Referat møte i Verdensarvrådet 11.3.2015
Tid 0900-1030
Sted: Storstuggu, Røros
Til stede
Rådsmedlemmer: Ragnhild Aashaug, Tore Lahn(med fullmakt fra Aasa Gjestvang), Lars Erik
Hyllvang, Sverre Fjellheim, Elisabeth Paulsen, Arnfinn Nergård
Observatører:
Odd Sletten, Bjarne Granli, Jon Nordsteien, Knut Wik, Kari Frøseth, Ingunn Holøymoen
Meldt Forfall:
Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, Aasa Gjestvang,
Referent: Magnus Borgos

Saker:
Sak 07/15: Innkalling, saksliste, referat
1. Innkalling og sakliste godkjent.
2. Referat 13. januar 2015 godkjent

Sak 08/15: Handlingsprogram regional plan 2015-2017
I møte i Verdensarvrådet 1. oktober 2014 ble forslag til prosess med handlingsprogram for
regional plan 2015-2017 behandlet. Følgende vedtak ble gjort:
1. Kommunene kommer med forslag/prosjekter til handlingsprogram. Disse sendes
verdensarvkoordinator innen 1.desember 2014.
2. Faggruppe trer sammen på nyåret og vurderer forslagene ut i fra prosjektenes
virkning på og forhold til verdensarvverdiene. Faggruppa vurderer også det
nødvendige utredningsbehovet/kunnskapsgrunnlaget i de enkelte prosjektene, samt
hvem som skal gjøre det. Utredninger, befaringer og kostnadsoverslag gjøres fram til
neste møte (dato ikke satt). Koordinator er leder for faggruppa.
3. Faggruppe trer sammen igjen (dato ikke satt) og vurderer forslagene på nytt.
Faggruppa innstiller endelige forslag til verdensarvrådet (dato ikke satt).
Faggruppa for Verdensarvrådet vedtok i møte 11. februar endelig forslag til handlingsprogram
for regional plan 2015-2017. Dette forslaget ble lagt fram på møte i Verdensarvrådet 11. mars
2015.
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Kulturminneplaner:
- Tolga skal gå i gang med å lage kulturminneplan
- Engerdal er i gang
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Rådsmedlemmene sa seg godt fornøyd med forslaget til nytt handlingsprogram slik det ble
presentert for rådet. Diverse tema ble diskutert deriblant:

erlend.gjelsvik@roros.kommune.no
72 41 95 55 / 976 77 331

-

Os vurderer å lage en temaplan på registrering av seterbebyggelse

Skiltprosjektet:
- Odd Sletten orienterte. Har utfordringer knyttet til finansieringen av fase 2. Har
søkt Riksantikvaren om et tilskudd på kr 250 000 i 2015 til fortsettelse av
prosjektet. Det er ikke satt noe sluttidspunkt for prosjektet. Følgende skilt er satt
opp: Tufsingdalen (Vinterveien), 2 skilt på Femundshytta (stativene nedsatt,
skilttavlene til våren) og 3 skilt på Storwartz/Olavsgruva). Gjenstår å skilte
følgende områder: Nord-gruvefeltet (utfordringer knyttet til eierforhold, styring av
ferdsel m.m), Kuråsfossen og Røros sentrum. Etter innspill fra Elisabeth Paulsen
ble det bestemt å legge opp til en orientering på neste møte i verdensarvrådet om
hvor det er oppført skilt (i tilknytning til verdensarven) innenfor Cirkumferensen
og hvor en planlegger å sette opp skilt.
-

Odd Sletten presiserte at en vil få en del utfordringer fremover siden en enda ikke
har fått på plass en skiltplan og en formidlingsplan.

-

En har enda ikke fått svar på søknadene til Riksantikvaren og heller ikke fra
Fylkesmannen i Hedmark.

Vedtak: Forslag til nytt handlingsprogram for regional plan 2015-2017 ble vedtatt.

