
Referat fra faggruppemøte på Tolga, 28.11.2019 kl.1100-1430 

Til stede; Ragnhild Hoel, Anne Nyhamar, Bersvend Salbu, Einar Stamnes, Per Øyvind Riise, 

Bjarne Granli, Ellen K. Bernts, Anne-Kristin Rødahl, Eivind Moen, Andrea Hånes, Silje 

Holiløkk, Magnus Borgos, Kirsten Thyrum, Torfinn Rohde 

Sak 15/19 Jubileumsmarkeringer 2020. Økonomi m.m.  

Gruppen gjennomgikk arrangementene kommune for kommune, med spesiell 

fokus på økonomi.  

Os kommune 

Plakettavdukning på Tufsingdalen 17.02.2020  

Runa, Torfinn og Anne-Kristin hadde planleggingsmøte med Sigurd Svendsen 

den 26.11. Arrangementet starter kl. 0930. det serveres frokost og avdukingen 

foretas av fylkesordfører i Innlandet, Even Alexander Hagen.  

Kostnadene til frokost betales av verdensarvbudsjettet. Anslagvis kr.10000 

Helgearrangement 4.-5 juli med teater på Oddentunet 

Kostnadene til dette dekkes i sin helhet av Os kommune. Anslagsvis kr.? 

Kølbrennerfestival i Nørdalen 17.-20. september 

Festivalen går over 4 dager, hvor brenning av køl i kølmile er hovedaktiviteten. 

Festivalen vil også omfatte vandringer, konsert(er), foredrag m.m.  

Den totale kostnader for arrangementet er satt til ca. kr. 350000. Bidragsytere 

vil være kulturrådet, fylke og kommune, samt bidrag fra skogeiere og stor 

egeninnsats fra arrangørene.  

Arrangementskomiteen vil søke om kr. 50000 fra verdensarvbudsjettet.  

Engerdal kommune 

Plakettavduking Femundshytta 13.-14.juni.  

Kostnader til dette vil dreie seg om bevertning, musikk og transport med 

Femund II og buss. Kostnader anslagsvis kr.40000.  

Åpningsarrangement på Blokkodden med verdensarvutstilling 20. juni 

Ny verdensarvutstilling åpnes. Kostnader anslagvis kr.15000 

Verdensarvfeiring på Blokkodden sammen med Anno Museum 11. juli 

Aktiviteter, vandringer, foredrag og underholdning. Kostnader ble ikke angitt i 

møtet. Følges opp.  

Tolga kommune 

Markeringen av verdensarven vil være knyttet opp til markeringen av 350 -

årsjubileet for Tolgen hytte, under Olsok i Tolga i uke 30-31. Formannskapet i 

Tolga har etablert en komite som skal legge fram sitt forslag til program for 

jubileet innen 1. februar.  

Kostnader ikke anslått enda, men søker anslagvis om kr.50000  fra 

verdensarvmidlene.   

Holtålen kommune 

Plakettavduking på Muggruva under Ålendåggån, 15.-21.juni.  

Det kan bli aktuelt å ha et eller 2 arrangementer til på Eidet og evt. i Haltdalen, 



men dette er ikke fastlagt.  

Kostnader til Mugg-gruvaarrangementet dreier seg i hovedsak om bevertning 

og forberedelser.  

Holtålen ønsker å søke om ca. kr.40000 til sine arrangementer fra 

verdensarvmidlene.  

Røros kommune 

Plakettavduking Malmplassen samtidig med de nordiske riksantikvarenes 

møte på Røros 25.-28. august.  

På initiativ fra riksantikvar Hannah Geiran er det vurdert om plakettavdukingen 

på Malmplassen skal skje samtidig med de nordiske riksantikvarenes besøk på 

Røros 25.-28. august. Selve arrangementet skal gå av stabelen på ettermiddag 

kveld/den 27.august. Arrangementet skjer i samarbeid med verdensarvsenteret.  

Så fort programmet for denne dagen er ferdisgstilt, sendes evt. en invitasjon til 

Kongehuset om deltakelse derfra. Det avholdes et møte med ledelsen i Røros 

kommune den 17.desember for å avklare dette nærmere.  

Kostnad ikke avklart. 

Verdensarvsenteret 

Foredragsserie om verdensarv i verden 

Refotograferingsprosjekt fra hele Cirkumferensen. Oskar Putscman 

Samarbeidsprosjekt med skolene  

Finansieringen skjer i hovedsak innenfor verdensarvsenterets eget budsjett, 

men det kan bli aktuelt å søke om verdensarvmidler. Søknadsbeløp ikke 

beregnet enda.  

Kommentarer:  

Einar Stamnes påpekte at det kan være mulig å søke midler til noen av 

arrangementene fra f.eks. folkehelsemidler da mange av arrangementene har 

turer/vandringer/fysisk aktivitet i seg. Stedsutviklingsmidler kan også være 

aktuelle å søke på.  

Ragnhild Hoel pekte på at det er litt uklart om og hvordan midler fra -79-

posten kan brukes til arrangementer. Hun syntes det var best at det kommer en 

felles søknad fra verdensarvrådet/verdensarvkoordinator til formålet, og at det 

settes av midler til den enkelte kommune etter innsendt budsjett for 

arrangementene.    

Koordinator påpekte at søknadsfristen for verdensarvmidler er den 15.januar 

2020, og at mere konkrete kostnadsoverslag må foreligge før det, som grunnlag 

for koordinators søknad om midler.  

