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Uttalelse til regional plan for kulturmiljø i Trøndelag - 
Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan og 
Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 

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 Skarvan og Roltdalen og Sylan og Verneområdestyret for 
Skardsfjella og Hyllingsdalen avgis det en administrativ høringsuttalelse. 
 
I verneforskriftene for flere av de store verneområdene er kulturminnevern med i 
verneformålet, og en regional plan for kulturmiljø i Trøndelag er derfor av interesse for 
verneforvaltningen.  
 
Det henvises her til verneformålene i de aktuelle verneområdene: 
 

 Utdrag fra verneformålet §2 i verneforskriften for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark: 
«…Det er også et formål å verne om kulturminner og sammenhengen mellom disse, 
særlig de kulturminnene som er knyttet til kvernsteinsdrifta» 

 
 Utdrag fra verneformålet i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde: 

«…Vernet omfatter også verdifulle innslag av kulturlandskap, kulturminner og 
sammenhengen mellom disse, særlig de tallrike samiske kulturminner.» 

 
 Verneformålene i så å si  alle vernområdene vi forvaltere har også en setning om 

samisk kultur: 
«….Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk 
kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.»  

 
Av de kulturmiljøer og tiltak som er listet opp i vedleggene i utsendt plan ligger kulturminnene 
fra kvernsteinsdrifta i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og i tillegg har vi de sør-samiske 
kulturmiljøer tilknyttet Essand reinbeitedistrikt/Saanti Sijte og Riast/Hylling 
reinbeitedistrikt/Gåbrien sijte, hvor verneområdene vi forvalter ligger sentralt i disse 
reinbeitedistriktene. 
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I tillegg må en nevne at Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde delvis ligger i 
Røros kommune, og at disse områdene ligger innenfor Circumferensen. Dette utgjør 150 
km2 av verneområdet 
 
Det er i tillegg en lang rekke kulturminner knyttet til tidligere tiders bruk av utmarka som ikke 
er nevnt i planen så som; jernutvinning, bergverksdrift, seterbruk og samisk reindrift. 
 
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 og 
kulturmiljøer 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, 
og videre behovet for ivaretakelse av de kulturminnene som finnes, 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.  
 
Vi mener det er viktig at verneforvaltninga av de store verneområdene blir tatt med som en 
samhandlende aktør når tiltak skal planlegges og gjennomføres i eller i tilknytning til 
verneområdene. Her har vi helt klart felles interesser i forhold til kartlegging, ivaretakelse og 
informasjon til publikum. 
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