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Sak 01/18 Innkalling, sakliste, referat 

 1.Godkjenning av innkalling og sakliste 
 2.Godkjenning av referat 15.12.2018 
 

Sak 02/18  Årsmelding 2017 
Verdensarvkoordinator skal i henhold til stillingsbeskrivelsen legge fram en 
årsmelding for aktiviteten i verdensarvområdet. Årsmeldingen skal vedtas av 
rådet og oversendes Riksantikvaren til orientering.  

  
 Vedlagt er koordinators forslag til årsmelding for rådet. Både form og innhold 

er til diskusjon. Det foreslås at koordinator etter gjennomgang og behandling i 
rådet, gir årsmeldingen en mere publikumsvennlig form før meldingen 
oversendes Riksantikvar og andre parter i verdensarvforvaltningen til 
orientering. Kom for all del med korreksjoner, forslag til tillegg m.m.  

  
Innstilling;  
Forslaget til årsmelding for verdensarvrådet fra verdensarvkoordinator 
godkjennes.  
 
Vedtak;  
   

Sak 03/18 Årsplan for Verdensarvrådet og verdensarvkoordinator for 2018 

I henhold til vedtektene skal arbeidsutvalget og koordinator i samarbeid legge 

fram et forslag til årsplan/handlingsprogram for virksomheten i 

verdensarvrådet.  

 Under er satt opp et forslag til hovedprioriteringer og arbeidsplan for 

verdensavrådet og verdensarvkoordinator for 2018.  

 Innstilling;  

Forslaget til hovedprioriteringer og årsplan for verdensarvrådet og 

verdensarvkoordinator vedtas.   

 Vedtak;  

 

Sak 04/18 Styrking av kulturminnekompetansen i kommunene i verdensarven Røros 

bergstad og Circumferensen.  

I handlingsprogrammet for 2015-2017 til Regional plan for Røros bergstad og 

Circumferensen er styrking av kulturminnekompetansen i kommunene et av 

Dette er viktig for å kunne å initiere og følge opp verdensarvarbeidet, andre 

kulturminnetiltak og å drive kulturminneformidling. Og ikke minst for å ha en 

mest mulig samordnet behandling av kulturminner og kulturlandskap i 

kommunenes planarbeid i verdensarvområdet.   



 Spørsmålet om å etablere en regional kulturminneforvalterstilling knyttet til 

verdensarvkommunene har av og til blitt brakt på bane, men er ikke nærmere 

utredet.  

 I dag er situasjonen at det bare er Røros kommune som har egen 

kulturminnekompetanse ved byantikvaren. I de andre kommunene støtter en 

seg på kompetanse i fylkeskommunene, i Anno Museum/musea i Nord-

Østerdalen og Rørosmuseet/MIST, og delvis på bistand fra byantikvaren på 

Røros. Dette er meget verdifullt, og alle strekker seg langt for å imøtekomme 

behovene.  

 

For å avklare status, se framover og vurdere hvordan en styrking av 

kulturminnekompetasen i kommunene i verdensarven best kan løses, bør 

spørsmålet presenteres i en betenkning før det tas initiativ overfor aktuelle 

myndigheter/institusjoner.  

 Innstilling;  

Verdensarvrådet ber verdensarvkoordinator legge fram en betenkning/notat 

om behovet for styrket kulturminnekompetanse innenfor verdensarvområdet 

med forslag til alternative løsninger. Notatet legges fram på rådets møte i april 

2018.  

 Vedtak :  

 

Sak 05/18 Utfordringer og muligheter for lasskjørertradisjonen i verdensarvområdet og 

tilliggende herligheter 

En av de aller sterkeste tradisjonene innenfor verdensarven er 

lasskjørertradisjonen, spesielt knyttet til  Rørosmartnan. Virksomheten er 

nevnt i innskrivingsdokumentene for verdensarven.  I folks bevissthet både 

lokalt, nasjonalt og internasjonalt er lasskjørertradisjonen helt i toppen av 

«profileringspyramiden» for vårt område.   

 Lasskjøringen  i seg selv kan kategoriseres som en immateriell kulturarv. Men 

denne immaterielle kulturarven er stekt avhengig av sine materielle 

omgivelser, bl.a. husvære underveis og på Røros, utstyr, og muligheter for å 

prepare leder.  

 Riksantikvaren har i de seneste årene bevilget kr. 100000 til kjøp av tjenester 

til preparering av leder. Utenom dette er virksomheten helt basert på egne 

midler, stå på vilje, organisasjonstalent, kreativitet og lidenskap for historie og 

forskjellige kulturutrykk.   

 Både lasskjørerne selv og Destinasjon Røros har meldt bekymring for at 

rammebetingelsene i form av overnattingssteder på Røros (og underveis?) og 

staller ikke strekker til. P.g.a. klimaendringer er også isene på sjøene hvor 



deler av ledene går, blitt mere usikre. Det kan medføre behov for omlegging 

av leder.  

 Verdensarvrådets medlemmer har også kommet bekymringsmedlemmer, og 

ønsker å bidra til å bedre rammebetingelsene.  

 Til syvende og sist er en bekymret for rekrutteringen til tradisjonen.  

 For å orientere om situasjonen og initiere en første debatt om saken er leder 

for Rørosmartnan, Lillian Sandnes og rådgiver Guri Heggem i Rørosregionen 

næringshage invitert til å gi en orientering om temaet.  

 Innstilling;  

Saken legges fram uten innstilling.  

 Vedtak;  

  

Sak 05/18 Orienteringssaker 

Skilt og verdensarvplakett v/Ragnhild Hoel 

Status  Verdensarvsenteteret (vedlagt årsrapport for 2017) v/odd Sletten 

Handlingsprogram for 2018-2020  for regional plan for verdensarven Røros 

bergstad og Circumferensen. Innspillsfase v/Torfin Rohde 

Uthusprosjektet 2017 v/Magnus Borgos 

Søknader til Riksantikvaren og fylkeskommunen 2018 v/TRagnhild Hoel og 

Torfinn Rohde 

Samarbeidprosjektet Värdsarv i våra hender. Utbyte mellan grundskolar i 

värdsarven Röros bergstad och Circumferensen og Falun» 

Sak 06/18 Eventuelt 

 

 

  

 

 


