
Referat fra faggruppemøte 26.11.2018, kl.1200-1515, Hovet, Holtålen 

Tilstede; Tove Martens, Magnus Borgos, Olve Morken, Ingunn Holøymoen, Astrid Haug, Anne-Kristin 

Rødahl, Eivind Moen, Tore Lahn, Frida Aakervik Berg, Ellen k. Berns, Bjarne Granli, Torfinn Rohde, Per 

Øivind Riise.  

Forfall; Morten Tøndel, Kirsten Thyrum, Kirsten Frønes, Thomas Ole Andersen, Johan Fredrik Urnes, 

Ragnhild Hoel, Odd Sletten 

Møtet startet med lunch. Ingen kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte 06.09.2018 

Sak 11/18 Verdensarven på kommunenes, fylkeskommunenes og fylkesmennenes 

hjemmesider.  

 Stikkord fra diskusjonen;  

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har omtale av verdensarven 

Destinasjon Røros har omtale av verdensarven 

Rørosmuseet/verdensarvsenterets verdensarvsider kan brukes fritt og klippes 

og limes fra. Bilder kan brukes om de er Rørosmuseets.  

Vi får en bildebank i forbindelse med arbeidet med verdensarvutstillingen på 

Rørosmuseet. Fotograf Guri Dahl skal fotografere i området i 14 dager fordelt 

over hele 2019.  

Logobruk er avklart fra RA/KLDs side.  

Tolga kommune har verdensarvomtale på sine hjemmesider.  

Vedtak;  Torfinn Rohde og Per Øyvind Riise lager et utkast til en fellestekst til alle 

kommunene. Omtale av verdensarven i den enkelte kommune lages av 

kommunen.  

Oppdateringsarbeidet gjøres ferdig i løpet av 2019.  

Regler for logobruk sendes ut av koordinator så fort dette blir oversendt fra 

Riksantikvaren.   

Sak 12/18 Oppfølging av gamle, og nye aktuell prosjekter det kan søkes midler om for 

2019.  

Følgende mulige nye prosjekter for 2019 ble presentert;  

 

Os kommune;   Ny søknad for Narjordet. Større enn for 2018. 

    Forprosjekt fjøset på Oddentunet. 

    Tolleftrøan på Narbuvollen? 

    Forprosjekt Gruvåsen sammen med nasjonalparkstyret 

    for Forollhogna  

  Holtålen kommune;  Skilting på Muggruva 

    Områdeplan/videreutvikling Eidet Smeltehytte 

 Tolga kommune;  Ferdigstilling «Kraftstasjonsprosjektet» 

Engerdal kommune;  Terrengmodell Blokkodden 

Røros kommune;  Videreføring av løpende prosjekter 



Vedtak;  Nye prosjekter omsøkes Riksantikvar og/eller respektive fylkeskommune 

innen søknadsfrist 15. januar 2019.  

Sak 13/18 10- og 40-årsjubileet 2020. Konkretisering av markeringer.  

Med utgangspunkt i oversikten fra work-shop den 06.06. har faggruppa 

følgende forslag til arrangementer i forbindelse med markeringen av 10-års og 

40-årsmarkeringen for verdensarvnominasjonene;  

Engerdal;  Plakettavduking på Femundshytta sommeren 2020 

   Arrangement på Blokkodden sommeren/høst 2020 

Os;       Plakettavduking Vintervegen  

   Arrangement på Oddentunet sommer 2020 

Holtålen; Plakettavduking Mugg-gruva sommer/høst 2020 

   Arrangement Eidet Smeltehytte  

Tolga;  Plakettavduking Tolgen hytte/Informasjonssenteret 

Røros;   Plakettavdukinger (Storwartz, Malmplassen/verdensavsenteret,    

   Gata, Nordgruvene, Raudhåmmåren, ??) 2020 

Fellesmarkeringer;  

 Historisk fotoutstilling (Landskaper, bygninger før og nå) 

 NRK-TV om verdensarven. Sjekkes ut med NRK til neste møte i  

 faggruppa.  

 Lasskjørerne minutt for minutt?  

Det ble også konkludert med at markeringer og arrangementer 

bør inngå i et helhetlig opplegg som presenteres samlet overfor 

publikum, presse m.m.  

