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Sak 11/17
Refleksjoner over plannotat og godkjenning av referat fra møte 20.04. 2017.
Ingunn Holøymoens notat om verdensarven i plansammenheng er et godt grunnlag for
videre arbeid med verdensarvtemaet i arealdelen til kommuneplanene i Circumferensen.
Temaet var diskutert i møte hos Riksantikvaren den 22.05. Seksjonssjef Leidulv Mykland,
responderte positivt på at Riksantikvaren kan delta i arbeidsmøte/work-shop knyttet til
planprosessene i Røros kommune. Et slikt arbeidsmøte vil bli avholdt like over sommeren.
Sak 12/17
Verdensarven og kulturminneplanene. Erfaringer fra Åmot og Engerdal
v/landskapsarkitekt Anja Øren Ryen, Feste lNordøst.
I forbindelse med at flere av kommunene i Circumferensen er inne i en prosess med
kulturminneplan, var Anja Øren Ryen fra Feste Nordøst invitert til å dele sine erfaringer fra
arbeidet med kulturminneplanen i Åmot og Engerdal kommuner.
Presentasjonen er vedlagt referatet.
Noen av konklusjonene fra hennes innlegg kan oppsummeres slik;
•

•

Registrerte kulturminner og kildematerialet til kulturminner i en kommune vil nesten
alltid være veldig stort. Vitenskapelige undersøkelser, Askeladden, rapporter fra
utbyggingsprosjekter, bygdebøker, museumsmateriale og muntlige kilder er de
viktigste.
Prioritering av innsats i både rapporterings/beskrivelsesarbeidet og i arbeidet med
kart og tiltaksplan er avgjørende for å «bli ferdig».

•
•
•
•
•
•

Velg innsatstema i samarbeid med både fagfolk og politikere i kommunen, slik at
planen blir relevant for framtidig bruk.
Tenk på mulighetene for formidling av de fysiske kulturminnene når det velges tema
og enkeltobjekter i tiltaksdelen.
Legg vekt på godt språk, bilder og illustrasjoner slik at rapporten kan være en
kunnskapskilde for flere enn «menigheten.»
Ta med de temaene som ikke ble utvalgt i denne omgang i oppfølgingspunkter i
handlingsprogrammet, slik at de ikke blir glemt.
I alle kommunene i Circumferensen vil verdensarv være tema, enten som et eget
hovedinnsatsområde, eller som er gjennomgående tema.
Tiltak som er prioritert i kulturminneplan, vil ha prioritet hos Kulturminnefondet når
det søkes om midler derfra.

Feste hadde brukt ca. ¼ årsverk på Åmot-planen, og i tillegg hadde kulturkonsulenten i Åmot
brukt mye tid på arbeidet.
Hedmark fylkeskommune yter kr. 100 000/ i tilskudd til de som utarbeider kulturminneplan.
Sør-Trøndelag har ikke en parallell ordning, men noen kommuner har fått fylkeskommunalt
tilskudd knyttet til spesielle utfordringer i forbindelse med planarbeidet (kommuner i
Orkdalsregionen).
Arbeidet med kulturminneplanene vil være et svært godt grunnlag for arbeidet med
forvaltningsplanen for verdensarven og for revisjonen av Regional plan.

Sak 13/17
Verdensarvinformasjon i Tolga sentrum! Tolgefossen kraftstasjon (den gamle!!) og planer
for informasjonssenter i Tolga sentrum. v/Eivind Moen.
Eivind Moen presenterte innledningsvis historien rundt Tolgefossen kraftstasjon og
bakgrunnen for at det er et prosjekt for etablering av et informasjonspunkt for bl.a.
verdensarv og nasjonalparklandsby i kraftstasjonsbygget.
Bygget er vedtatt revet av Tolga kommunestyre, men iverksetting av vedtaket er utsatt. Det
avventes svar fra fylkesmannen omrivingsvedtakets status.
Statens vegvesen og Hedmark fylkeskommune har bevilget betydelige midler til
informasjonspunkter på Kvennan og i Tolga sentrum. Vegvesenet er også positiv til å endre
kryssutforming og skilting, slik at kraftstasjonen, parken og Tolgefossen blir mere synligjort
for passerende trafikanter.
Utgangspunktet nå er at huskassen så langt mulig beholdes, at informasjonen som lages skal
kunne leses utenfra og være personaluavhengig.
Det er etablert en arbeidsgruppe som jobber videre med prosjektet. Både Musea i NordØsterdalen, Rørosmuseet, vegvesenet og verdensarvkoordinator er med i gruppen sammen
med kommunens representanter.
Etter presentasjonen befarte faggruppen området i parken og kraftstasjonen.

Sak14/17
Studietur til Falun 20.-22. september. Påmelding.
Koordinator presenterte kort et revidert program for turen.
Koordinator sender ut påmeldingsfrist sammen med referatet fra faggruppemøtet.
Sak 15/17
Orienteringssaker
Orientering fra møte med Riksantikvaren 22.05. v/Torfinn Rohde
Koordinator hadde møte med Riksantikvaren den 22.05. Referat fra møtet er delvis gitt
under sak 13.
Tema for møtet var bl.a. forvaltningsplanen for verdensarven. Arbeidet blir omfattende, og i
søknadsrunden for 2018 vil det åpnes for at Riksantikvaren gir tilskudd til kjøp av tjenester til
gjennomføringen.
Søknadsprosedyrer for 2018 ble diskutert.
De formelle prosedyrene vil ikke bli endret, men koordinator skal ha en proaktiv rolle i å
være pådriver for gode søknader fra alle kommunene i Circumferensen.
Referat fra Energi- og miljøkomiteens besøk på Røros 11.05 v/Torfinn
Punktet ble ikke referert i møtet, men besøket er gjennomført og både komite og
Riksantikvar m/følge fikk meget gode presentasjoner både på Rørosmuseet og hos
Kulturminnefondet. Runa Finborud presenterte arbeidet i Verdensarvrådet, og Hans
Vintervold holdt innleggom kommunenes ansvar og arbeid med verdensarven.
Verdensarvforum i Hammerfest 12.-14. Juni
Runa Finborud, Hans Vintervold og Magnus Borgos er påmeldt. Det åpnes for en plass til fra
faggruppa om noen har anledning. Koordinator kontakter aktuell deltaker.
World Heritage leadership.
Faggruppa er orientert om programmet via mail. Flere av gruppas medlemmer er involvert i
gjennomføringen.
Sak 16/17
Eventuelt
Nytt medlem i verdensarvrådet
Knut Wiik opplyste at verdensarvrådets medlem fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Per Olav
Hopsø, har fått delvis permisjon fra fylkeskommunen.
Hans plass i verdensarvrådet overtas av Ellen Haugen Bergrønning.

