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Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2030 - Uttalelse ved 
høring 
 
Vi viser til høring av Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030. Frist for uttalelse er 
1. oktober 2021. 

Planen erstatter de to kulturminneplanene Handlingsprogram for kulturminnepolitikk i Nord-
Trøndelag, og Regional plan for kulturminner i Sør-Trøndelag 2013-2017. Formålet med 
planen er fornyelse av kulturminnepolitikken i Trøndelag fylke som blant annet imøtekommer 
de nye forventningene fra staten knyttet til oppgaveoverføringen fra Riksantikvaren og den 
nye stortingsmeldingen på kulturminnefeltet, samt FNs bærekraftsmål. 

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet en solid og godt fundert plan med klare mål for den 
regionale kulturmiljøforvaltningen. Planforslagets fokus på kulturmiljøer som ressurser i 
samfunnsutviklingen og samling av aktører og innsats er svært viktig for å nå målene. 

Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner har viktige roller i forvaltningen av verdensarven 
Røros bergstad og Circumferensen. Innlandet fylkeskommune mener at planforslaget 
ivaretar verdensarven på en god måte og følger opp viktige aspekter fra Regional plan for 
verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.  

Vi støtter verdensarvrådets forslag om å gi verdensarvsenteret for verdensarven Røros 
bergstad og Circumferensen en viktig rolle i arbeidet med forprosjektet for synliggjøring og 
tilgjengeliggjøring av kulturminnene og kulturlandskapene i Circumferensen og en snarlig 
igangsetting av arbeidet med registrering av samiske kulturminner. 

Innlandet fylkeskommune ser frem til videre samarbeid om blant annet verdensarven Røros 
bergstad og Circumferensen, samiske kulturmiljø og viktige vegfar over fjellovergangene 
mellom Innlandet og Trøndelag.  

 
Med vennlig hilsen 
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