
Referat møte i verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen på 

Kommunehuset, Tolga, 26.04.2019 kl. 1000 -1400 
 

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

K.Bernts,Ragnhild Hoel, Odd Sletten, Johan Fredrik Urnes, Per Øyvind Riise, Bersvend 

Salbu, Svein Inge Sunde, Sigurd Svendsen.  

 

Sak 06/19 Godkjenning av innkalling og referat 

Møteinnkalling og referat ble godkjent.   

 

Sak 07/19 Lasskjørerruter og lasskjørergårder i Circumferensen 

Sigurd Svendsen orienterte om m kartleggingsprosjektet av lasskjørerruter og lasskjøregårder 

i Circumferensen. Prosjektet er et underlagsprosjekt for forvaltningsplanen for Røros bergstad 

og Circumferensen, og rapporteres i løpet av våren 2019.  

 

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

Administrerende direktør Svein Inge Sunde orienterte om aktivitetene til Anno Museum. 

Museet har en stor bygningsmasse i Nord-Østerdalen. ANNOs store prosjekt for tiden er 

oppbygging av et samlingsbygg på Elverum.  

 

Sak 09/19 Vindkraft i og utenfor Circumferensen 

Ragnhild Hoel orienterte om NVEs rapport, «Forslag til nasjonal ramme for vindkraft», og 

spesielt Riksantikvarens arbeid med innspill og underlagsmateriale.   

I rapporten har NVE har plassert grensen for Circumferensen feil. Teknisk feil fra deres side 

som er korrigert. Riksantikvaren opplever at de ikke har fått mye gjennomslag for sine 

innspill og forslag til unntak i område 13.  

 Fra diskusjonen omkring hva Verdensarvrådet evt. skal/kan foreta seg i sakens anledning: 

- Jan Håvard: Verdensarvrådet må forholde seg til verdensarvområdet. Forhold utenfor 

må være opp til hver enkelt kommune.  

- Ragnhild: Hvis det vil påvirke området innenfor buffersonen så bør verdensarvrådet 

uttale seg.  

- Ragnhild Hoel: Opererer ofte med en avstand på 2 km fra en grense for visuell 

virkning. I åpne landskap kan det være opp til 10 km.  

- Høringsfristen utsatt til 1. oktober.  

- Saken løftes opp igjen på Verdensarvråds møte i juni.  

 

Sak 10/19 Orienteringer 

Bærekraftig reiseliv v/Tove Martens – orientering om status.  



- Tove Martens orienterte om arbeidet med resertfiseringen av Røros som bærekraftig 

reisemål. Reisemålsutvikling på verdensarvens og miljøets premisser er et av 4 

hovedmål.  Sertifiseringsbesøk fra Innovasjon Norge gjennomføres i uke 20.  

 

Status verdensarvfilm og bok, rapport fra Rørosmuseet v/Odd Sletten 

- Fotobase fra stedene 

- Rørosfilmen ferdig første klipp – ca. 7 minutter. 

- Bok kommer etter foto.  

- Jobber sammen med Riksantikvaren om utstillings-prosjektet.  

- Rapport fra Mist-Rørosmuseet til Kulturdepartementet. 

Runa Finborud:  

Sendt brev til KLD om forslag til kompetansesenter på kulturminner og næringsutvikling på 

Røros.  

 

Norges Verdensarv – Vega.  

En stor delagasjon (15stk) stiller fra verdensarven Røros bergstad og Circumferensen i dagen 6.-9. 

mai.  

 

Referent; Magnus Borgos.  


