
Referat fra faggruppemøte 07.05.2020, kl. 1200-1500 på Teams   

 
Tilstede;  Ellen K. Bernts Grønland, Olve Morken, Eivind Moen, Magnus Borgos,  

  Ingunn Holøymoen, Morten Tøndel, Anne Kristin Rødahl, Einar Sandnes, Per 

  Øyvind Riise, Bersvend Salbu, Tove Martens, Anne Nyhamar, Kirsti Sæther, 

  Tone Østerlie, Astrid Haug, Kirsten Thyrum, Torfinn Rohde 

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak;  Innkalling og sakliste godkjent 

 

Sak 02/20 Godkjenning av referat møte 28.11.2019 

Vedtak;  Referat fra møte 28.11. godkjent 

Sak 03/20 Jubileumsmarkeringene   

Det ble tatt en gjennomgang av arrangementsrekka i forhold til 40 og 10-

årsjubileet.  

Status pr.07.05.20 

 

Dato Aktivitet 

Uke 27 (4.-

5.juli) 

Plakett- og skiltavduking på Muggruva -Holtålen 

11. juli Åpning verdensarvutstilling Blokkodden - 

Engerdal 

20.juli Åpning info-punkt Tolga (Olsok på Tolga)  

25.-26. juli Fortellerstund m.m. på Oddentunet, Os 

Uke 32/33? Plakettavduking Femundshytta 

27.august Plakettavduking Malmplassen 

12.-13. 

september  

Åpningsarrangement Malmruta 

17.-

20.september 

Kølmilefestival Nørdalen 

 

Tove Martens oppfordret alle til å legge inn arrangementene på Destinasjon 

Røros side, under «Hva skjer», når arrangementene er klare for å 

offentliggjøres.  

Kølbrennarfestivalen, med selve kølbrenninga og forberedelsene til denne vil 

bli dokumentert med både film og foto. Arrangementskomiteen har motatt over 

kr. 300000 til arrangementet.  

Endelig dato for plaketteavdukinga på Femundshytta avklares med det første. 

Det vil skje mens Femund II har sommerruta si.  

Kirsten Thyrum ga en god orientering om Malmruta, som er en del av 

Riksantikvarens og DNTs prosjekt «Historiske vandreruter.» Spesielt fint er det 

at Fjølburøsta igjen vil bli et selvbetjeningskvarter på veien mellom Røros og 

Femundsmarka.  



Det er positivt at det nå ser ut til at alle arrangementene kan gjennomføres. Alle 

må imidlertid hensynta smittevernregler i henhold til myndighetenes 

anbefalinger, slik at publikumstilstrømningen ikke overstiger retningslinjene.   

 

Innstilling;  Revidert arrangementsliste som hensyntar helsemyndighetenes retningslinjer i 

forbindelse med Corona-smitten, gjøres ferdig til 20. mai, slik at den kan 

framlegges for verdensarvrådet på rådets møte 29. mai.  

Vedtak;  Revidert arrangementsliste som hensyntar helsemyndighetenes retningslinjer i 

forbindelse med Corona-smitten, gjøres ferdig til 20. mai, slik at den kan 

framlegges for verdensarvrådet på rådets møte 29. mai.  

Sak 04/20 Oppsummering av høringsuttalelser til utkast til Forvaltningsplan for 

  verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.  

  Koordinator orienterte om status for innkomne høringsuttalelser. Planen er å 

  legge fram en revidert plan i verdensarvrådsmøtet den 29. mai.  

Innstilling;  Verdensarvkoordinators oppsummering av høringsuttalelsene til Utkast   

  forvaltningsplan for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen tas til 

  etterretning.  Høringsuttalelser som kommer inn i løpet av mai, hensyntas i 

  det videre arbeidet.  

 Det forutsettes at innspillene i høringsuttalelsene så langt mulig innarbeides i 

 planen, og at en revidert versjon av planen legges fram til vedtak i 

 verdensarvrådets møte den 29. mai.  

Vedtak;  Verdensarvkoordinators oppsummering av høringsuttalelsene til Utkast   

  forvaltningsplan for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen tas til 

  etterretning.  Høringsuttalelser som kommer inn i løpet av mai, hensyntas i 

  det videre arbeidet.  

 Det forutsettes at innspillene i høringsuttalelsene så langt mulig innarbeides i 

 planen, og at en revidert versjon av planen legges fram til vedtak i 

 verdensarvrådets møte den 29. mai.  

   

Sak 04/20 Kulturminneforvalter for verdensarvkommunene.  

