
Saksliste for møte i faggruppa 24.05.2017 kl. 1100 på Malmplassen 

gjestegård Tolga.  

Sak 11/17 

 Refleksjoner over og godkjenning av referat fra møte 20.04. 2017.  

 Faggruppas medlemmer har fått tilsendt Ingunn Holøymoens referat fra møtet den 20.04. Vi 

 tar oss tid til en liten refleksjonsrunde over konklusjonene fra møtet.  

Sak 12/17 

 Verdensarven og kulturminneplanene. Erfaringer fra Åmot og Engerdal 

 v/landskapsarkitekt Anja Øren Ryen, Feste landskapsarkitekter.  

Kulturminner i plansammenheng er et aktuelt tema for alle kommunene i Circumferensen. 

Flere er i gang med arbeidet med kulturminneplaner eller seterlandskapsplaner, og det 

jobbes med formidling av sentrale kulturminner ut fra eksisterende registreringer. Arbeidet 

med Forvaltningsplan for verdensarven henger også nøye sammen med behandlingen av 

kulturminner og områder med verdensarvverdi i kulturminneplanene og kommunens 

planverk for øvrig.  

Som en oppfølger av temaet om «Verdensarven i plansammenheng» på møtet den 20.04., er 

landskapsarkitekt Anja Øren Ryen hos Feste landskapsarkitekter, invitert til å presentere sine 

erfaringer fra arbeidet med kulturminneplaner i Åmot kommune og i Engerdal kommune.  

Sak 13/17 

 Verdensarvinformasjon i Tolga sentrum! Tolgefossen kraftstasjon (den gamle!!) og planer 

for informasjonssenter i Tolga sentrum. v/Eivind Moen.  

Midt i Tolga, på motsatt side av Malmplassen i forhold til RV 30, ligger huset som i sin tid 

huset Tolgefossen kraftstasjon. Noen av installasjonene etter kraftstasjonen forefinnes enda i 

huset. Husets skjebne har i en periode vært uviss.  

Nå arbeides det med planer for å etablere et informasjonspunkt/senter om Tolga kommune 

og kommunens status som nasjonalparkkommune og om verdensarven.  

Historien om kraftstasjonen er også historien om en fase i Røros Kobberverks historie, og 

som sådan direkte relevant til verdensarven og verdensarvformidlingen.  

Sett i relasjon til verdensarvsenterets rolle i informasjonsarbeidet i alle kommunene,  er 

dette et konkret eksempel som vil ha overføringsverdi til alle.   

Eivind Moen vil orientere om arbeidet og problemstillingene, og vi vil også ta en tur ut og se 

på huset og plassen.  

 

Sak14/17 

 Studietur til Falun 20.-22. september. Påmelding.  

 Verdensarvrådet har planlagt en studietur til Falun i dagene 20.-22.september. I samarbeid 

med verdensarvkoordinatoren i Falun, er det lagt opp et program for dagene. Programmet er 

vedlagt.  

Verdensarvrådet åpnet i møtet den 21.04. for at medlemmer av faggruppa også kan/bør 

delta.  



 

Overskriften for turen er «Verdensarven som utviklingsmotor». Opplegget er en kombinasjon 

av omvisning og work-shop sammen med våre kolleger i Falun. 

Jeg vil anbefale å sette av tid til dette, både p.g.a. å få med seg impulser fra 

verdensarvarbeidet i Falun, knytte faglige kontakter, og for å styrke den nordiske linken i 

verdensarvarbeidet.  

 Turen vi foregå med buss til og fra Røros. Vi bor på Hotell  Bärgmestaren i Falun. Reise til og 

fra finansieres fra koordinatorbudsjettet, samt at måltider også vil bli dekket. Overnatting 

dekkes i utgangspunktet over eget budsjett. (ca. SEK 2500).  

Sak 15/17 

Orienteringssaker  

Orientering fra møte med Riksantikvaren 22.05. v/Torfinn 

Referat fra Energi- og miljøkomiteens besøk på Røros 11.05 v/Torfinn 

Verdensarvforum i Hammerfest 12.-14. juni 

World Heritage leadership 

Sak 16/17 

 Eventuelt 

 

 

 


