
Innkalling og sakliste til faggruppemøte torsdag 03.12. kl.1200-1430 på Teams.  

Sak 14/20  Godkjenning av innkalling og sakliste  

Sak 15/20 Godkjenning av referat fra møte 01.10.20 

Sak 16/20 Norges verdensarv. Orientering om organisasjonen og arbeidet med ny 

  strategi for Norges verdensarv. v/Liv Astrid Sverdrup, daglig leder Norges 

  verdensarv. 

  Liv Astrid Sverdrup overtok som daglig leder av Norges verdensarv tidlig i 

  høst. Mange av både faggruppas og verdensarvrådets medlemmer møtte Liv 

  Astrid på hennes introduksjonstur i verdensarven i dagene 8.-10. september.  

  Siden den gang har mye skjedd på kort tid, og Liv Astrid er kommet godt i 

  gang med jobben.   

  Liv Astrid vil orientere om arbeidet med ny strategi for Norges verdensarv, 

  kontaktene opp mot Stortinget i forbindelse med årets statsbudsjett og om 

  hvordan hun og styret i Norges verdensarv ser for seg samarbeidet med  

  verdensarvstedene/kommunene m.m.  

    

Sak 17/20 Status prosjekter 2020 og planlagte aktiviteter/ søknader på   

  verdensarvmidler 2021. Kommunerunde.  

  Det går mot rapportering av årets aktiviteter og økonomi og ny søknadsrunde 

  på verdensarvmidler og evt. andre søknadsmuligheter for tiltak og formidling. 

  Søknadsfristen for verdensarvmidlene er 15. januar. Vi tar en   

  runde «rundt bordet» med status og planer for 2021.  

  Jeg ber om at alle kommer med innspill.  

Sak 18/20 Planlagte aktiviteter ved Verdensarvsenteret for 2021 v/Per   

  Øyvind Riise 

  Rørosmuseet/verdensarvsenteret hadde (som andre) en spesiell situasjon i 

  2020, med nedstengning i mars/mai, en rekordbesøksommer og en mer eller 

  mindre normal høstsesong.  

  Per Øyvind vil orientere om planlagte aktiviteter i 2021 fra senterets side, i 

  verdensarvkommunene og på Smelthytta. Han vil også redegjøre for  

  prosessen/tidskjema med reautorisering av verdensarvsenteret for perioden 

  2022 – 2027.  

   

Sak 19/20 Status regional kulturminneforvalter pr. 03.12.  

  Dette er en gjenganger, og nå nærmer vi oss en reell status for muligheten til 

  å få til stillingen. Vi tar en gjennomgang fra alle impliserte og skisserer videre  

  framdrift.  

 

Sak 20/20 Møteplan for faggruppa 2021 

  Vi nærmer oss fort nyttår, og det er tid for å planlegge neste års   

  faggruppemøter. Forhåpentligvis vil det nye året gi oss muligheter for å  



  møtes fysisk igjen, slik at vi bl.a. kan få til befaringer i tilknytning til møtene 

  på barmark.  

  Koordinator har følgende forslag til møteplan; 

  

  Torsdag 18.februar, Røros 

  Torsdag 22.april, Tolga 

  Torsdag 2.september; Holtålen 

  Torsdag 25.november, Engerdal 

 

Andre datoer å merke seg i 2021 er;  

 

  4.-6. mai.    Verdensavforum Geiranger 

  26.-27.juni  Åpning av historisk vandrerute, Malmveien, Røros 

  21.eller 28 august.  Markering Femundsmarka nasjonalpark 50 år 

  Septenber;   Nordisk verdensarvkonferanse Rjukan-Notodden 

Åpning av infosenter på Tolga, avduking av modeller på Blokkodden og utstillingen «Vår 

felles verdensarv» på Smelthytta er også arrangementer som vil komme i løpet av sommeren.  

    

Sak 21/20 Eventuelt 

Orienteringer: Om prosessen for forslag til verdensarvstatus for Eidet/Dragås og  

    Oddentunet/Narjordet v/Torfinn/Anne 

    Status Oddentunet-prosjektet v/Anne-Kristin, Kjersti 

    Status avisartikler verdensarv, v/Torfinn 

    

 

 

     

 


