
Referat fra møte i Verdensarvrådet 07.12.2018 kl. 1000-1400 på 

Bygningsvernsenteret, Rørosmuseet.  

Tilstede;  Runa Finborud, Hans Vintervold, Ragnhild Aashaug, Jan Håvard Refsethås, 

Ellen Haugen Bergsrønning, Ellen K. Bernts Grønland (for Lars Erik Hyllvang), 

Thomas Ole Andersen, Magnus Borgos, Kirsten Thyrum, Per Øyvind Riise, Odd 

Sletten, Torfinn Rohde 

Fra Falun;  Värdsarvsamordnare Christina Staberg, og pedagog Anders Sjøberg 

Forfall;  Aasa Gjestvang, Kirsten Frønes, Ragnhild Hoel, Tove Martens 

 

Sakliste  

Sak 12/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.  

Vedtak;  Innkalling og sakliste godkjent.  

Sak 13/18 Besøk av Verdensarvrådet for Falun i dagene 18.-20. februar (Rørosmartnan) 

 Värdsarvssamordnare Christina Staberg og pedagog Anders Sjøberg orienterte 

om forventninger fra Verdensarvrådet i Falun til besøket i Røros 18.-20. 

februar.  

Stikkord;  Arbeidet med byggnadsvård 

   Besøksnæringsstrategi 

   Betydningen av en nasjonal verdensarvpolitikk 

   Hvordan få engasjement og medvirkning for verdensarven i 

   hele befolkningen. 

 Det ble også orientert om det felles skoleprogrammet som 

verdensarvkoordinatorene, naturskolen og Rørosmuseet arbeider med. Det 

tas sikte på å søke om midler til dette pr. 1.februar (NORDPLUS), og å arbeide 

for en ordning som kan gjennomføres årlig.   

 Det foreslåtte programmet for besøket ble drøftet. Det er ønskelig at 

medlemmene i verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen deltar 

på hele arrangementet.  

Innstilling;  Saken legges fram uten innstilling 

Vedtak;  Det foreslåtte programmet for besøket fra verdensarvrådet i Falun i dagene 

18.-20. mai tas til etterretning. Endelig program oversendes etter 

tilbakemelding fra verdensarvrådet i Falun.  

 

 

 



Sak 14/18  Verdensarven på kommunenes, fylkeskommunenes og fylkesmennenes 

hjemmesider.  

Innstilling;  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.  Det foreslås at verdensarvrådet gjør tilsvarende vedtak. 

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 15/18 Oppfølging av gamle, og nye aktuelle prosjekter det kan søkes midler om for 

2019.  

Innstilling;  Kommunene fremmer egne søknader til Riksantikvaren og fylkeskommunene 

innen 15. januar i henhold til prosjekter fremmet på faggruppemøtet den 

26.11.2018 

Vedtak;  Kommunene fremmer egne søknader til Riksantikvaren og fylkeskommunene 

innen 15. januar i henhold til prosjekter fremmet på faggruppemøtet den 

26.11.2018 (se liste under)  

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

    Forprosjekt for istandsetting av fjøset på Oddentunet. 

    Tolleftrøan på Narbuvollen? Tilstandsanalyse.  

    Forprosjekt for Gruvåsen sammen med   

    nasjonalparkstyret for Forollhogna  

 Holtålen kommune;  Skilting på Muggruva (bevilget kr.150 000 fra Trøndelag 

    fylkeskommune i 2018)  

    Utarbeidelse av områdeplan/videreutvikling Eidet  

    Smeltehytte 

 Tolga kommune;  Ferdigstilling «Kraftstasjonsprosjektet».   

    Informasjonsmateriell om verdensarven. 

Engerdal kommune;  Terrengmodell Circumferensen på Blokkodden 

Røros kommune;  Videreføring av løpende prosjekter og mulig nytt  

    prosjekt på skjøtselsplan for Røros kirkegård.  

 

 

 



 Sak16/18 10- og 40-årsjubileet 2020. Konkretisering av markeringer.  

Innstilling;  Et endelig opplegg for markeringer av jubileene i 2020 legges fram til vedtak i 

 verdensarvrådet på første møte i 2019. Det nedsettes en    

 arbeidsgruppe/jubileumskomite på samme møte.  

