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Trøndelag fylkeskommune-Høringssvar regional plan for kulturmiljø 2022-2030 

 

Enheten Kultur i Nærøysund har følgende uttalelser til høring Regional plan for kulturmiljø i 

Trøndelag 2022 – 2030 -høringsfrist 01.10.21. 

 

Planen består av  

•Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030 – Hoveddokument 

• Mangfoldige Trøndelag – Oversikt over regionalt og nasjonalt verneverdige 

kulturmiljø, kulturlandskap og fartøy - Vedlegg 

• Handlingsprogram 2022 – 2023 

 

Formålet med planen er å  

• gi veiledning og tydelige føringer om regionale kulturmiljøverdier og interesser  

• samordne ressurser og virkemidler blant aktuelle aktører og fremme felles satsinger  

• ta opp kommune- og sektoroverskridende problemstillinger og fremme løsninger  
• avveie nasjonale og internasjonale føringer og forventninger 

Planen erstatter de to eldre kulturminneplanene Handlingsprogram for kulturminnepolitikk i 
Nord-Trøndelag og Regional plan for kulturminner i Sør-Trøndelag 2013 – 2017 (21).  
 

Planen blir et nyttig verktøy for kommunen. Den er oversiktlig med mål og satsingene framover. 

Retningslinjene er virkemidler for å nå målene og med en felles retning. Målene og temaene og 

tiltakene i planen er relevante og forståelige. 

 

Det kreves inngående prosesser, men som vil være tidkrevende. Den vil skape en mer 
helhetlig planlegging og avveiing mellom interesser og er konfliktdempende. Den er 

informativ, forutsigbar, vil bidra til en felles retning og mer samarbeid mellom etater og 
fylkeskommunen. 
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Den vil ha konsekvenser for Nærøysund kommune som eier, lokalsamfunn som utvikler og 
større forutsigbarhet i plan- og byggesaksbehandling.  
 
For å gjennomføre flere av tiltakene i planen forutsetter at kommunen får tilgang på 
kompetanse og informasjon om kulturmiljø og forvaltning av dem. 
 
Nærøysund kommune har deltatt på flere samlinger/innspillsverksted på Teams. 
Kommunen har kommet med innspill og prosessen har vært involverende.  

 

Mangfoldige Trøndelag – vedlegg  
 
Mangfoldige Trøndelag gir en oversikt over kulturmiljø, kulturlandskap og fartøy fra 
Trøndelag fylkets historie, fra eldre tid til vår egen tid med regional, nasjonal og 
internasjonal verdi. 
 
Vikna kommune hadde sin Kulturminneplan ferdig i 2019. Etter vedtatt kommunal 
planstrategi vil Nærøysund ha sin kulturminneplan ferdig 2023. Arbeidet med 
kulturminnearbeid for Nærøy vil starte opp nå. Ny kulturminneplan bidrar til en felles 
handlingsplan for nye kulturminner og kulturmiljøer i kommunen og som vil være 
retningsgivende for tiltak og samarbeid innad og med fylkeskommunen.  
 
 Utvalget som gjelder vår kommune Nærøysund finner vi på s.16-17 i vedlegget. Vedlegget 
gjør rede for hvordan utvelgelsen er gjort. Utvelgelsen er grei. Vil bemerke og er usikre på om 
Remmastrauman i Gravvik kan betraktes som et kulturmiljø og bør tas med her.     
Vil presisere at Salsbruket Industristed med sin beskrivelse bør også inkludere vann og gamle 

vannkraftanlegg og dens utvikling i tilknytning til industriutviklinga. 
 
Handlingsprogram 2022-2023  

I handlingsprogrammet føres det opp tiltak som er egnet til å oppfylle målene og som krever 
samarbeid. Tiltakene kan ha forskjellige aktører som hovedansvarlig.  
I høringsutkastet er det lagt inn tre – fire forslag til tiltak på hvert tema som eksempler.  
 
Fylkeskommunen ønsker også innspill på aktuelle tiltak som følger opp målene i planen, som 

pågår i 2022 og eller 2023, og som krever samarbeid. 

 
Det som er nevnt og som omhandler helt konkret Nærøysund kommune i denne oversikten 

under temaet Opplevelsesnæringer er Tiltak 4, Fotefar mot nord som vedlikehold og 
revitalisering av lokaliteter i Fotefar nord-prosjektet, da kulturstien på Nærøya. 
 

Fotefar mot nord var et samarbeid og formidling av kulturminner fra Namdalen til Finnmark. 
Prosjektet ble etablert 1992-1999. 
 
Nærøy kommune hadde kulturstien på Nærøya som Fotefar mot nord. I Vikna kommune vare 
båten Søblomsten som Fotefar mot nordprosjekt. Søblomsten er nå flyttet ut av kommunen, 
derfor synes forslaget om å revitalisere Kulturstien på Nærøya fornuftig da kommunen har 
kulturstien på Nærøya som eneste Fotefar mot nord og kommunen samler seg om dette 
prosjektet.  
Grunneierne Nærøya AS er også positiv til at kulturstien vedlikeholdes og revitaliseres som 
Fotefar mot nord. 
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Nærøysund kommune ønsker å forsterke innspillene som kom fra Nærøysund kommune på 
dialogmøte med Namdalskommunene den 4.februar. Nevner noen her: 
Under temaet Overordna mål «I 2030 engasjerer trønderne seg i mangfold og godt bevarte 
kulturmiljø-tiltak 1 Kulturarven og sosial bærekraft vil Nærøysund kommune presisere at drift 
og tilskuddsmidler blir kanalisert til samarbeidprosjekt med det frivillige kulturminnevernet 
\frivilligheten som viktig.  
 
Under temaet By og stedsutvikling og målet I 2030 bidrar godt bevarte kulturmiljø til steder 
der det er godt å leve. I 2030 bidrar samskaping til en attraktiv og bærekraftig by- og 
stedsutvikling basert på stedenes kvaliteter, særpreg og historie og tiltak 1 -Kommunenes 
kulturmiljøplaner -oppfølging og veiledning. 
 Nærøysund kommune ønsker sterkt å få hjelp og veiledning å utvikle flere kulturminner, som 
kan bi en del av et kulturmiljø-landskap og samtidig en opplevelse som skaper møteplasser.  
 
Nærøysund kommune vil lage felles kulturminneplan og ut fra det vil det nok komme fram 

kulturminner\kulturmiljøer som vil ha lokal og mulig regional verdi håper vi. Viser ellers til 

det som er nevnt tidligere. 

 

Nærøysund kommunes arbeid med kulturminneplan og samarbeid med frivilligheten vil 

kartlegge flere kulturminner og kulturmiljø og da flere tiltak. 

Handlingsprogrammet gjelder for to år av gangen. Tiltak som ikke kommer med nå, kan bli 

løftet opp ved en senere rullering av programmet.  
 

 

Med hilsen 

Kari Hestad 
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