
Referat fra forvaltningsplanseminar for faggruppa, onsdag 18.april kl. 

1000-1500, på Storstuggu, møterom Sextus.  

Tilstede; Tore Lahn, Silje Holliløkk, Ragnhild Hoel, Olve Morken, Bjarne Granli, Ellen K. Bernst, 

Kirsten Thyrum, Astrid Alice Haug, Kirsten Frønes, Odd Sletten, Per Øyvind Riise, Ingunn 

Holøymoen, Øystein Engan, Hans Bull, Lars Petter Løken, Eivind Moen, Magnus Borgos, 

Torfinn Rohde 

Invitert; Fagdirektør Trond Taugbøl, Riksantikvaren 

Notat/oppsummering etter fagseminaret 

Hovedhensikten med seminaret var å gi deltakerne en felles forståelse av hvordan vi vil 

arbeide med forvaltningsplanen i perioden fra mai 2018 til juni 2019. herunder grunnlaget for 

nominasjonen og verdensarvkomiteens begrunnelse for nominasjonen, og nye momenter som 

er kommet til.  

Det mest spennende resultatet fra seminaret var fagdirektør Trond Taugbøls innlegg om 

hvordan vurderingene av objektene og områdene i forvaltningsplanen kan utvide/endre status 

fra å være oppsluttende til å bli en del av verdensarven. Styrken i noen objekters autentisitet, 

integritet og fortellingsevne kan medføre en slik endring. Dette må godkjennes av alle nivå 

nasjonalt, og sendes inn som en mindre justering til verdensarvkontoret i Paris.  

Kl. 1000 Innledning- intensjon med dagen i dag v/Torfinn Rohde 

 Se presentasjon vedlagt 

Kl. 1010   Verdensarven –Fenomen, begrep og system v/fagdirektør Trond Taugbøl, Riksantikvaren 

               Se presentasjon vedlagt 

Kl. 1055 Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen – Hva sa verdensarvkomiteen ved 

innskrivingen i 2010?  v/verdensarvkoordinator Torfinn Rohde 

Se presentasjon vedlagt 

kl. 1125 Utfordringer/trusler mot verdensarvverdiene i Røros bergstad og Circumferensen 

v/byantikvar Magnus Borgos, Røros kommune 

Se presentasjon vedlagt 

kl. 1145 Lunch 

kl .1230  Beskrivelse og status for verdensarvverdiene i verdensarven Røros bergstad og 

Circumferensen. Organisering og systematisering. Hvordan gjør vi det og hva er viktig å få 

med?  

Se presentasjon vedlagt 

kl.1315 Gruppearbeid; Hvilke objekter og områder må med og vurderes 

Torfinn innledet med å referere til rapporten «Avgrensing, vern og forvaltning av verdensarven Røros» 

av Marie Louise Anker og fra 2001 og arbeidsnotatet fra «Omegnsgruppa» fra juni 2007 som viktige 

basisdokumenter i tillegg til selve nominasjonsdokumentet.  

Områdene og bygningene som ble behandlet i disse rapportene, er fremdeles gjeldende. Noen av 

objektene vil i lys av utvikling av verdensarvtenkinga kanskje få en annen status enn den vurderingen 

som ble gjort på 2000 -tallet.  



I tillegg vil dimensjonen kulturminner-natur måtte tillegges større vekt enn ved 

nominasjonstidspunktet, den sør-samiske dimensjonen må omtales bredere, landskapåsdimensjonen, 

bærekraftsperspektivet og de immaterielle verdiene må også tydeliggjøres.   

Uansett; det er de fysiske sporene etter Røros Kobberverk som er basisen for verdensarven Røros 

bergstad og cicumferensen, og OUV-en står fast.  

 Det som kan tas opp i forvaltningsplanen og spilles inn til Paris, er statusen for noen områder som i dag 

ligger i buffersonen, men som har verdensarvverdier ut over å være oppsluttende og forklarende.   

Gruppearbeidet ble litt kort, og strukturen var litt uklar; men momenter som kom fram i 

presentasjonen fra de forskjellige gruppene var;  

 

Vurdering av siktlinjer og kulturlandskapselementer  

Hva med historien om Rødsjødalsmeieriet som en del av fortellinga om verket?  

Kongeveien gjennom Tolga, og Hytteplassen. Tørrmurene i Tolga og verdiene av disse i fortellingen om 

verket.  

Bedre og mere helhetlig oversikt over infrastrukturen rundt Kobberverket; veier, vinterveier, 

kølbrennerplasser, ferdasgårder, koblingen til Sverige og Falun.  

Oppsluttende verdier utenfor Cirkumferensen som Gløtaanlegget ved Femundsemnden og den samiske 

fortellinga i tilknytning til verket.  

Forellhognaverdiene, Seterdalene, Gruvåsen, Fosskleiva. 

Formidling, lagring og tilgjengeliggjøring av historiene utenfor Røros 

Hvordan beskrive og ta vare på de immaterielle dimensjonene av verdensarven.  

1400  Handlingsprogram 2019-2021 til Røros bergstad og Circumferensen.  

 Silje Holliløkk orienterte om prosessen så langt. Det skriftlige materialet var vedlagt saken. 

Vedlagt nå er dokumentet med revidert tabell etter noen nye innspill både fra faggruppa og i 

verdensarvrådsmøtet den 20.04.2018.  

 Neste fase er en gjennomgang i hovedutvalget i fylkeskommunene i mai, og utsending av 

dokumentet på formell høring i sommermånedene.  

 

 