Spørsmålet om etablering av en kulturminneforvalterstilling for 

verdensarvkommunene har vært på kartet lenge. Både i Regional plan for 

verdensarven Røros bergstad og Circumferensen, og i Utkast til 

forvaltningsplan for Røros bergstad og circumferensen ligger etableringen av 

en stilling som kulturminneforvalter i verdensarvkommunene som et tiltak.  

Koordinator mener at dette nå bør løftes fram i en mere konkret form for å se 

om det kan realiseres. På møtet vil koordinator legge fram en oversikt over 

kostnader, arbeidsoppgaver og drøfte en mulig finansieringsmodell som det 

kan gås videre med.  

Innstilling;  Saken legges fram uten innstilling. 



  Koordinator orienterte om prosessen rundt etablering av en stilling som  

  kulturminneforvalter i Circumferenskommunene. Ved at Uthusprosjektet går 

  inn i etableringen av stillingen med et betydelig beløp, tilsvarende  

  størrelsesorden 30-40% av stillingen, og begge fylkeskommunene bidrar, kan 

  en få etablert stillingen i løpet av året.  

  Saken drøftes nå med ledelsen i kommunene, og følges opp av   

  verdensarvkoordinator.   

Eventuelt;  Åpning av museer og attraksjoner sommeren 2020.  

Det ble orientert om planer for åpning av museum/besøkssteder i regionen sett i 

relasjon til smittevernregler. Det er sannsynlig at museene åpner, men med 

streng smittevernkontroll og inntak basert på gruppestørrelse i henhold til 

myndighetenes anbefalinger.  

 

Orienteringer;  

Verdensarven digitalt v/Åsmund Steinbakken, Innlandet fylkeskommune 

Prosjektleder Amund Steinbakken fra Innlandet fylkeskommune ga en 

presentasjon av prosjektet The WHIST-project - VIRTUAL WORLD 

HERITAGE STORIES; et Creative Europe-prosjekt som skal presentere 

verdensarven Røros bergstad og Circumferensen, Hälsingegårdene i 

Gävleborgs län, Sverige, og Casa Battlo, en bygning I Barcelona, tegnet av 

Antonio Gaudi. Innlandet fylkeskommune og Anno-Musea i Nord-Østerdalen 

driver prosjektet. Søknad til Creative Europa skal sendes i løpet av mai.  

  Det vises for øvrig til vedlagte pdf av presentasjonen som ble gitt på møtet.  

  

Verdensarven som veiviser v/Kirsti Sæther 

Verdensaven som veiviser er verdensarvsenterets største skolesatsing og har 

vært i drift 6-7 år, etter først en prosjektperiode og nå som et permanent tilbud 

til alle skolene i Circumferensen. Pr. dato er opplegget etablert i Røros, Os og 

Tolga. I Holtålen og Engerdal finnes etablerte opplegg, men en håper etter 

hvert også å få til aktivitet der i Verdensarven som veivisers regi.  

Kirsti Sæther og Sigrun Selboe på Rørosmuseet arbeider med verdensarven 

som veiviser. Kirsti presenterte arbeidet for faggruppa. Presentasjonen er 

vedlagt referatet.  

Fotoprosjekt; Refotografering av verdensarven med Oskar Puschmann.  

Per Øyvind Riise orienterte om verdensarvsenterets fotoprosjekt i samarbeid 

med Oskar Puschmann ved NIBIO. Puschmann kommer til Circumferensen i 

sommer, og Per Øyvind ba om att alle hadde bevissthet om å finne bilder av 

landskap i verdensarven fra tidligere. Ikke bare veldig gamle bilder, men gjerne 

fra etter krigen og fram mot våre dager. Prosjektet skal  resultere i en utstilling 

på verdensarvsenteret til høsten/vinteren.    



Byggeskikkveileder for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter Astrid Haug 

  Nasjonalparkstyret for Forollhogna har utarbeidet en byggeskikkveileder for 

  Forollhognaområdet som er sendt på høring i disse dager. Veilederen er bl.a. 

  finansiert med verdenssarvmidler, og det er intensjonen at veilederen også skal  

  være et nyttig dokument også i andre kommuner i regionen ut over  

  «Forollhognakommunene».    

Høringsfristen er 1. juni, og det ble presisert at høringen nå er en 

kvalitetssikring av eksemplene i veilederen, og veilederen som helhet.  

Det er  sterkt ønske fra nasjonalparkstyret at kommunene og andre 

høringsinstanser gir tilbakemeldinger inne fristen, men at uttalelser som måtte 

komme seinere selvfølgelig også vil bli hensyntatt.  

 

Referent; Torfinn Rohde 

 

 

 

 

 

 


