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Reiseliv og verdensarv i Circumferensen
Verdensarv, kulturminner og arrangementer er en hovedattraksjon for reiselivet i
regionen. Mye av dette er konsentrert til bergstaden og de nærmeste omgivelsene.
I Forvaltningsplanen for verdensarven for Røros bergstad og Circumferensen, drøftes
mulighetene for å løfte fram verdensarven sterkere i hele Circumferensen, som en
viktig del av næringsutviklingen i både tettstedene og i bygdene. I
tiltaksdelen(kap.22) av forvaltningsplanen pekes dette spesielt på i pkt.8; «Tiltak for
verdiskaping og næringsutvikling». Et av tiltakene er som følger;
«Stimulere til produktutvikling innenfor reiselivsnæringen, spesielt i lokalsamfunnene
ute i Circumferensen». Ansvaret for å følge opp dette er i forvaltningsplanen tillagt
kommunene, arbeidet skal foregå løpende i planperioden, og Innovasjon Norge og
kommunale næringsfond pekes på som mulige finansieringskilder.
Innenfor reiselivet i Circumferensen er det destinasjon Røros og destinasjon FemundEngerdal som er kommunenes hovedredskap for markedsføring og samarbeid om
utvikling av regionene som turistmål.
En utvikling av nye turistmål tar ofte lang tid og krever kontinuerlig innsats fra mange
aktører. Dette gjelder også i vår region. Men verdensarven og verdensarvstatusen er
på plass, og har utvilsomt et uutnyttet potensial i regionen.
På faggruppemøtet i oktober var det enighet om å ta tak i denne utfordringen i
faggruppa i 2021.
Destinasjon Røros har i senere tid arbeidet med en ny strategi for destinasjonen. Som
utgangspunkt for en oppstart av dette arbeidet/temaet i faggruppa innleder hun om
arbeidet med strategien og resultatet av denne.
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Formidlingsplan 2022- 2026 for Verdensarvsenter for Røros bergstad og
Circumferensen
Verdensarvsenteret er godt i gang med revisjon av formidlingsplanen for
verdensarven. Tidshorisonten for planen er sammenfallende med ny
autorisasjonsperiode. Planutkastet bygger videre på dokumentet fra 2018, og
prosessene rundt utarbeidelsen av den.
Per Øyvind Riise holder i arbeidet og gir en presentasjon av tankene rundt revisjonen
av planen denne gang, og opplegget for arbeidet framover fram mot ferdigstilling.
Et foreløpig utkast til plan er vedlagt.
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Canvas-prosjektet – digitalt verskapskurs
Destinasjon Røros har i samarbeid med Rørosmuseet og Røros ressurs utviklet en digitalt
vertskapskurs. Rørosmuseet står for den faglige delen. Per Øyvind Riise vil presentere
opplegget for faggruppa på møtet.

Orienteringssaker;

Årsrapport 2020
Årsplan for 2021 for verdensarvråd, faggruppe og verdensarvkoordinator
På grunn av behovet for et tidlig møte i verdensarvrådet i januar, ble både årsrapport
for 2020 og arbeidsplan for 2021 behandlet i verdensarvrådet den 29.01.
Årsplanen er imidlertid et «dynamisk dokument», ikke minst i disse tider når Covid19 styrer mye. For eksempel er verdensarvforum i Geiranger nå besluttet flyttet fra
4.-6.mai til 7.-9. september. Den nordiske verdensarvsamlinga er utsatt til 2022
(Skulle gått av stabelen i september).
Vvedlagt årsplan er altså allerede revidert og vil sikkert følge både faggruppa og
verdensarvrådet gjennom året med nye utgaver.

