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OFFENTLIG ETTERSYN MED FRIST 1. OKTOBER 2021

Frøya kommune ønsker med dette horingssvaret agi tilbakemelding på utsendte høringsutkast
«Regional plan for kulturmilj ø i Trøndelag 2022-2030».

Trøndelag fylkeskommune ønsker spesielt tilbakemelding på følgende spørsmål:

l .Vil planen bli et nyttig verktøy for kommunens og andre myndigheters virksomhet og
planlegging?

2. Er mål og retningslinj er relevante og forståelige?

3. Vil planen bidra til en felles retning og mer samarbeid?

4. Vil planen bidra til mer forutsigbarhet i plan-og byggesaksbehandlingen?

5. Hvilke satsninger med tiltak og aktiviteter mener dere bør inn i handlingsprogrammet for at vi
sammen kan nå mål i planen.

Frøya kommuner ved virksomhetsleder deltok på høringskonferanse 31.august 2021, der også
«Oversikt over regionalt og nasj onalt verneverdige kulturmilj ø, kulturlandskap og fartøy» ble
gjennomgått. Vi har diskutert høringsuttalelsen i en gruppe der kulturkonsulent Mona Elisabeth
Skarsvåg og Håvard Dyrø, som også har j obbet mye med kulturvern, har deltatt.

I .Den regionale planen for kulturmilj ø framstår som svært gjennomarbeidet. Sammen med det
arbeidet som pågår rundt KULA vil være et viktig verktøy når spørsmål om vekst versus vern
kommer opp.
Frøya kommune har fått med tre lokaliteter i oversikten over regionale og nasj onale verneverdige
kulturmiljø;
Titran med vekt på bærende historie som fiskevær, Sletringen fyr med landets høyeste tårn,
kystbatteri og MA-kirkegård, mange Sefrak-bygninger eldre enn 1900 og husmannsplassen heia.
Det trekkes også fram at man begynner aane konturene av en eldre sj øsamisk bosetning.
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Kulturmiljø Hamarvatnet som beskrives som intakt pionerlandskap, der man finner boplasser fra
eldre steinalder . Dette området er en klassisk lokalitet i norsk arkeologi.
Øyrekka, hj emmehavn for Oskar som er verneverdig fartøy. Øyrekka omtales som et landskap
med en rekke fiskevær, der det er drevet med ekstensivt fiske og marginalt j ordbruk med
kystlyngheier. Froan og Halten fyrstasj on nevnes spesielt. I det foreløpige utkastet til høring mht.
KULA, inkluderes hele øyrekka.
Med hensyn til Frøyas kystlynghei som man finner mye av, er det verdt å bemerke at denne holdes
godt i hevd gjennom naturlig landskapspleie. Svært mange på Frøya driver med villsau, og disse
går ute hele året. Mange holmer og skj ær i Frøyas rike skj ærgård også i forbindelse med Øyrekka
har villsau gående ute hele året.
De områdene som står opplistet i Frøya kommune har også tidligere vært med i regional plan for
STFK. Hvis nye områder skal vurderes tatt inn, er Strømøya, Korsan og Auka interessante å
vurdere, slik vi ser det.
Titran, Hamarvatnet og Øyrekka støttes imidlertid som svært viktige bidrag, og det er forståelse
for at man må gjøre en del avveininger i et slikt arbeid.

2. Mål og retningslinjer framstår slik vi ser det på en svært oversiktlig og forståelig måte. Vi
opplever også at målene er relevante for det arbeidet som skal foregå framover i tid. Gode
konkrete målsettinger som viser hvor vi skal være i 2030.

3. En regional plan med så tydelige målsettinger vi forhåpentligvis kunne bidra til mer samarbeid
for å løse de utfordringer og oppgaver vi står ovenfor. For Frøya kommune sin del er vi i
startgropa i arbeidet med en lokal plan for kulturmiljø. Vi fikk tilskudd til dette arbeidet
sommeren 2021. Den regionale planen vil være en viktig overbygning i dette arbeidet. Vi
opplever også at fylkeskommunen sitter på svært mye kompetanse på området, og gjeme bistår
oss i arbeidet i egen kommune.

4. En tydelig plan som synliggjør behovet for vern av kulturmilj ø vil kunne bidra til mer
forutsigbarhet i plan-og byggesaksbehandlingen. Frøya er en kommune i stor vekst, og med et
dynamisk og aktivt næringsliv. Regionale planer vil kunne legge føringer for vurderinger i slike
saker, slik at behovet for vern balanseres opp mot behov for vekst. Selv om det ikke er styrende
dokumenter (KULA), sørger en slik plan for en tydeliggjøring av hvilke områder kommunen har
som er av regional og nasj onal interesse.

5. Ingen spesielle innspill her .

En generell oppfatning, er at den regionale planen slik den fremstår ivaretar behovet for en klar
retning, og gir også muligheter til å samordne innsatsen i utviklingsarbeidet når det gjelder
kulturmilj ø.

Med hilsen
Frøya kommune

Elin Karpinski Strandheim
Virksomhetsleder Kultur-Idrett
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