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Referat møte i faggruppa 19.5.2015 

Tid: 0900-1130 

Sted: Storstuggu 

 

Til stede: Odd Sletten, Eivind Moen, Hilde Bergebakken, Olve Morken, Maren Kværnes 

Halberg, Runhild Dammen, Ingunn Holøymoen, Sverre Fjellheim, Tore Lahn og Magnus 

Borgos 

 

Forfall: Bjarne Granli og Jon Nordsteien 

Referent: Magnus Borgos 

 

 

Sakliste: 

 

09/15 Innkalling, sakliste, referat 

10/15 Tilskudd 2015 

11/15 Videre organisering av prosjektet «Natur, kultur, mat og formidling i 

verdensarven».  

12/15 Planlagt utredningsarbeid i 2015 

13/15 Fagdag(er) 2015 

14/15 Reguleringsplan for Siksjølia steinbrudd 

15/15 Evt.  

 

 Sak 09/15 Innkalling, sakliste, referat 

1) Innkalling og sakliste godkjent 

2) Referat 11. februar godkjent med rettinger i sak 08/15 Eventuelt.  

 

Sak 10/15 Tilskudd 2015 

Magnus Borgos startet med å orientere om årets tilskudd fra Riksantikvaren. Røros kommune 

har enda ikke mottatt tilsagnsbrev for årets tilskudd, bare fått opplyst tilskuddssummer på e-

post. Det er signalisert at tilskuddene blir som følger: 

- Verdensarvkoordinator: 910 000,- 

- «Frie midler»: 700 000,- 

- Småsetran: 800 000,- 

- Uthusprosjektet: 3 500 000,- 

 

Odd Sletten orienterte om tilskudd gitt til Rørosmuseet og andre prosjekter: 

- Videreføring av skiltprosjekt: 250 000,- 

- Kobberverkets eiendommer: 4 000 000,- 

- Engzeliusarkivet: 260 000,- fra stiftelsen UNI. Prosjektet er fullfinansiert.  

- Fylkesmannen i Hedmark har gitt kr 500 000,- i skjønnsmidler til prosjektet 

«Verdensarvverdier som utviklingsgrunnlag».  
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Eivind Moen, Tolga kommune: 

- Tolga kommune har mottatt kr 200 000 fra Riksantikvaren og Hedmark 

fylkeskommune til kulturminneplan for Tolga kommune. 

 

Inngunn Holøymoen, Os kommune: 

- Har mottatt inntil kr 100 000 til registreringsarbeid i Seterområdene.  

 

Olve Morken, Holtålen kommune: 

- Orienterte omkring tilskuddet til Dragås og Eidet smeltehytter.  

 

Tore Lahn, Hedmark fylkeskommune: 

- Skanningen av SEFRAK-registeret er i rute.  

 

For øvrig ble handlingsplanen gjennomgått og status på de ulike prosjektene oppsummert.  

 

Sak 11/15: Videre organisering av prosjektet «Natur, kultur, mat og formidling i 

verdensarven» 

 

Hilde Bergebakken orienterte omkring organiseringen av prosjektet.  

 

Prosjektet er delt inn i 3 deler: 

- Formidling 

- Sti og løype 

- Mat 

 

Prosjektet skulle vært ferdigstilt i 2014, men er forlenget fram til september 2015.  

 

Sti og løype: 

- Inngått 10 årige avtaler med berørte grunneiere.  

- Fond på kr 300 000,- der 1/10 overføres til løypeforeninga hvert år i 10 år (ansvar for 

skilting etc.).  

 

Gruppa har vært i dialog med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om organiseringen av prosjektet 

helt siden starten av prosjektet. Formannskapet i Røros kommune har fungert som 

styringsgruppa med Hilde Bergebakken som prosjektleder.  

 

Brevet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble diskutert. Det ble enighet om at prosjektet selv 

svarer på spørsmålene fra Fylkesmannen vedrørende punktene i brevet som gjelder selve 

prosjektet. Når det gjelder innspillet som dreier seg om organiseringen/styringen av hele 

verdensarvområdet så ble det enighet om å be Fylkesmannen i Sør-Trøndelag å stille dette 

spørsmålet til Verdensarvrådet evt. komme på neste rådsmøte og legge fram spørsmålet.  
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Sak 12/15 Planlagt utredningsarbeid i 2015 

 

Årets utredningsarbeider ble gjennomgått. Det var enighet om at forundersøkelsene til 

verdensarvsenter måtte prioriteres høyest, men at det burde være ressurser til å få gjennomført 

alt det en har satt opp i 2015. Verdensarvkoordinator kommer tilbake til faggruppa med mer 

informasjon senere.  

 

Sak 13/15 Fagdag(er) 2015 

 

Ingunn Holøymoen foreslo at årets fagdag(er) kunne ha som tema praksis knyttet til 

behandling av kommuneplaner, reguleringsplaner etc. og verdensarv. Det var enighet om å 

flytte arrangementet til høsten 2015.  

 

Sak 14/15 Reguleringsplan for Siksjølia steinbrudd 

 

Det ble diskutert hvordan en skal håndtere denne typen henvendelser i framtiden. Det var bred 

enighet om at enkeltpersoner ikke skal kunne be om at saker tas opp i fagggruppemøtene. 

Medlemmene av faggruppa må ha anledning til å ta opp og drøfte ulike saker i møtene dersom 

de føler behov for det.  

 

Det er også viktig at prinsipielle saker eller saker som berører verdensarvverdiene direkte blir 

meldt til Verdensarvkoordinator.  

 

På bakgrunn av dette ble henvendelsen fra Siksjølia hytteforening avvist.  

 

Sak 15/15 Evt.  

- Ingen innspill.  

 

 

 

26. mai 2015 Magnus Borgos 


