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Regional  p lan for  kulturminner  -  

Fastsett ing av  planprogram 

 

Fylkesrådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 8-3 fastsetter fylkestinget planprogrammet for 

Regional plan for kulturminner i Trøndelag.  

  

Planprosessen vil pågå i tidsrommet 2020 – 2021, med vedtak i fylkestinget i 

desember 2021. 

 

 

  



 

 Trøndelag fylkeskommune 
   

Dokumentnr.: 201940066-38  side 2 av 7 

 

Vedlegg:  

 

Nummererte vedlegg som følger saken: 

1 Planprogram. Regional plan for kulturminner i Trøndelag 

2 Sammendrag høringssvar planprogram 

 

Andre refererte dokumenter i saken: 

Regional plan for kulturminner i Sør-Trøndelag 2013 -2017(19) 

Handlingsprogram for kulturminnepolitikk i Nord-Trøndelag 

 

Sammendrag 

Regional plan for kulturminner (RPK) i Trøndelag skal erstatte Regional plan for 

kulturminner i Sør-Trøndelag 2013 -2017(19) og Handlingsprogram for 

kulturminnepolitikk i Nord-Trøndelag fra 2009.    

 

Et nytt planprogram har vært på høring, og vi har mottatt i alt 35 svar fra kommuner, 

sektormyndigheter, museer og andre interessenter. En oppsummering med aktive 

lenker til høringsuttalelsene følger saken. Planprogrammet er revidert etter 

høringsrunden. Avsnitt med ny tekst som har betydning for innholdet er markert i rødt.  

 

Fylkestingets endelige planvedtak i desember 2021 vil forplikte offentlige myndigheter 

og organer til å følge opp og gjennomføre planen.  

 

For å få en plan som fungerer som et godt verktøy både for fylkeskommunen og 

kommunene, er vi avhengige av en god planprosess. Kommunene, statlige 

sektormyndigheter, museer og andre sentrale aktører må bidra i prosessen og kjenne 

eierskap til det endelige plandokumentet. Høringssvarene viser at alle er positive til at 

det lages en ny Regional plan for kulturminner, og mange er positive til å delta i 

prosessen med tid og kunnskap.  

 

Planen har varighet til 2027 med mulig forlengelse til 2031. Revidering vurderes i ny 

regional planstrategi i 2027. 

 

I valg av tema har vi særlig lagt vekt på: områder der det er nødvendig med 

samarbeid og samordning for å få til gode satsinger og nye tiltak og områder der det 

er hensiktsmessig å være tidlig, tydelig og forutsigbar som myndighet.  
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Bakgrunn:  

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og sektormyndighet for kulturminner med 

særlig ansvar for å ivareta nasjonale og regionale kulturminneverdier. Ansvaret er 

nedfelt i kulturminneloven og plan- og bygningsloven med forskrifter. For kommunene 

har vi også en sentral veilederrolle. Med regionreformen er betydningen av 

fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle forsterket.   

 

I dag har vi to ulike overordna plandokument på kulturminneområdet som gir ulike 

føringer, og derfor bør det lages en ny plan for hele fylket. De gamle 

plandokumentene gjelder til ny regional plan er vedtatt:  
 

 «Regional plan for kulturminner i Sør-Trøndelag», vedtatt i 2013, med lister over 
regionalt prioriterte kulturminner og kulturmiljø.   

 «Handlingsprogram for kulturminnepolitikk i Nord-Trøndelag», vedtatt i 2009, som 
er en tematisk plan.   

 

I Trøndelag har vi en rik kulturarv med et stort potensial. Ressursene er begrenset, og 

det er en fordel å få samordnet prioriteringer på utvalgte områder. Kulturminnene er 

en ikke fornybar ressurs. En avklaring av regionale kulturminneinteresser gir 

forutsigbarhet i arealforvaltningen, og felles, langsiktige satsinger blant 

kulturminneaktører.   

 

Det endelige plandokumentet skal fremme en bærekraftig og framtidsretta 

kulturminnepolitikk for hele fylket. Det er viktig at fylkeskommunen utarbeider Regional 

plan for kulturminner i samarbeid med kommunene, statlige sektormyndigheter, 

museer og andre interessenter.  

 

Det er fortsatt kommunene som har det primære ansvaret for kulturminnene, hvor 

kommunenes arealplaner er juridisk bindende avtaler mellom kommunen og 

omverdenen. Regional plan for kulturminner skal fungere som et redskap som gjør 

kommunenes planlegging enklere og planprosessene mer forutsigbare. 

