
Referat fra møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, 

Storstuggu, Røros, fredag 20.04.2018 kl. 0900-1130 

 
Tilstede;  

Runa Finborud, Hans Vintervold, Leif Vingelen, Jan Håvard Refsethås, Lar-Erik Hyllvang, 

Ellen Haugen Bergsrønning, Ragnhild Hoel, Per Øyvind Riise, Kirsten Frønes, Thomas Ole 

Andersen, Odd Sletten; Torfinn Rohde 

 

Inviterte; Sigurd Svendsen og Veronica Schanke Reinås  

 

 

Sak 07/18 Innkalling, sakliste, referat 

 1.Godkjenning av innkalling og sakliste 

 2.Godkjenning av referat 02.02.2018 

 

Vedtak: Innkalling, sakliste og referat godkjent 

 

Sak 08/18 Tiltak for styrket tilrettelegging for bevaring av lasskjørertradisjonen  

 

 Sigurd Svendsen innledet med en presentasjon av dagens aktivitet og situasjon 

for lasskjørerne, med spesiell oppmerksomhet rundt behovet for staller og 

bomuligheter på Røros under Martnan. Martnan omfatter i alt ca. 90 hester. Det 

er stallplasser til 30-40 hester i dag, så det trenges ca. 50 «nye» stallplasser om 

alle kjørerne skal ha mulighet til å være på Martan med hestene et par dager. 

Det er et stort behov for overnattingsplasser for lasskjørerne.  

  

Andre stikkord fra diskusjonen;  

Muligheter for et eget ferdasgårdprosjekt innenfor Kulturminnefondet 

Kompetanseoverføring/kurs for nye lasskjørere 

Merking av vinterveiene 

Konfliktforebygging i forhold til trafikk, skiløyper.  

  

  

Innstilling;  Verdensarvkoordinator bes om å legge fram et forslag til forprosjekt for et 

interreg-prosjekt før sommerferien. Forslag til finansiering må avklares med 

rådmennene i verdensarvkommunene og med fylkeskommunene. Beskrivelsen 

utformes i samarbeid med forbondeunionen, Destinasjon Røros og 

Rørosregionens næringshage.  

 

Vedtak;  Verdensarvkoordinator bes om å legge fram et forslag til forprosjekt for et 

interreg-prosjekt før sommerferien. Forslag til finansiering må avklares med 

rådmennene i verdensarvkommunene og med fylkeskommunene. Beskrivelsen 

utformes i samarbeid med forbondeunionen, Destinasjon Røros og 

Rørosregionens næringshage.  

 

 

 

 

 

 



Sak 09/18 Handlingsprogram 2019-2021 til Regional plan for Røros bergstad og 

Circumferensen.   

                      

Innstilling;  Verdensarvrådet slutter seg til arbeidsgruppas utkast til Handlingsplan for 

2019-2021 til regional plan for verdensarven Røros bergstad og 

Circumferensen med følgende kommentarer;  

 

Vedtak;   Verdensarvrådet slutter seg til arbeidsgruppas utkast til Handlingsplan for 

2019-2021 til regional plan for verdensarven Røros bergstad og 

Circumferensen med følgende kommentarer; 

 

1.  Verdensarvrådet ønsker at det under «Fellestiltak næring» tas inn et 

punkt om samarbeid mellom verdensarvråd/verdensarvforvaltning og 

destinasjonsselskapene om bærekraftig bruk av verdensarven i 

reiselivsssammenheg; 

  

2.  Verdenarvrådet ønsker at det under «Fellestiltak næring, nye offentlige 

arbeidsplasser» spesifiseres et initiativ for å få en stilling under 

Sametingets kulturvernavdeling lokalisert til Røros.  

 

Rådet ber fylkeskommunen ta opp dette under utforming av ny 

samarbeidsavtale mellom Trøndelag fylkeskommune og Sametinget.  

 

3.  Rådet ber arbeidsgruppa gå gjennom «begrepsbruken» knyttet til 

Rørosmuseets avdelinger før presentasjon for fylkesutvalg, og 

påfølgende utsending på høring.  

 

 

Sak 10/18 Styrking av kulturminnekompetansen i kommunene i verdensarven Røros 

bergstad og Circumferensen.  

