
Referat fra møte i verdensarvrådet 27.01.2020 1145-1515 på 

Smelthytta, Røros. 

Til stede; Isak Busch, Bjørnar Tollan Jordet, Line Storsnes, Runa Finborud, Arve Hitterdal, 

Kjerstin Lundgaard, Ellen H. Bergsrønning, Ellen K. Bernts Grønland, Siv Sjøvold, Magnus 

Borgos, Per Øyvind Riise, Kirsten Thyrum, Tove Martens, Johan Fredrik Urnes, Odd Sletten, 

Kirsti Sæther, Torfinn Rohde 

Forfall; Nora Marie Bransfjell, Bersvend Salbu, Ane Nyhammar 

Verdensarvrådet startet med lunch i kafeen på Smelthytta. Etter maten presenterte leder for 

verdensarv og formidling ved Rørosmuseet, Per Øyvind Riise, verdensarvutstillingen som sto 

ferdig til den offisielle åpningen av verdensarvsenteret i september 2019. Medlemmene fikk 

også sett på utstillingen «Hellig Jord» av Håkon Gullvåg.  

Møtet ble så satt i «Klasserommet» i museets underetasje.  

Sakliste;  

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling. 

  Innstilling;  Innkalling godkjennes 

  Vedtak; Innkalling godkjent 

Sak 02/20  Godkjenning av referat fra møte den 13.12.2019 

Innstilling; Referatet godkjennes 

Vedtak; Referat godkjent  

Sak 03/20 Utkast til årsmelding 2019 for verdensarvrådet Røros bergstad og 

Circumferensen.  

Årsmeldinga er bygd opp på samme måte som årsmeldinga for 2018. 

Dokumentet er delt i 4 hovedkapittel; verdensarvrådets virksomhet, faggruppas 

virksomhet, verdensarvkoordinators virksomhet og til slutt et mere 

oppsummerende kapittel som favner viktige tema i verdensarvarbeidet.  

Utkastet vil bli justert i henhold til innspill fra rådet og legges fram i endelig 

form på neste møte i verdensarvrådet. Fortrinnsvis også med bilder denne 

gang.  

Utkast til årsmeldingen er vedlagt. 

  

Innstilling;  Verdensarvrådet godkjenner utkastet til årsmelding  for 

2019 

Vedtak;  Verdensarvrådet godkjente utkastet til årsmelding for  

  2019, med påpeking av manglende tekst under punktet om 

  Natur- og kulturveiledning i Norden.   



Sak 04/20 Endring av høringsfrist for forvaltningsplanen til 01.04.2020 

 Koordinator har mottatt forespørsel fra Røros kommune om utsetting av fristen 

for høring av forvaltningsplanen til 01.04. 2020. Forespørselen er begrunnet 

med at det vil være vanskelig å få en grundig behandling av planen til 

kommunestyret 13.02.20, og at neste k-styremøtet er berammet først til 

26.03.2020 

 Koordinator anser at høringsfristen med 1 mnd. er uproblematisk. Det er viktig 

med en grundig behandling av planen, og det vil fremdeles være mulig å 

komme i havn med sluttbehandlingen før sommerferien, til verdensarvrådsmøte 

i Engerdal den 29.05.2020.  

 Innstilling;  Høringsfristen for forvaltningsplanen utsettes til   

   01.04.2020. Høringsinstansene underrettes om dette.  

Vedtak;  Høringsfristen for forvaltningsplanen utsettes til   

   03.04.2020. Høringsinstansene underrettes om dette.  

  

Sak 05/20 Forslag til årsplan for 2020 for Verdensarvrådet, faggruppa og 

 verdensarvkoordinator   

Verdensarvrådet med tilliggende organer har i løpet av året en rekke aktiviteter 

ut over vedtatte møteplaner. Vedlagt er satt opp en årsplan med aktiviteter slik 

koordinator har oversikt over pr. utgangen av januar 2020.   

 Forslag til årsplan er vedlagt.  

 Innstilling;  Forslaget til årsplan for verdensarvrådet, faggruppa og  

   verdensarvkoordinator vedtas.  

Vedtak;  Forslaget til årsplan for verdensarvrådet vedtas med tillegg om 

   jubileumsaktivitetene knyttet til Olsok på Tolga og   

   350-årsmarkeringen av Tolgen hytte.  

   Justert årsplan er vedlagt referatet.  

Orienteringssaker;  

Søknader om midler 2020 til verdensarven v/koordinator 

Koordinator presenterte oversikten over søknader om verdensarvmidler (se 

vedlegg). Det forventes svar på søknadene i slutten av februar.   

 

Tilskuddsordning til kulturlandskap i verdensarvområder v/koordinator 

Det arbeides jevnt og trutt med å få verdensarven Røros bergstad og 

Circumferensen inn på tilskuddsordningen til utvalgte kulturlandskap og 

verdensarven Vega og Vestnorske fjorder. Arbeidet gjøres av Klima- og 

miljøverndepartementet i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Et kritisk 

punkt har vært å verifisere vektingen av jordbrukslandskapet som del av 

verdensarven.  Koordinator har gått gjennom forarbeidene til nominasjonen og 



nominasjonsdokumentet og laget et notat til klima- og miljøverndepartementets 

forhandlere om dette.  

 

Plakettavduking Tufsingdalen 17.02. Deltakelse fra verdensarvrådet.  

Ordfører Runa Finborud sender invitasjon til verdensarvrådets og faggruppas 

medlemmer til forkjørernes ankomst til Tufsingdalen med tilhørende 

plakettavduking. Det forventes ca. 100 personer til avdukingen, suppefrokost 

m.m.   

Verdensarvsenteret for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen v/Odd 

Sletten, Per Øyvind Riies og Kirsti Sæther. . 

  

Direktør Odd Sletten presenterte Rørosmuseets virksomhet i hele sin bredde.  

Leder av avdeling for verdensarv og formidling, Per Øyvind Riise presenterte 

verdensarvsenteret og dets virksomhet. Per Øyvind gjorde også en 

gjennomgang av verdensarvhistorikken, det faglige og «ideologiske» 

grunnlaget for verdensarvkonvensjonen og vår egen verdensarv som del av 

dette.  

På forhånd var både senterets årsrapport for 2019, og aktivitetsplanen med 

budsjett for 2020 utsendt.  

 

Formidlingsrådgiver Kirsti Sæther presenterte formidlingsprogrammet 

«Verdensarven som veiviser», som er et program som favner hele 

verdensarven, med opplegg for alle klassetrinn fra 1.-10. klasse. Programmet er 

utviklet med målsetting at alle skolene i Circumferensen skal ha et tilbud som 

ivaretar kunnskapsoppbygging om verdensarven. Programmet utvikles gradvis, 

og er foreløpig tatt i bruk i Os, Tolga og Røros.  

Møtet ble avsluttet kl.1515.  

 

  Referent; Torfinn Rohde 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

   

  

 

  