Vedtak;  Et endelig opplegg for markeringer av jubileene i 2020 legges fram til vedtak i 

  verdensarvrådet på første møte i 2019. Det nedsettes en    

  arbeidsgruppe/jubileumskomite på samme møte.  

 

Sak 17/18 NIBR- Rapporten; Kulturminnemiljøet på Røros og i Fjellregionen.  

Innstilling;  Rapporten «Kulturminnemiljøet på Røros og i fjellregionen» gir en god 

framstilling av kulturminnemiljøet. Rapporten legges til grunn for innspill til 

Kulturminnemeldingen.  

Vedtak;  Rapporten «Kulturminnemiljøet på Røros og i fjellregionen» gir en god 

framstilling av kulturminnemiljøet. Rapporten legges til grunn for innspill til 

Kulturminnemeldingen. 

Sak 18/18 Ny kulturminnemelding, Innspillskonferanse Lillehammer 18. desember.  

Fra diskusjonen;  

Innspillet fra verdensarvrådsleder bør omtale; 

• De positive virkningene av verdensarvpolitikken som ble lagt fram i 

«Framtid med fotfeste-meldinga» i 2013.  

• At det som nå er bygget opp må videreføres, og at kulturminnearbeidet 

ikke må nedprioriteres 

• Verdensarven som fyrtårn for beste praksis innenfor natur- og 

kulturminnevern må videreføres 

• At kulturminnemiljøet i verdensarven Røros bergstad og 

Circumferensen er bredt og stort, og klart for nye oppgaver.  

• Behovet for styrket kompetanse på kulturminnevern i 

Circumferenskommunene 

• Ønsket om å bygge ut den sør-samiske kulturminnekompetansen i 

området, særlig på samisk bygningsvern 

peke på verdensarven som verdiskaper i bred forstand 

 

Innstilling;  Verdensrvrådsleder og koordinator utarbeider skriftlig innspill til den nye 

kulturminnemeldinga. Innspillet klareres i verdensarvrådet før oversendelse 

innen fristen fristen 1. februar.  

Verdensarvrådsleder, koordinator og representanter for verdensarvråd og 

faggruppe deltar på innspillskonferansen på Lillehammer 18. desember.   



Vedtak;  Verdensrvrådsleder og koordinator utarbeider skriftlig innspill til den nye 

kulturminnemeldinga. Innspillet klareres i verdensarvrådet før oversendelse 

innen fristen fristen 1. februar.  

Verdensarvrådsleder, koordinator og representanter for verdensarvråd og 

faggruppe deltar på innspillskonferansen på Lillehammer 18. desember.   

Sak 19/18 Møteplan 2019 

Det foreslås følgende møteplan for verdensarvrådet;  

Fredag 25. januar (Os) 

Fredag 26. april (Tolga) 

Fredag 21. juni (Engerdal) 

Fredag 27.september (Holtålen) 

Fredag 13. desember (Røros) 

Møtet den 25. januar er planlagt ut fra muligheten til å drøfte et skriftlig 

innspill til Stortingsmeldingen om kulturminnevernet innen fristen den  

1. februar.  

Merk også  

Verdensarvforum på Vega 6.-8.mai 

Nordisk verdensarvkonferanse 2.-5. september i Stockholm. 

Det foreslås at vi inviterer ledelsen i MIST og Anno på møtet den 26.april, 

alternativt 21. juni.  

Vedtak;  Følgende møteplan gjøres gjeldende for 2019; 

Fredag 8.mars (Os) 

Fredag 26. april (Tolga) 

Fredag 21. juni (Engerdal) 

Fredag 27.september (Holtålen) 

Fredag 13. desember (Røros) 

Merk også  

Verdensarvforum på Vega 6.-8.mai 

Nordisk verdensarvkonferanse 2.-5. september i Stockholm. 

Det foreslås at vi inviterer ledelsen i MIST og Anno på møtet den 26.april, 

alternativt 21. juni.  

Orienteringssaker;  

Status forvaltningsplanarbeidet v/Torfinn Rohde 

Status utvidelse av uthusprosjektet v/Magnus Borgos 

Arbeidet med verdensarvutstilling v/Odd Sletten 

  

Møtet ble avsluttet med lunch på Vertshuset.  

 

Referent; Torfinn Rohde 



 

 

 