Innstilling;  Verdensarvrådet ser viktigheten av at kommunene i verdensarven får utarbeidet 

kulturminneplaner. Rådet ber verdensarvkoordinator bidra til at dette arbeidet 

kan gjennomføres, gjerne i et samarbeid mellom kommunene.  

 Spørsmålet om etablering av en stilling som regional kulturminneforvalter, 

foreslås løst gjennom arbeidet med realisering av Handlingsprogrammet for 

2019-2021 til Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen.  

 Fra diskusjonen;  

Det er viktig at det reelle behovet for styrket kompetanse på kulturminnesiden i 

kommunene kartlegges som en del av arbeidet.  

Det finnes ordninger, f.eks. i Orkdalsregionen og i Valdres med 

kulturminneforvaltere som betjener flere kommuner.    

 

Vedtak;  Verdensarvrådet ser viktigheten av at kommunene i verdensarven får utarbeidet 

kulturminneplaner. Rådet ber verdensarvkoordinator bidra til at dette arbeidet 

kan gjennomføres, gjerne i et samarbeid mellom kommunene.  



 Spørsmålet om etablering av en stilling som regional kulturminneforvalter, 

foreslås løst gjennom arbeidet med realisering av Handlingsprogrammet for 

2019-2021 til Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen.  

 

Sak 11/18  Orienteringssaker 

• Orientering om møte med utvalg kultur- og kompetanse, Hedmark 

fylkeskommune v/Runa 

Runa Finborud møtte så godt som hele fylkestinget på Savalen den 16. 

april og hadde en time til presentasjon av verdensarven og til spørsmål 

og diskusjon. Et godt forum for kompetansebygging hos politikerne.  

 

• Oppdraget fra KLD til RA ad. regionreformen v/Ragnhild Hoel  
RA har en stor oppdragsmengde fra KLD for tiden. Svært mye tid 

medgår til å følge opp arbeidet i verdensarvkomiteen. Status for andre 

relevante oppdrag for verdensarvarbeidet er;  

• På bakgrunn av departementets kartlegging av den lokale 

organiseringen av verdensarven, fremme forslag til hvordan arbeidet 

best kan organiseres og eventuelle endringer i dagens ordning . Utsatt 

Sikre videreføring og ferdigstillelse av arbeidet med utviklingen av 

basisutstilling for verdensarvsentrene i samarbeid med Norges 

Verdensarv (…) 

• Utarbeide utkast til veiledningsmateriell om KU i saker som berører 

verdensarvområder i samarbeid med Miljødirektoratet samt oversette 

veiledningene fra ICOMOS og IUCN (utsatt) 

• Følge opp det igangsatte arbeidet med å revidere tentativ liste («enkelt 

oppryddingsarbeid») inkl avklare spørsmålet om eventuell oppføring av 

Varanger Siida/Varjjat Siida – et arktisk kulturlandskap.  

 

 

• Skilting av Circumferensen v/Ragnhild Hoel 

Skiltingen av Circumferensen er avklart med Vegdirektoratet hva angår 

navnsetting. Det er gitt beskjed til regionkontorene, og koordinator må 

følge opp overfor disse. 

 

• Fredningsplan og reguleringsplan Femundshytten v/Torfinn 

Arbeidet med fredningsplan og reguleringsplan for Femundshytten er 

igangsatt. Kommune, fylkeskommune og koordinator hadde møte med 

grunneier på Femundshytta 4. april. Avklaring av eiendomsforhold på 

et område nødvendig avklaring som en del av prosessen.  

 

• Verdensarvforum 7.-9. mai - program og påmelding 

Runa Finborud, Hans Vintervold, Ellen Haugen Bergsrønning, Magnus 

Borgos, Per Øivind Riise, Odd Sletten og Torfinn Rohde deltar fra 

verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.  

 



Neste møte:  

Neste møte I verdensarvrådet er fastsatt til 21. september, i Engerdal med befaring/ 

omvisning på Blokkodden.  

Vi starter møtet kl. 1100 og holder på til 1600. Da kan alle kan komme seg fra 

Trondheim/Hamar fra morgenen av og returnere tilbake i løpet av ettermiddagen.   

 

Referent; Torfinn Rohde 

 

 
 

 


