum og áhersla á verndun með 
sjálfbærri nýtingu, þ.e. að minjar séu nýttar í þágu nútímans 
án þess að gengið sé á verðmætin sem í þeim felast

2. Stuðla að því að tillit sé tekið til menningarminja við 
áætlanagerð

3. Aukinn aðgangur að fræðslu fyrir þá sem nýta 
menningarminjar eða hafa með viðhald þeirra að gera



6. Almenningur

Aukin aðkoma almennings að minjavernd og efling 
þekkingar almennings á minjum í nærumhverfi sínu

1. Aukin vitund um menningarminjar og menningarlandslag í 
umhverfi hvers og eins 

2. Efling grasrótarinnar, auknir möguleikar á þátttöku 
almennings í minjavernd og sókn í slíka þátttöku



Takk fyrir!