Sak 16/19 Ide-dugnad tema til avisartikler om verdensarven.  

 Koordinator har fått positiv tilbakemelding fra redaktør Guri Jortveit om en 

artikkelserie om verdensarv i Arbeidets Rett gjennom jubileumsåret 2020.  

 Vi gjennomførte en halvtimes ide-dugnad i 3 grupper for å få fram tema som 

kan være aktuelle å foreslå for redaktøren. Følgende tema ble foreslått;  



 Om verdensarven Røros bergstad og Circumferensen og verdensarvverdiene. 

Hovedvekt på OUV-en og de materielle verdiene som verdensarven er 

innskrevet på.  

 Historisk tilbakeblikk på nominasjonen av Bergstaden i 1979/80.  

 Hva om vi mistet verdensarvstatusen?  

 Hva har egentlig verdensarvstatusen betydd i Circumferensen?  

 Lasskjørevirksomheten – historisk tilbakeblikk og lasskjøringen i dag.  

 Hva betyr verdensarvstatusen økonomisk og utviklingsmessig i Røros og 

Circumferensen. Betydning for de forskjellige næringene – reiseliv, 

mat/næringsmiddel, industri, primærnæringer, tjenesteytende næringer.  

 Uthusprosjektet som redskap for å ta vare på verdensarvverdiene 

 Om den samiske kulturen og reindriftas forhold til verdensarven.  

 Hvorfor ble Circumferensen skrevet inn? Utgangspunkt fra Tolga. Konflikter 

om skog (mellom kobberverket og gårdbrukere).  

 Verdensarven og integrering av barn og unge fra andre land. Eksempel fra 

Tolga.  

 Kobberets veier ut i verden! Til København, Amsterdam, Hamburg, Vest-India 

m.m.  

 Kølbrenningen- forutsetningen for både kobberframstillinga og for bebyggelse 

og bosetting i og utenfor Circumferensen. Kommende bok fra Asbjørn Ryen.  

 Språk, dialekter, familienavn, stedsnavn i Circumferensen.  

 Den immaterielle kulturarven.  

 

Verdensarven i verden. Hvor stor betydning har verdensarvstatusen 

internasjonalt? 

 Andre norske og nordiske verdensarvsteder. En presentasjon.  

 Värdsarvet Falun. Vår nærmeste verdensarvslektning i Sverige.  

 

Det ble tatt opp at vi må be om en eventuell  serie også blir publisert i 

Østlendingen, da denne er like aktuell som Arbeidets Rett i 

Hedmarkskommunene.  

Koordinator følger opp saken videre etter møtet med Guri Jortveit.   

 

Sak 17/11 Høringsrunde forvaltningsplanen 

Koordinator oppfordret faggruppemedlemmene til å avklare evt. presentasjoner 

av forvaltningsplanen i politiske fora i kommunene i løpet av høringsfristen 

fram til 1. mars.  

 



Koordinator lager en innledende tekst som alle kan bruke i saksframstillinga til 

høringa.   

En presentasjon av forvaltningsplanen er nå lagt ut på Røros kommunes 

hjemmesider.   

Sak 18/11 Møteplan for faggruppa 2020  

Dato  Aktivitet 

17.februar Plakettavduking Tufsingdalen 

18.-22. februar Rørosmartnan 

12. mars Faggruppemøte, Røros 

11.-14.mai Verdensarvforum; Geiranger 

7. mai Faggruppemøte, Os 

12.-13.juni Plakettavduking Femundshytten 

Uke 25 (15.-21 juni Plakettavduking Muggruva (Ålendåggån) 

20-21.juni Åpning verdensarvutstilling Blokkodden 

4.-5.juli  Arrangement/tablå på Oddentunet 

Uke 30 (20.-26.juli)  Olsok på Tolga. Tolgen hytte 350 år 

11.juli Verdensarvfestival på Blokkodden 

25.-28.august Nordisk Riksantikvarmøte Røros. Plakettavduking 27.aug 

12.-13.september Kølmilebrenning, Nørdalen, Os 

13. september Åpning Malmruta (DNT) Røros 

1. oktober Faggruppemøte, Holtålen 

3.desember Faggruppemøte, Tolga 

 

Dette er en foreløpig oversikt. 4 faggruppemøter er et «normalår».  

Forslag til vedtak;  Faggruppemøtene for 2020 legges til 12. mars (Røros), 7. mai (Os), 1. 

 oktober (Holtålen) og 3.desember. (Tolga)  

Vedtak;   Møteplanen ble vedtatt.  

Sak 19/11;  Eventuelt 

  Det var ingen saker under eventuelt  

Etter møteavslutning holdt Eivind Moen en orientering om Dølmotunet, før gruppa tok turen 

ut på tunet og fikk en omvisning i våningshuset som fungerer som navet i aktivitetene på 

Dølmotunet gjennom sommersesongen. Det er lagt vekt på at tunet skal ha aktiv bruk 

gjennom så mye som mulig av året. Hovedsesongen er fra skoleslutt fram til og med Olsok. 

Da er det dyr i tunet, og skolebarn som er verter for de besøkende. Barna (alderen 10-13 år) 

som er til stede får betaling, og for de fleste er dette deres første betalte jobb.  

Dølmotunet er en del av ANNO museum.   

 

Møte ble avsluttet kl. 1430. 

Referent; Torfinn Rohde  

 