 

Regional plan for kulturminner gir forpliktende rammer på to måter:  

 

 For kommuner og regionale myndigheter i arealplanleggingen gjennom regionale 
retningslinjer.  

 Felles, langsiktige satsinger på utvalgte områder blant offentlig forvaltning og 
andre offentlige og private aktører på kulturminneområdet.   

 

Høringssvarene:  

I september 2019 vedtok fylkestinget å legge planprogrammet til Regional Plan for 

Kulturminner på høring. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, 

framdrift, medvirkning og innhold. Høringsfristen var 31.12.2019. Vi har mottatt 35 

svar.   

  

14 kommuner har sendt høringsuttalelser, dvs. 40 % av dagens kommuner. Dette er i 

hovedsak kommuner fra Frosta nordover til Grong, fjellkommuner og byantikvaren i 

Trondheim. Fire av kommunene har hatt saken til behandling i formannskap og/ eller 

kommunestyre. Sametinget og fire statlige sektormyndigheter har gitt uttalelse, 
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Saemien Sijte og de konsoliderte museene, flere kulturminneforeninger, forsknings- 

og utdanningsinstitusjoner, reiseliv og bondelag.  

 

Høringssvarene er konstruktive innspill basert på lokale erfaringer fra  både forvaltning 

av kulturminner og fra planlegging. Alle er positive til at det lages en plan for 

kulturminner, og mange er positive til å delta i prosessen både med personell og 

kunnskapsgrunnlag.   

 

I høringen ba vi spesielt om synspunkter på:  

 

 Valg og innretning av tema og problemstillinger. Er de relevante og hvilke er 
viktigst?  

 Prosess og medvirkning, f.eks. gode metoder og arenaer.  

 Aktuelle deltagere i arbeids- og referansegrupper. 

 

Valg av tema og problemstillinger 

Høringssvarene bekrefter at temaene og problemstillingene er relevante. To av de 

foreslåtte temaene peker seg ut, mens interessen for de øvrige fem fordeler seg 

ganske likt. Flest mener at temaet kartlegging av «Kulturmiljø og kulturlandskap av 

regional interesse» og «By- og stedsutvikling» er viktigst. Tre høringssvar 

kommenterer at en utvelgelse av regionalt viktige kulturminner vil føre til en kommunal 

nedprioritering av kulturminner som har lokal verdi. En kommune påpeker at 

kulturmiljø av regional verdi kan bli forfordelt framfor andre i tilskuddssaker og 

satsinger.   

 

Mange har synspunkter på temaet Aksen Egge – Stiklestad – Nidaros som en 

symboltung bærebjelke i et samlet Trøndelag og Nasjonaljubileet i 2030. Noen ønsker 

å utvide aksen eller ser flere akser med andre tema som burde løftes fram, andre 

mener at fokuset bør være på hverdagens kulturminner og ikke løfte dette fram på 

bekostning av andre viktige temaer. Stiklestad nasjonale kultursenter spør om 

nasjonaljubileet kan bli det overordnede strategiske grepet for hele planen.  

 

Fylkesmannens landbruksavdeling påpeker at utvikling av landbruket og fraflytting har 

stor betydning for kulturminnene og kulturlandskapet. De mener at planen også bør ta 

for seg de store endringene i landbruket: større bruk, intensivering av drifta, 

nedlegging.  

 

Samisk og nasjonale minoriteter 

Mange av høringssvarene påpeker at planen må inkludere de samiske kulturminnene, 

og noen har også fokus på de nasjonale minoritetenes kulturminner. Sametinget 

ønsker at samiske kulturminner og kulturmiljøer flettes inn i planen som en naturlig del 

av helheten. Saemien Sijte sier at det er naturlig å ta med det samiske ettersom 

Trøndelag er et tospråklig fylke. 

 

Forholdet mellom faste og immaterielle kulturminner, stedsnavn.  

Høringssvarene påpeker at det er viktig å ha et helhetlig perspektiv på kulturarven og 

at det er en viktig sammenheng mellom de faste kulturminnene og det immaterielle 

slik som håndverk, arbeidsteknikker, fortellinger osv. Spesielt er stedsnavnene viktig 

for å finne og forstå sporene etter samiske kulturminner i landskapet. Samiske navn 

sier spesielt mye om aktiviteten som har foregått på stedet.  
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Verdensarv og Røros bergstad og Circumferensen 

Verdensarven er av svært stor betydning for Trøndelag og har internasjonal 

kulturminneverdi. Erfaringene fra et område der beste praksis innen kulturminne- og 

naturforvaltning er et mål, har stor overføringsverdi for andre områder. Videre er 

erfaringen fra Røros og Circumferensen relevant for de øvrige temaene; by- og 

tettstedsutvikling, klima, håndverk, materiellproduksjon og opplevelsesnæringer.  

