Referat fra faggruppemøte 03.12.20 kl.1200-1445 på teams.
Til stede; Magnus Borgos, Kirsten Frønæs, Per Øyvind Riise, Anne Kristin Rødahl, Eivind
Moen, Bjarne Granli, Olve Morken, Svein Ole Granefjell, Johan Fredrik Urnes, Monica
Anette Rusten, Erlend Gjelsvik, Anne Nyhamar, Kirsten Thyrum, Torfinn Rohde
Forfall; Morten Tøndel, Ingunn Holøymoen, Astrid Alice Haug, Tove Martens, Ellen, K.
Bernts
Sak 14/20
Vedtak;
Sak 15/20
Vedtak;
Sak 16/20

Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjent
Godkjenning av referat fra møte 01.10.20
Godkjent
Norges verdensarv. Orientering om organisasjonen og arbeidet med ny
strategi for Norges verdensarv. v/Liv Astrid Sverdrup, daglig leder Norges
verdensarv.
Liv Astrid Sverdrup orienterte om Norges verdensarv, om arbeidet med
ny strategi for Norges verdensarv og verdensarvstedene relatert til
målsettingene i St.meld. 16(2019-20) Nye mål i kulturmiljøpolitikkenengasjement, bærekraft og mangfold.» Hennes presentasjon er vedlagt
referatet.

Sak 17/20

Status prosjekter 2020 og planlagte aktiviteter/ søknader på
verdensarvmidler 2021. Kommunerunde.
Aktiviteten har også i år vært høy, på tross av Corona-pandemiens
innflytelse. Under er satt opp en status for 2020, og en oversikt over planlagte
aktiviteter i 2021, og innmeldte tilskuddsbehov pr. 03.13. (det siste kan
selvfølgelig endre seg før v15. januar 2021).

Kommune/fylke Status 2020

Aktiviteter 2021

Os

Videreføring Gruvåsenprosjektet.
Videreføring
Oddentunet
Videreføring Narjordet

Tolga

Kulturminneplan ferdig
(sluttbehandles januar 2021)
Jubileumsarrangementer på
Tufsingdalen, Oddentunet og i
Nørdalen.
Gruvåsen-prosjektet i gang,
men forsinket.
Restaurering stall på
Oddentunet. Besøksbygg
Oddentunet.
Lite aktivitet verneverdig
bebyggelse Narjordet p.g.a.
Corona
Infosenterbygget i
Kraftasjonen ferdig

Utstillingsprosjekt i
kraftstasjonen

VerdensarvTilskudd
2021
Nei
Ja
Ja

Ja

Holtålen

Engerdal

Røros

Innlandet

Trøndelag

Kulturminneplanen under
arbeid. Planlagt ferdig til
høring januar/februar 2021.
Utredning om «Tolgas murer»
ferdigstilt.
Uthusprosjekt i gata.
Jubileumsarrangement/skilting
Muggruva.
Nye Uthusprosjekt registrert
Mulighetsstudie videre
tilrettelegging og skjøtsel
Eidet/Dragås utsatt til 2021
Utvikling av guidemanus
Mugg og Eidet-Dragås i
samarbeid med
verdensarvsenteret. Utkast
kulturminneplan ferdig.
Jubileumsarrangement
Femundshytten.
Arbeid med
Smeltehyttemodellene på
Blokkodden

Hagaprogrammet,
Uthusprosjektet og
verneverdige bygninger «som
vanlig». Oppstart restaurering
Rådhusgården. Registreringer
og opp-pussing Nedre
kirkegård.
Fulgt opp Oddentunet.

Jobbing med regional
kulturmineplan

Videreføring
murprosjektet

Mulighetsstudie
tilrettelegging og
skjøtsel Eidet/Dragås
Utredning Eidet-Dragås
som del av
verdensarven.
Implementering av
guidemanus.
Kulturminnelan ut på
høring 1. halvår.

Ingen ny
søknad i
2021

Ferdigstilling
smeltehyttemodellene på
Blokkodden
Ferdigbehandling
fredning og
reguleringsplan
Femundshytta.
Kulturminneplan
ferdigstilles.
Videføring
Hagaprogrammet, fredet
og verneverdig
bebyggelse og
Uthusprosjektet
fortsetter på vanlig nivå.

Ingen ny
søknad i
2021

Søknad på
samme nivå
som 2020.

Utvidelse av
«Opplandsmodellen» i
bygningsvern til å
omfatte også Anno.
Fortsette og avslutte
regional
kulturminneplan.

Sak 18/20

Planlagte aktiviteter ved Verdensarvsenteret for 2021 v/Per
Øyvind Riise
Per Øyvind redegjorde for planlagte aktiviteter i 2021. Presentasjon
vedlagt referatet. Verdensavsenteret har hatt aktiviteter i alle
Circumferenskommunen i 2020, og planlegger det samme i 2021.

Sak 19/20

Status regional kulturminneforvalter pr. 03.12.

Status er at det ligger an til at både kommuner og fylkeskommuner bidrar
inn. Engerdal unntak. Koordinator vil legge fram status for
verdensartvrådet i møte den 14.desember, og innstiller på at det gås videre med
etablering av stillingen uten Engerdal. Dette betyr en større andel av stillingen
til de 4 andre kommunene. Engerdal vil få samme tjenester som de øvrige når
det gjelder uthusprosjektet.
Sak 20/20

Møteplan for faggruppa 2021
Koordinator forslag til møteplan var å holde på torsdager som møtedag.
Det kom konkret forslag om å flytte februarmøtet til den 11.februar. Det ble
også diskutert mulighet for å flytte dag, p.g.a.
møtekollisjoner/vikarproblematikk. Mandager ble foreslått, men fikk litt
motbør p.g.a. at det for mange er internmøtedag.
Torsdag 18.februar, Røros
Torsdag 22.april, Tolga
Torsdag 2.september; Holtålen
Torsdag 25.november, Engerdal
Vi fikk ikke helt landet denne saken. Koordinator tar saken opp etter møtet i
verdensavrådet den 14.12.

Orienteringer:
Om prosessen for forslag til verdensarvstatus for Eidet/Dragås og
Oddentunet /Narjordet v/Torfinn/Anne
Torfinn og Anne orienterte om møtet med Riksantikvarens Trond
Taugbøl og Ole Søe Eriksen. Momenter som er kommet opp er;
Er det en «liten utvidelse» eller en større utvidelse? Dette har betydning for
om det må gås en hel nominasjonsprosessen, eller om utvidelsen kan
foretas av statsparten etter anbefaling fra ICOMOS/ICCROM.
Det må foretas en vurdering om det er flere objekter utenfor dagens
verdensarvområde som kan kvalifisere til å bli verdensarv.
Tømmerrennene mellom Femunden og Feragen er nevnt som et slikt
objekt.
Verdensarvrådet har bedt om at det avsettes midler i 2021 til et
utredningsarbeid, med en intensjon om at første mulighet for å sende fram
forslaget til Paris kan være 1. februar 2022.
Avisartikler i anledning 10 og 40 års jubileet
Leselusa AS v/Ella Margrethe Sundt har produsert 2 større artikler som
nå ligger hos Arbeidets Rett, og vil bli publisert rundt jul. En artikkel fra
Tolga med murer, integrasjon av nye landsmenn/kvinner m.m. og en om
verdensarven som veiviser

Referent: Torfinn Rohde

