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Høringsuttalelse - Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 
2022 - 2030 

Det vises til kunngjøring på Trøndelag fylkeskommunes nettside om offentlig ettersyn av 
planforslaget: «Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030. Høringsfristen er satt til 
1.oktober. 
 
På vegne av Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia avgis det en administrativ 
høringsuttalelse. 
 
I verneforskriftene for flere av de store verneområdene er kulturminnevern en del av 
verneformålet, og en regional plan for kulturmiljø i Trøndelag er derfor av interesse for 
verneforvaltningen.  
 
Utdrag fra verneformålet §2 i verneforskriften for Langtjønna landskapsvernområde: 
«Formålet .. er å ta vare på et særegent natur- og kulturlandskap …. Med 
kulturlandskapselementer blant annet knyttet til fløtningsanlegget mellom Femund og 
Feragen» 
 
Utdrag fra verneformålet til Femundsmarka nasjonalpark 
«…Kulturminner i nasjonalparken skal sikres mot skade. Området skal kunne nyttes til 
reindrift. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur 
og næringsutnyttelse.» 
 
Det er et stort antall kulturminner i de vernede områdene i Femundsmarka blant annet et 
stort antall steinalderboplasser, store systemer med fangstgraver. Utallige kulturminner som 
vitner om kobberverkets drift og bruk av området. Det er fortsatt en mengde spor etter en 
omfattende brenning av kull, hogst og tømmerfløting. Langtjønna landskapsvernområde 
ligger i sin helhet innenfor cirkumferensen. Det gjør også den delen av Femundsmarka 
nasjonalpark som ligger i Trøndelag.  
 
Det ble på 90-tallet gjennomført en restaurering av tømmerrenne mellom Femunden og 
Feragen, disse ligger i sin helhet i Langtjønna landskapsvernområde. Dette anlegget har 
dessverre vist seg å trenge en omfattende videre restaurering for å bli ivaretatt for framtiden, 
dette vil i praksis være et kontinuerlig arbeid. Det samme gjelder de «åpne buene» i 
området, dette er gamle tømmerkoier og fløtningsbuer. Hele 17 av disse ligger innenfor 
verneområdene, dette er derfor et betydelig sammenhengende system med buer som 
fortsatt er intakt. Syv av disse buene er nå fredet av Riksantikvaren.  
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Det finnes også mange samiske kulturminner innenfor verneområdene, her er det også et 
stort behov for mer kunnskap og kartlegging innenfor verneområdet.  
 
Det vil kreves store ressurser knyttet til ivaretagelse av disse kulturminnene for framtida.  
 
En plan for kulturmiljø vil være et viktig virkemiddel for å synliggjøre kulturminnene i 
Trøndelag. Men i den framlagte planen så savner vi et større fokus på kulturminner i utmark. 
Da dette er et stort og ressurskrevende saksfelt, som vil trenge mye ressurser i framtida.   
Vi vil særlig peke på behovet for bedre kartlegging av eksisterende kulturminner i områdene.  
 
Behov for ivaretakelse av de kulturminnene som finnes i området, med en strategi for 
hvordan disse kan sikres for framtida. Samt det store potensialet som finnes i forhold til 
formidling knyttet til kulturminner i utmark. Det er mange besøkende til disse verneområdene, 
og formidling knyttet til kulturminner og tidligere tiders bruk vil kunne berike opplevelsen for 
de besøkende. Samt styrke forståelsen og ivaretagelsen av disse kulturminnene for framtida.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kirsten Thyrum 
Nasjonalparkforvalter 
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