Forslaget bearbeides videre i både faggruppa, verdensarvrådet og den enkelte 

kommune, fylkeskommunene, Rørosmuseet, Musea i Nord-Østerdalen, 

Destinasjon Røros m.fl.  

Det er også viktig å invitere og involvere ideelle organisasjoner (historielag, 

bygdelag m.m.)  

Sak 14/18 Forvaltningsplanen – gjennomgang av attributter og signifikante objekter og 

oppsluttende verdier innenfor verdensarven.  

 

Magnus Borgos presenterte resultatet av arbeidsgruppas gjennomgang av 

underlagsrapporter og innskrivingsdokumenter, samlet i tabell (regneark)  

med tema/attributter/signinfikante objekter/oppsluttende verdier/ 

sideordnede fortellinger (narrativer).  

 Arbeidsgruppa har kun lagt inn områder og anlegg som hadde  prioritet 1 og 2 

i underlagsdokumentene, samt holdt seg strengt til avgrensingene som er 

gjort i selve innskrivingsdokumentet.  



 Fra faggruppa ble det foreslått suppleringer inn i tabellen;  

 

Utistu (Dalbygda – fredet anlegg), 

Sæter gård (Tufsingdalen-ferdasgård) 

  

Vinterveiene – og høyt prioriterte sommerveier 

Storbekken (Engerdal) 

Sorken vestre (Engerdal) 

Raudsjødalsmeieriet (Tolga)  

De uthevede i kursiv ligger utenfor Circumferensen. Det må avklares om en 

kan inkludere anlegg utenfor Circumferensen som oppsluttende verdier.  

Arbeidsgruppa har foreslått å oppgradere Eidet-Dragås, Narjordet og 

Tømmerennene/Fløterbuene mellom Femunden og Feragen til 

verdensarvstatus. Videre skjebne for dette forslaget må avklares med 

Riksantikvaren.   

Den samiske historien er en sideordnet fortelling (narrativ) til fortellingen om 

Røros Kobberverk slik innskrivingsdokumentene definerer dette.  

 Den beskrivende delen til lista er i svært mange tilfelle lagt inn i Kulturpunkt, 

og det må tilstrebes at denne brukes så langt mulig.  

 Alle objekter/områder skal gis et id/nr og legges inn i Askeladden.  

 Det ble påpekt at en må avklare «eiendomsforholdet» til objektbeskrivingen 

og kartfestingen. (Ingunn Holøymoen)  

 Arbeidsgruppa og koordinator fortsetter sitt arbeid fram mot 

faggruppeseminar i februar 2019.  

Sak 15/18 NIBR- Rapporten; Kulturminnemiljøet på Røros og i Fjellregionen.  

Koordinator presentert rapporten i kortversjon. Rapporten bør bli et godt 

underlagsdokument i forbindelse med innspill til den nye 

kulturminnemeldinga som er under arbeid.  

Sak 16/18 Møteplan 2019 

Vedtak;  Torsdag den 14. februar (Røros)  

 

  og at følgende datoer avsettes til faggruppemøter 

 Torsdag 4.april (Os) 

Torsdag 13.juni (Engerdal) 

Torsdag 19. september (Holtålen) 

Torsdag 28.november (Tolga) 



Merk også;  

Verdensarvforum på Vega 6.-8.mai 

Nordisk verdensarvkonferanse 2.-5. september i Stockholm. 

Sak 15/18 Orienteringssaker; 

Skilting;  Verdenarvvegskilt oppsatt  før Eidet/Dragås 

   Vegskilt Hedmark avklart. Kommer opp til våren.  

   Nye infoskilt bestilt av Rørosmuseet. Kommer opp til våren.   

Utvidelse uthusprosjektet;  

  Utvidelse vedtatt i Tolga og Os 

  Utvidelsesvedtak Engerdal kommer tidlig 2019 

  Gjenstår drøfting Holtålen.     

Status kulturminneplaner;  

  Alle kommunene har planer under arbeid. Planlagt ferdig  

  2019-2020.  

 

Referent; Torfinn Rohde 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  



 

 

 

 