 

Høringssvarene viser at vi bør se nærmere på planene som dekker Røros bergstad 

og Circumferencen. Pr i dag har vi både en Regional plan for Røros bergstad og 

Circumferensen fra 2011 med et handlingsprogram som rulleres hvert andre år. I 

tillegg kommer en egen forvaltningsplan som nå er på høring. Disse planene regulerer 

detaljene i forvaltningen av verdensarven. Spørsmålet er hvilke planer det er behov 

for, og hvordan vi skal samordne og forankre disse i en overordna plan som Regional 

plan for kulturminner. Er det slik at Regional plan for Røros bergstad og 

Circumferensen bør rulleres eller gå ut?   

 

Prosess og medvirking; gode metoder og arenaer 

Levanger kommune trekker fram de gode erfaringene med by&bygdeLAB, og 

Stiklestad nasjonale kultursenter trekker fram at vi bør komme nærmere folket i 

planprosessen. Fylkesmannens landbruksavdeling viser til faste samlinger med 

landsbruksforvaltingen som aktuelle arenaer. Levanger kommune foreslår at frivillighet 

og samskaping løftes fra å være en metode til å bli et av temaene.  

 

Oppfølging:  

Det er gjort endringer i planprogrammet etter høring. Avsnitt med innholdsmessige 

endringer er markert i rød skrift. Flere av innspillene har ikke ført til endringer i 

planprogrammet, men vil likevel bli tatt med inn i arbeidet med planen. Det gjelder i 

stor grad innspill som går på deltakelse i prosess, bidrag til kunnskapsgrunnlag eller 

som er på et annet detaljnivå enn det planprogrammet ligger på.  

  

De største endringer i planprogrammet kan oppsummeres slik:  

 

 Avgrensing: Vi har avklart med Sametinget at planen skal omhandle det samiske. 

Dette er innarbeidet i planprogrammet. 

 Tilføyelser i kapitlet «Internasjonale, nasjonale og regionale føringer» etter innspill 

i høringssvarene.  

 Ny innledning i kapitel 3 om «Tema» skal tydeliggjøre grepet i planen med å velge 

ut tema med sentrale problemstillinger. 

 Endret kapittel overskrift fra til «Kulturmiljø og kulturlandskap av regional 

interesse» til «Regionale verdier og kunnskapsformidling». 

 Flyttet tema «Fartøyvern, kyst- og fjordkultur» til «Regionale verdier og 

kunnskapsformidling». Tema har fått fokus på å skaffe oversikt over verneverdige 

båter og fartøy, og perspektivet er endret fra «kyst- og fjordkultur» til «maritim 

kultur».  

 I tema «By- og stedsutvikling» er arkeologiske kulturminner inkludert etter innspill i 

høringssvar.  

 Foreslår endringer på tema «Aksen Egge – Stiklestad – Nidarosdomen» som en 

følge av høringssvarene. Tre ulike alternativer presenteres under.  

 Oppdatert detaljer i framdriftsplanen.  
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Drøftinger: 

I høringsutkastet foreslo vi sju aktuelle tema med problemstillinger og ba om innspill 

slik at vi kunne prioritere fire - fem tema.  

 

Høringsrunden har gitt en rekke gode innspill til planprosessen. Det er stort sett 

enighet om at temaene er interessante og relevante. Høringssvarene gir noen klare 

synspunkter og prioriteringer, men fordeler seg også på en slik måte at det er 

vanskelig å prioritere og redusere antall tema. Samtidig ønsker høringspartene å 

utvide eller ta nye tema inn.  

 

Avgrensing: Samisk. De nasjonale minoritetene 

Sametinget og fylkeskommunen vil samarbeide i regional plan for kulturminner på en 

slik måte at det også dekker samiske kulturminner. Sametinget er ansvarlig myndighet 

for samiske kulturminner, og er naturlig i førersetet for spørsmål i planarbeidet som 

omhandler det samiske. Samisk råd i fylkeskommunen brukes aktivt. Som tospråklig 

fylkeskommune ser fylkesrådmannen det som naturlig at deler av teksten i planen blir 

på både sørsamisk og norsk. 

 

Fylkesrådmannen har kontakt med Jødisk museum i Trondheim, og vi har fått en 

orientering fra dem.  For de øvrige minoritetene har vi kontaktet Riksantikvaren som 

har oversikt over foreninger og kontaktpersoner. De anbefaler oss også å ta kontakt 

med Glomdalsmuseet som har et spesielt ansvar for skogfinner, rom og romani.  

