
Referat fra verdensarvrådsmøte 29.05.2020 kl. 1130-1230 

Teamsmøte 

Tilstede; Isak Busch, Bjørnar Tollan, Arve Hitterdal, Runa Finborud, Terje Langfloen, Ellen 

Haugen Bergsrønning, Kjerstin Lundgård, Kjersti Forbord Jensås, Nora Bransfjell, Odd Sletten, 

Magnus Borgos, Anne Nyhammar, Elisabeth Seip, Torfinn Rohde, Per Øyvind Riise   

Sak 11/20 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Innstilling;  Innkalling og sakliste godkjennes 

Vedtak;  Innkalling og sakliste godkjennes 

 

sak 12/20 Godkjenning av referat fra møte den 20.04.20 
Innstilling;  Referatet fra møte den 20.04.20 godkjennes 

Vedtak:  Referatet fra møte den 20.04.20 godkjennes 

 

Sak 13/20 Forvaltningsplan for verdensarven Røros bergstad og            

Circumferensen. Sluttbehandling 

Innstilling;  Verdensarvrådet anser arbeidet med plandokumentet Forvaltningsplan for 
  Røros bergstad og Circumferensen for 2019-2023 for avsluttet fra rådets side, 
  og oversender planen til Riksantikvaren. Verdensarvrådet ber om at de  
  foreslåtte tiltakene innarbeides suksessivt i forvaltningsorganenes og de 
  relevante institusjonenes planer og budsjetter. Rådet peker spesielt på  
  viktigheten av å komme raskt i gang med utredningene om verdensarvstatus 
  for Narjordet/Oddentunet i Os, Eidet og Dragås i Holtålen og for den sør-
  samiske kulturen.   
 
Vedtak;  Verdensarvrådet anser arbeidet med plandokumentet Forvaltningsplan for 
  Røros bergstad og Circumferensen for 2019-2023 for avsluttet fra rådets side, 
  og oversender planen til Riksantikvaren. Verdensarvrådet ber om at de  
  foreslåtte tiltakene innarbeides suksessivt i forvaltningsorganenes og de 
  relevante institusjonenes planer og budsjetter. Rådet peker spesielt på  
  viktigheten av å komme raskt i gang med utredningene om verdensarvstatus 
  for Narjordet/Oddentunet i Os, Eidet og Dragås i Holtålen og for den sør-
  samiske kulturen.  
 

Sak 14/20 Byggeskikkveileder for Forollhogna nasjonalpark med   

  tilliggende landskapsvernområder.  Høring 

 
Innstilling; Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen er svært fornøyd med 
  at det  store arbeidet med å lage en byggeskikkveileder for   
  Forollhognaområdet er gjort. Rådets medlemmer vil bidra til at veilederen tas 



  i bruk i sine respektive kommuner og fylkeskommuner, og bidra til  
  bekjentgjøring og distribusjon av veilederen når den foreligger helt ferdig.  
  
Vedtak;  Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen er svært fornøyd med 
  at det  store arbeidet med å lage en byggeskikkveileder for   
  Forollhognaområdet er gjort. Rådets medlemmer vil bidra til at veilederen tas 
  i bruk i sine respektive kommuner og fylkeskommuner, og bidra til  
  bekjentgjøring og distribusjon av veilederen når den foreligger helt ferdig.  
 

Sak 15/20 Jubileumsarrangementer. Deltakelse fra verdensarvrådet.  
 
Innstilling;  Saken er mere av praktisk art, og har som sådan ingen innstilling.  
 
Fra diskusjonen;  
  Arrangementet med åpning av Malmveien er utsatt til 2021 
  Ålendåggån i sitt vanlige format er avlyst. Det blir avduking av skilt og plakett 
  på Muggruva. Endelig dato i juni til avklaring.  
  Plakettavduking på Femundshytta blir helga 8.-9. august.  
  Åpning av infosenteret på Tolga utsatt til 2021. Tolgen hytte 350 år markeres 
  på lokalmatdagen i Tolga, 12.-13. september.  
 
Etter gjennomgangen på møtet ser arrangementslista slik ut; 
  

Dato  Aktivitet Deltakere 

17.februar Lasskjørerarrangement på 

Tufsingdalen. Med plakettavduking 

v/fylkesordfører Innlandet og ordfører 

Os m.fl.  

Gjennomført 

Uke 25 (15.-21 

juni) 
Jubileumsarrangement på Muggruva, 

Nordgruvene. Nye informasjonsskilt 

om verdensarven og plakettavduking.  

Arve….. 

4.-5. juli Åpning av verdensarvutstilling på 

Blokkodden.  
Line…. 

25.-26. juli Arrangement/tablå på Oddentunet, 

Narjordet i regi av Os kommune.  
Runa…. 

7.-8. august Jubileumsarrangement på 

Femundshytten. Åpning av båtsesongen 

og plakettavduking. 

Line….. 

25.-28.august 

plakettavduking  
26.august 

Nordisk Riksantikvarmøte Røros. 

Plakettavduking på Malmplassen, 

Røros 26.aug 

Hele rådet +++ 

12.-13. september Markering av 350-årsjubileet for 

Tolgen hytte.  

Bjørnar 



17-20. september Kølmilefestival m/brenning av kølmile 

m.m. i Nørdalen, Os. Besøk fra 

Falunskolene.  

Runa…… 

 

Sak 16/20 Kulturminneforvalter i Circumferensen  
Fra diskusjonen;  

Arve Hitterdal fortalte at Holtålen kommune er i gang med en gjennomgang av sine 

samarbeidsordninger i forbindelse med budsjettarbeidet. Han kunne derfor ikke være 

konkret på Holtålens deltakelse i stillingen pr. dato.  

Terje Langfloen refererte til Engerdal kommunes uttalelse til forvaltningsplanen angående at 

stillingen måtte kunne brukes også på saker utenom Circumferensen. Koordinator avklarte 

at bruk i hele kommunen er en av premissene for å kunne etablere stillingen.  

Kjerstin Lundgaard framholdt at saken om Innlandet fylkeskommunes deltakelse måtte tas 

opp konkret i budsjettsammenheng for 2021.  

Kjerstin Lundgaard foreslo også en endring på teksten i innstillinga, slik at 

«samarbeidsavtale» blir tatt ut.  

 

Innstilling;  Verdensarvrådet ber om at det utformes et forslag til stillingsbeskrivelse og 

  samarbeidsavtale mellom kommuner, fylkeskommunene og   

  Uthusprosjektet i tråd med ovenstående saksframlegg om etablering av  

  en stilling som kulturminneforvalter i kommunene i Circumferensen.   

  Den økonomiske fordelingen må avklares som en  del av dette arbeidet.  

  Det forutsettes at samarbeidsavtale og økonomiske forhold er avklart slik at 

  kostnadene til stillingen kan innarbeides i budsjettet for 2021 så raskt som 

  mulig.  

Vedtak;  Verdensarvrådet ber om at det utformes et forslag til stillingsbeskrivelse og 

  samarbeidsavtale mellom kommuner, fylkeskommunene og   

  Uthusprosjektet i tråd med ovenstående saksframlegg om etablering av  

  en stilling som kulturminneforvalter i kommunene i Circumferensen.   

  Den økonomiske fordelingen må avklares som en del av dette arbeidet.  

  Det forutsettes at økonomiske forhold er avklart slik at kostnadene til  

  stillingen kan innarbeides i budsjettene for 2021 så raskt som mulig.  

 

Eventuelt;  Det var ingen saker under eventuelt 

 

Referent;  Torfinn Rohde 

 



 


