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Høringsinnspill: regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030. 
 
Det vises til oversendte planutkast for regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030. Oppdal 
kommune har behandlet saken i formannskapet 07.09.2021 og kommunestyret 07.10.2021. Oppdal 
kommunestyre vedtok følgende innspill til saken:  
 
Oppdal kommune stiller seg bak hovedtrekkene i planen. Målene og retningslinjene i planen harmonerer 
i hovedsak godt med kommunens plan innenfor kulturmiljøfeltet, og fremstår som godt utarbeidet.   
 
Oppdal kommune er særlig glad for de to tiltakene som er innarbeidet i handlingsprogrammet, under 
temaet «Opplevelsesnæringer» og ber om at disse blir med videre inn mot sluttbehandling av planen.  
Kongevegen over Dovrefjell og Gravfeltet på Vang er to severdigheter med stort potensial for formidling, 
opplevelser, folkehelse og næringsvirksomhet.   
 
Tema   Opplevelsesnæringer   
Delmål   · I 2030 er et mangfold av kulturmiljø attraktive besøksmål i Trøndelag   

· I 2030 er kulturmiljø og historier grunnlag for næringsutvikling og nyskapende   
produkter.   

 ·  
Tiltak 2: Kongeveien over Dovrefjell   
Beskrivelse: Fysisk tilrettelegging med formidling av Kongevegen over Dovrefjell mellom Dovre og 
Oppdal som en sammenhengende historisk vandringsveg. Fremmer fysisk aktivitet, næringsutvikling 
og inngår i reiselivssatsing.   
Varighet 2022- 2023   
Kostnader 2022 – 2023: Spleiselag og stort partnerskap. Ekstern finansiering hvor Statens vegvesen 
er hovedbidragsyter. Trøndelag fylkeskommune - regionale utviklingsmidler. Følges opp med 
egeninnsats   
Hvem har hovedansar: Statens Vegvesen/fylkeskommunen  
 
Tiltak 3: Gravfeltet på Vang i Oppdal   
Beskrivelse: Fortsette opparbeiding av Vang som område for opplevelser og formidling av 
vikingtidshistorie. Nord Europas største gravfelt fra vikingtid, videreføre arbeidet med informasjon, 
omvising og fysisk tilretteleggelse. Samarbeid med NTNU vitenskapsmuseet.   
Varighet 2022 og videre utover planperioden   
Hovedansvar/samarbeid Trøndelag fylkeskommune og Oppdal kommune  
 
Oppdal kommune ønsker nytt tiltak i vedlegget «Mangfoldige Trøndelag»  
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(Vedlegg til Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 – 2030) 
Side 17 Nytt punkt Oppdal:  
 
- Videreføring av Kongevegen, Oppdal kirke - forbi Fagerhaug: kongeveien fra Vangkirka og forbi 

Fagerhaug. Dette er en unik ferdselsvei som er satt under stort press i et dynamisk sentrumsnært 
område, med tydelig rester fra storhetstiden liggende oppe i dagen. Dette er et utrolig vitnesbyrd om 
ferdselshistorie mot frelse og helbred i Nidaros, men også viktig lokal forflytningsvei. Den inneholder 
hulveger, unike konstruksjonsdetaljer og er inkludert i et særpreget gammelt kulturlandskap.  

 
Oppdal kommune stiller seg imidlertid kritisk til at tiltaket som omhandler korrigering og supplering av 
Askeladden er tatt ut. Det er et stort behov for en gjennomgang og supplering av registeret for å legge et 
enda bedre grunnlag for saksbehandling, samt å gi en mest mulig eksakt kunnskapsoversikt. 
Kulturmiljøplanen for Oppdal 2021-2030 har SEFRAK-fullføring og oppmåling av fornminner som 
henholdsvis første og andre prioritet i handlingsprogrammet for 2021-2025.  
Oppdal kommune ber derfor om at følgende tiltak tas inn igjen i planens handlingsprogram:   
 
Tiltak Rette opp og supplere Askeladden og SEFRAK   
Sånn gjør vi det: Det er store mangler i det som ligger inne i Askeladden og SEFRAK i dag, et skjevt 
bilde gjør at vi ikke har gode oversikter. For å kunne gjøre et kunnskapsbasert arbeid må vi sikres gode 
oversikter over regionalt og kommunalt viktige kulturmiljø. Har et særlig fokus på samiske og nasjonale 
minoriteters kulturmiljø/kulturminner. Første år av et treårig prosjekt?   
Hvem har hovedansvar: Seksjon for kulturminner  
Setring er en driftsform som er under sterkt press, og det jobbes av Norsk seterkultur aktivt for å få 
driftsformen inn på UNESCOs verdensarvliste. Oppdal kommune ber derfor om et større fokus på 
setring, og foreslår følgende tiltak:  
Tiltak: Fremme setring som nasjonalt og regionalt verdifull kulturarv   
Sånn gjør vi det: oppdatere registreringer gjort på 90-tallet for hele Trøndelag.   
Hvem har hovedansvar: Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Statsforvalteren, Norsk seterkultur. 
Faglag og landbruksnæringa.   
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sjur Vammervold 
Kulturkonsulent 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur. 