Sak 09/15 – Utredning verdensarvsenter
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Magnus Borgos og Odd Sletten orienterte omkring hvordan prosessen for utredning av et
kommende verdensarvsenter er tenkt gjennomført:
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Verdensarvrådet gjorde i sak 5/15 følgende vedtak:
 Rørosmuseet utredes som mulig lokalisering av verdensarvsenter. Dette betyr ikke at
verdensarvformidlinga utelukkende skal skje ved et senter, men også med
«satelittformidling» gjennom flere punkter i Cirkumferens-området.
 Det gjøres en vurdering av arealbehovet med utgangspunkt i eksisterende
bygningsmasse på og rundt Malmplassen.
 Utredninga bør inneholde kostnadsoverslag på arealbehovet (omdisponering,
utbygging m.m.)
 Eksisterende faglig kompetanse (på arbeidsplassene) vurderes opp mot
kompetansebehovet i verdensarvarbeidet.
 Senteret skal ha FoU-kompetanse.
 Verdensarvrådet gir faggruppa mandat til å nedsette ei arbeidsgruppe som får i
oppgave å lage en utredningsrapport for verdensarvsenter for verdensarvområde
Røros bergstad og Cirkumferensen.
 Faggruppa utarbeider skisse til prosess som legges fram på førstkommende møte i
Verdensarvrådet.

erlend.gjelsvik@roros.kommune.no
72 41 95 55 / 976 77 331

 Nasjonale premisser ligger til grunn for arbeidet (NIKU Rapport 37 Etablering av
sentre for verdensarven (2010 - Utredning på oppdrag fra KLD.) St.meld 35 (20122013), Autorisasjonskrav - gitt av KLD februar 2015.
 Regionale premisser
 Forundersøkelse med fire delutredninger:
-

Senterets innhold og regional formidling
Samarbeidspartnere – samlokaliseringer
Organisering
Alternative bygningsvolumer – tidligavklaringer

Det ble diskutert omkring samlokalisering vs. samorganisering av et nytt verdensarvsenter og
nasjonalparksenter og samisk senter.
Det var enighet om at det ikke vil være realistisk å jobbe for en samlokalisering av alle typer
senter som en ser for seg kan komme en gang i framtida.
Odd Sletten poengterte at en må forholde seg til de premissene som har blitt lagt av statlige
myndigheter i de ulike autorisasjonsordningene. Så må en heller jobbe for å få et bedre
samspill mellom naturforvaltning og kulturminneforvaltning i framtida.
Innstilling
 Det gjennomføres en forundersøkelse bestående av fire delutredninger:
- Senterets innhold og regionale formidling
- Samarbeidspartnere – samlokaliseringer
- Organisering
- Alternative bygningsvolumer – tidligavklaringer
 Det etableres egne grupper for hver av de fire delutredningene som skal
gjennomføres. Verdensarvkoordinator og Mist-Rørosmuseet får hovedansvaret for å
gjennomføre delutredningene.
 Resultatet fra delutredningene legges fram på siste møte i Verdensarvrådet i 2015.
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 Det gjennomføres en forundersøkelse bestående av fire delutredninger:
- Senterets innhold og regionale formidling
- Samarbeidspartnere – samlokaliseringer
- Organisering
- Alternative bygningsvolumer – tidligavklaringer
 Det etableres egne grupper for hver av de fire delutredningene som skal
gjennomføres. Verdensarvkoordinator og Mist-Rørosmuseet får hovedansvaret for å
gjennomføre delutredningene.
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Vedtak
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 Resultatet fra delutredningene legges fram på siste møte i Verdensarvrådet i 2015.

Sak 10/15 – Medlemskap Norges Verdensarv
Odd Sletten orienterte omkring medlemskap i Norges Verdensarv. Det er sendt ut
oppfordringer til fylkeskommunene og kommunene som har verdensarv. Så langt har det ikke
tegnet seg medlemmer innenfor verdensarvområdet Røros bergstad og Cirkumferensen.
Kommunene og fylkeskommunene ble oppfordret til å gjøre dette.

Sak 11/15 – Eventuelt
Ragnhild Åshaug foreslo at neste møte i Verdensarvrådet kunne holdes på Femundshytta (juni
2015).
Magnus finner forslag til datoer sammen med Engerdal kommune.
Årsmøte i Norges verdensarv holdes på Gardermoen 9. juni 2015.
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13. mars 2015
Magnus Borgos
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