
Innkalling til og sakliste for møte i verdensarvrådet, 

kommunehuset Tolga, 26.04. 2019, kl. 1000-1400  

 

Sak 06/19 Godkjenning av innkalling til møte 26.04.2019 og referat fra møte 

08.03.2019  

 

Innstilling; Møteinnkalling og referat godkjennes.   

Vedtak;  

Sak 07/19  Lasskjørerruter og lasskjøregårder i Circumferensen 

Vinterveien fra Tufsingdalen til Røros er en viktig del av verdensarven Røros 

bergstad og Circumferensen. Denne ruta ble valgt ut som representant for et 

mangfoldig system av vinterveier som førte til og fra Røros fordi den er den av 

rutene som er minst berørt av inngrep og endinger fra den tida den var i bruk.   

Gjennom aktiviteten til lasskjørerlagene er det blitt mer og mer fokus på de 

øvrige vinterveiene, og Forbondeunionen har over tid jobbet med kartlegging 

av dette systemet.  

Som en del av underlagsarbeidet for forvaltningsplanen, ble Sigurd Svendsen 

engasjert for å lage en rapport med kartlegging/kartfesting av tradisjonelle 

lasskjørerruter og lasskjørergårder gårder brukt i forbindelse med frakt og 

handel tilknyttet Røros Kobberverks virksomhet. 

På møtet vil Sigurd Svendsen presentere funnene fra sitt arbeid, og legge fram 

noen tanker om hvordan det det kan arbeides videre med å ta vare på sporene 

og noen av anleggene for denne virksomheten.   

Sak 08/19  Presentasjon av Anno Museum v/administrerende direktør Svein Inge 

Sunde  

Anno Museum er en viktig aktør i ivaretakelse, kunnskapsbygging og 

formidling innenfor verdensarvområdet. Dette gjelder både Musea i Nord-

Østerdalen og Oddentunet, og Blokkodden villmarksmuseum.  

 

 På møtet vil administrerende direktør i Anno Museum, Svein Inge Sunde, gi 

verdensarvrådet en orientering om museet, og ha spesiell fokus på 

samarbeidsrelasjoner og muligheter for deres arbeid innenfor 

verdensarvområdet.  

 

Sak 09/19  Vindkraft i og utenfor Circumferensen 

Norges vassdrags- og energiverk la den 1. april fram «Forslag til nasjonal ramme 

for vindkraft». http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf  

 

 Forslaget er nå ute på høring med høringsfrist 01.08.2019. Det er pekt ut 13 

områder i landet som er egnet for vindkraftparker, tatt i betraktning vindressurser 

og avveininger mot andre samfunnsinteresser. Ingen av disse områdene ligger 

innenfor Circumferesen, men området «Nordre Hedmark» ligger like i ytterkanten 

av Circumferensen, og berører kommunene Engerdal, Tolga, Os, Rendalen og 

Tynset. Det er et stort engasjement om spørsmålet, og flere medlemmer i 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf


verdensarvrådet vil bli berørt av saken i sine kommuner og fylkeskommuner.  

Det vil bli avholdt flere åpne høringsmøter om arbeidet, bl.a. på Lillestrøm 6. mai 

og i Trondheim den 12. juni.  

 

Rapporten bygger på et bredt utredningsarbeid, hvor det er gitt faglige innspill fra 

bl.a. Riksantikvaren.   

På møtet vil Ragnhild Hoel gi en orientering om hvordan Riksantikvaren har 

jobbet i denne prosessen, med spesiell  fokus på Circumferensen.  

 

Sak 10/19 Eventuelt 

 

Andre orienteringssaker;  

Status forvaltningsplanen – Torfinn Rohde 
Bærekraftig reiseliv v/Tove Martens 

Status verdensarvfilm, verdensarvbok m.m. v/Odd Sletten 

Siste oppdatering Vega før avreise 

 

 

 

 

 


