
Innkalling og saksliste for møte i faggruppa torsdag 17.10. 2019, kl. 1000 - 

1415, Gammelgården, Haltdalen.  

Det innkalles med dette til møte i faggruppa for verdensarven Røros bergstad og 

Circumferensen i Gammelgården, Haltdalen. Etter møte og lunch, vil det bli gitt en omvisning 

i Gammelgården og Petran Museum. Vi tar sikte på å være ferdige til kl. 1415.  

Sak 11/19 Drøfting av aktuelle prosjektsøknader for 2019.  

Høsten går fort, og vi har neste møte i faggruppa 28.11, altså like før jul. Med 

tanke på aktiviteter i 2020, er det hensiktsmessig å allerede nå begynne å ha 

noen tanker om videreføring/evt. nye prosjekter å søke midler om for 2020.  

Sak 12/19 Jubileumsmarkering 2020. Forberedelser.  

I sak 08/19 behandlet faggruppa programmet for markering av 10 og 40 

årsjubileet for verdensarven. Verdensarvrådet sluttet seg til dette i møte 

21.06.2019. Under listes opp arrangementene.  

Angående eventuell deltakelse fra Kongehuset, så er det pr. dato ikke kommet  

noen tilbakemelding fra ordførerne som har hatt kontakt med fylkesmennene 

om saken. Dette tas opp igjen når de nye kommunestyrene er konstituert.  

 Angående eget program på NRK, så har Eva Laukøy i NRK Trøndelag gitt 

tilbakemelding om at det er en vanskelig innsalgsoppgave, og at denne type 

programmer må produseres av eksterne programskapere og selges inn, helst på 

forhånd. Hun vil imidlertid være vår kontakt opp mot NRK, og vil bli orientert 

etter hvert som året skrider fram, og få tilsendt vårt endelige program når det er 

landet.  

 På møtet gjør vi en oppdatering på arrangementene, og tar beslutning om 

presentasjonsform og ansvar for evt. jubileumsbrosjyre og annen 

kommunikasjon mot publikum.   

 Engerdal; 13.-14.juni Plakettavduking på Femundshytten        

   kombinert med opplegg på Femund II.  

   (Alternativt fellesopplegg med Røros hvis Kongehuset 

   deltar. Se under) 

     20.-21.juni: Åpning verdensarvutstilling på Blokkodden.  

  Verdensarven som rød tråd gjennom hele   

  sommersesongen på Blokkodden.  

     Ca.15. august; Fellesarrangement med Lomviksgården med bl.a.  

  kølbrenning.  

Tolga       Uke 30;    Åpning av informasjonssenteret på Kraftstasjonen- 

            samtidig med Olsok på Tolga.  

                                 Tolga har 350-årsjubileum i 2020. Det samme gjelder                        

           Tolgen hytte.  

Os;        17.februar; Plakettavduking på Tufsingdalen når forbøndene  

              passerer.  



        4.-5. eller 11.-12.juli; Teaterforestilling på Oddentunet 

                        Det kan også være aktuelt med et arrangement i Gruvåsen        

   i løpet av sommeren/høsten.   

Holtålen;     Uke 25 Plakettavduking på Mugg-gruva. Del av   

                        Ålendåggåprogrammet    

Røros;        Uke  34 Avduking av Plakett på Malmplassen og/eller Storwarts,  

                                   og inne på Smeltehytta.  

   Om verdensarvrådet går for å sende en invitasjon til 

   kongehuset, avventes dato, og det foreslås en kobling 

   med Femundshytten og Femund II.  

Verdensarvsenteret:  Fotoutstilling verdensarvens landskaper før/nå, som          

     i slutten av juni.  

     Turer i samarbeide med lokale historielag o.a.; «Bli med 

     ut i Circumferensen». Tid og sted er ikke fastlagt enda.  

     Utgi jubileumsbrosjyre/program ihht. ovenstående og 

     evt. andre markeringer.  

Sak 13/19 Høring av forvaltningsplanen for verdensarven Røros 

bergstad og Circumferensen. Prosess.  

 

Forvaltningsplanen sendes på høring i uke 42, med høringsfrist 

1. mars 2020. (Høringsfrist fastsatt av verdensarvrådet i møte 

den 13. september). Etter all sannsynlighet vil ikke 

kommunestyrene behandle planen før på nyåret 2020.  

 Det er viktig at planen får en relevant behandling, og at 

anledningen brukes til å informere de nye kommunestyrene om 

verdensarvarbeidet.  

 Vi tar runde rundt bordet på hvordan vi kan legge opp høringen 

på en mest mulig «effektiv» måte.  

Sak 14/19 Eventuelt 

Orienteringssaker;  

 Statsbudsjettet 2019/2020 ved Anne Nyhammar, Riksantikvaren 

Uthusprosjektet i Holtålen v/Olve Morken/Andrea Hånes 

Utveksling av ungdomskoleelever fra Falun i uke 38, og videre 

planer for utveksling.      

 

 

 

 



  

  

 

 


