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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av regional plan for 
kulturmiljø i Trøndelag 2022-2010 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 21. juni 2021. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Formålet med planarbeidet er å samle aktørene for å utarbeide en regional 
kulturmiljøpolitikk for Trøndelag. Samarbeidet om tiltakene kan øke engasjementet, 
kunnskapen og interessen for å bevare og utvikle kulturmiljøene.  
 
En avklaring av regionale kulturmiljøinteresser gir forutsigbarhet i arealforvaltningen, 
og kan gi felles, gjennomtenkte, og langsiktige satsinger i kulturmiljøforvaltningen. 
 
Uttalelse fra DMF 
Planprogrammet referer blant annet til skifer som etterspurt materiale til reparasjon 
av gamle bygninger og til nybygg, og skiferbrudd som viktige lokale kulturminner. I den 
forbindelse viser DMF til vårt uttaksregister1, med oversikt over aktive og nedlagte 
skiferbrudd. DMF oppfordrer til at planen gjør rede for og vurderer skiferbrudd som 
kulturminner og hvordan de skal sikres i planen. Aktive og avsluttede uttak som av 
ulike grunner ikke like ligger i uttaksregisteret er spesielt sårbar for å bli båndlagt av 
annen arealbruk. DMF minner om at for samlet uttak over 500 m3 gjelder meldeplikt til 
DMF, jf. mineralloven § 42. Melding skal sendes inn minst 30 dager før oppstart av 
drift, og DMF kan kreve at det skal utarbeides driftsplan for slike uttak. Samlet uttak på 

                                                           
 
1 DMF sitt kartinnsyn: https://minit.dirmin.no/kart/  
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mer enn 10 000 m3 masse krever konsesjon før drift kan starte, jf. mineralloven § 43. 
Søknad skal sendes til DMF. Berørte parter og lokale myndigheter vil høres før 
konsesjon eventuelt gis.  
 
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er eier av gruvegangene på Løkken Verk, 
Fosdalen Bergverk og Skorovas gruver. NFD har gitt forvalteransvaret for disse 
eiendommene til DMF. Vi viser til aktsomhetskartene i vårt kartinnsyn1. DMF 
gjennomfører sikringstiltak og jobber med oppfyllelse av miljøpålegg på Løkken Verk. 
Det er viktig at regional plan for kulturmiljø ikke er til hinder for å gjennomføre 
nødvendige sikrings- og miljøtiltak. DMF oppfordrer derfor til dialog rundt denne typen 
planer.  
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
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