
Noen aktiviteter 2009

Styret, som består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer har hatt 6 møter i 2009 og tatt opp en 
rekke saker, bl.a.:

1. Vindmøller og landskapsvern. Den beste løsningen for å unngå konflikt med bygninger og 
landskap vil være å plassere installasjonene til havs.

2. Kandidater til kulturvernpriser. Alternativer vurdert. Medlemmene oppfordres til å komme 
med forslag. 

3. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden ( kongress 2005) er kommet på UNESCOs 
verdensarvliste. Når det nå planlegges høyspentkabler over Hardangerfjorden med 
tilhørende master, vil dette påvirke opplevelsen av landskap og fjord negativt. Vi protesterer.
 

4. Bagrati katedral i Georgia. Et styremedlem har vært i Georgia og er blitt bedt om å reagere 
på den lite tilfredsstillende måten restaureringsarbeidene skjer på. 

5. Europa Nostra Norge er innmeldt i det norske, økonomiske register i Brønnøysund. 

6. Egen web side er drøftet – inspirert av Sverige. 

7. Bydelen Bjørvika er under utbygging. Det er store konflikter vedrørende omfang og masse 
som vi har reagert på. Middelalderparken – som er utviklet for få år siden for å vise ruiner 
av Oslo i middelalderen – trues av bebyggelse tett innpå. Det nye Munch-museet – i 12 
etasjer – skal etter en internasjonal arkitektkonkurranse plasseres nær operaen. Vi har 
kontakt med Riksantikvaren om saken. 

8. Nasjonalgalleriet og Kunstindustrimuseet skal flyttes og sammensluttes med flere museer til 
det nye Nasjonalmuseet beliggende ved Pibervika. Problematiske forhold for de gamle 
museumsbygningene hvor man ikke har bestemt noe om fremtidig bruk. 

9. Formannen har delt ut plaketter til 2 Europa Nostra prisprosjekter i Finland: et privat 
gravkapell og et frittstående kirke – klokketårn. Meget fine restaureringsarbeider. 

10. Styret har diskutert fremtidige strategier for virksomheten. Det vil bli utarbeidet en korttids 
– og en langtidsplan. 

11. Den store Skøien Hovedgaard med hovedbygning fra 1860-tallet er blitt opprustet og 
restaurert i samråd med antikvariske myndigheter gjennom 10 år. ENN hadde sitt årsmøte i 
dette eksklusive, private hjem. Gården har røtter tilbake til 1600-tallet. 
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