
Saksliste for møte i faggruppa kl.1130-1530 06.06.2018, Samfunnshuset, Os  

Sak 02/18  Godkjenning av innkalling og referat fra møte 18.04.2018 

Sak 03/18 Status forvaltningsplan. Videre framdrift v/Torfinn 

Arbeidet med forvaltningsplanen er inne i en registreringsfase i henhold til de 

tema som er foreslått fra både faggruppa og verdensarvrådet, og som det er 

tildelt penger til fra Riksantikvaren. Denne fasen vil foregå til og med 

september/oktober.  

Sak 04/18 Status Handlingsprogram for 2019-2021 for regional plan. Videre framdrift. 

Faggruppas rolle. Høringsrunde v/Tore og Silje 

Forslaget til handlingsprogram for 2019-2021 er nå behandlet og vedtatt 

sendt ut på høring fra fylkeskommunene. For at programmet skal få en god 

forankring i kommunene og fylkeskommunen er høringsfasen viktig. Vi drøfter 

hvordan vi kan bidra til at det gis gode innspill til handlingsprogrammet.  

 

Sak 05/18 2020; – 10 år siden utvidelsesvedtaket til verdensarven Røros bergstad og 

Circumferensen. Hvordan kan vi bruke dette til informasjon om 

verdensarven i kommunene. Idedugnad. 

I 2020 er det 10 år siden verdensarven Røros bergstad og Circumfensen kom 

på verdensarvlista. Det er for øvrig 40 år siden Røros bergstad ble verdensarv i 

1980.  

 Jubileet er en glimrende anledning til å vedlikeholde og styrke bevistheten om 

vår egen verdensarv, verdensarven i Norge og Norden, verdensarven globalt 

og hele idegrunnlaget for verdensarven.  

 Tida fram til 2020 går fort, og evt. arrangementer, informasjonstiltak, 

markeringer m.m. bør initieres gjennom verdensarvrådet, verdensarvsenteret, 

museene, kommunene og fylkeskommunene og institusjonene som er 

involvert.  

 

Temaet vil bli tatt opp på verdensarvrådsmøtet den 21. september, og 

faggruppa er den naturlige grupperingen å starte prosessen med dette 

arbeidet i.  

 Vi jobber litt i grupper og har fokus både på egne institusjoner og på hele 

Circumferensen og evt. nasjonale markeringer.  

  

Sak 06/18 Orienteringer 

Verdensarvforum 2020; Hva skjedde v/Odd og Torfinn 

Vegskilting - Status og progresjon v/Torfinn 

Nordisk verdensarvsamling – Christiansfeldt og Jelling 10.-12. september.  

Nytt fra Riksantikvaren v/Ragnhild 

 



kl. 1330  Befaring til Gruvåsen og Fredrik IVs gruve i Dalsbygda.  

Fredrik iVs gruver i Dalsbygda ble i rapporten «Avgrensing, vern og forvaltning 

av verdensarv Røros» ble området gitt 2. prioritet i nominasjonsprosessen 

fram mot 2010-vedtaket. Gruvåsen ligger innenfor Circumferensen, er i 

buffersonen og har nær tilknytning til naturreservat, landskapsvern og 

utvalgte kulturlandskap i Os. 

Gruva var i drift i flere perioder, 1707-1727, 1890-91 og 1905-1908. Malmen 

ble levert både til Tolga smeltehytte og til Smeltehytta på Røros.  

 Området er et godt eksempel på et område som har oppsluttende verdier til 

verdensarven, og er en viktig attributt i forvaltningsplansammenheng.  

 

Vi kjører i minibuss fra samfunnshuset på Os. På stedet drøfter vi hvordan 

området kan/bør behandles i forvaltningsplanen; sårbarhet, formidling, 

tiltaksprioritering, forholdet til andre temaplaner m.m. 

forvaltningsinstitusjoner.   

 Gruvåsen er for øvrig et fantastisk utsiktspunkt over Dalsbygda og store deler 

av Circumferensen.    

Kl. 1500 Retur til Os og avslutning av faggruppemøtet.   