 

Fylkesrådmannen støtter prinsippet om at det er minoriteten selv som skal velge ut og 

bestemme hva de ser som viktige kulturminner/kulturmiljø, satsinger og tiltak for dem.  

 

Avgrensing: Forholdet materielle og immaterielle kulturminner 

Planen tar utgangspunkt i faste kulturminner og inkluderer immaterielle kulturminner 

der de har en direkte sammenheng med de faste kulturminnene, slik som håndverk og 

stedsnavn.  Ideelt sett burde vi hatt en plan som favnet om kulturarven i et bredere 

perspektiv, men det vil være for omfattende og krevende å realisere i tida framover. 

Antakelig egner det seg best på et mer overordna strategisk nivå. 

 

Innretning av planen  

Temaene som foreslås er på ulike nivå og det samme gjelder problemstillingene. 

Dette skyldes at vi har tatt utgangspunkt i problemstillinger i kulturminnevernet som 

bør løses. Disse er på ulike nivå og vi har ønsket å begrense tema slik at det blir 

håndterbart ut ifra personell og tid. I arbeidet med planen vil vi formulere et overordna 

mål for kulturminnevernet i Trøndelag.  

 

Temaområdene i planen vil flyte inn i og påvirke hverandre i større og mindre grad. 

Plansekretariatet må sikre at vi får en plan som henger sammen på en gode måte, og 

sørge for at vi har fokus på de gjennomgående temaene i Trøndelagsplanen og FNs 

bærekraftmål. 

 

Valg av tema og problemstillinger 

Alle temaene er relevante og vi har fått gode forslag på nye tema.  

 

Forslaget fra landbruket på å bringe inn tema fraflytting og endringer i landbruket er et 

godt forslag. Fylkesrådmannen foreslår likevel at vi ikke løfter det spesielt i denne 

planperioden ut ifra kapasitetshensyn.  
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Fylkesrådmannen har redusert problemstillingene på Fartøy, kyst- og fjordkultur og 

flyttet det sammen med tema en «Regionale verdier og kunnskapsformidling» og to 

«Håndverk og materialproduksjon».  

 

Når det gjelder «Aksen Egge - Stiklestad – Nidarosdomen» som en symboltung 

bærebjelke for et samlet Trøndelag, har fylkesrådmannen tre forslag: 

 

1. Ta ut temaet.  

2. Redusere temaet, og flytte det under temaene «By- og stedsutvikling» eller 

«Opplevelsesnæringer».  

3. Beholde temaet som eget punkt, men dreie det til demokratiutvikling og 

nasjonsbygging i hele fylket, og løfte de kulturminnene som bringer fram nye 

og/eller annerledes perspektiver. Tema får overskriften «Kulturminner, 

nasjonsbygging og demokratiutvikling», og problemstillingene er noe endret. 

 

Fylkesrådmannen anbefaler det siste alternativet. Nasjonaljubileet vil være en viktig 

hendelse som går over flere år, og det er viktig at markeringen involverer og oppleves 

som relevant for folk flest i Trøndelag. Derfor er ei tematisk overskrift som samsvarer 

med hovedtemaene i det nasjonale jubileet et bedre utgangspunkt for involvering, 

sammenlignet med den geografisk orienterte overskrifta vi hadde som utgangspunkt. 

Kommunene i fylket er viktige samarbeidspartnere for å få dette til.   

 

Fylkesrådmannens konklusjon: 

Fylkesrådmannen er godt fornøyd med at det har kommet mange innspill til 

planprogrammet, og registrerer engasjementet og interessen for Regional plan for 

kulturminner.   

  

Det viktig for fylkeskommunen, både som regional kulturminne- og planmyndighet og 

som samfunnsutvikler, å ha et godt samordna styringsverktøy som møter framtidas 

utfordringer og muligheter.  

 

Kulturminner og kulturmiljø kan være positive eller negative bestanddeler i en prosess 

og i et lokalsamfunn. Det er derfor viktig å være i stand til å nytte mulighetene som 

ligger i å ta vare på forhistoria i samtida. Det krever samordning med flere fagområder 

og aktører som løser de aktuelle utfordringene. En god prosess med involvering av 

kommunene, statlige sektormyndigheter, museer, frivillige og andre relevante aktører 

blir avgjørende. Det er naturlig at fylkeskommune som regional planmyndighet og 

regional kulturminnemyndighet er i førersetet i prosessen, med bistand fra Sametinget 

som har ansvar for det samiske kulturminnefeltet.  

  

Fylkesrådmannen anbefaler at planprogrammet blir fastsatt med de endringer som er 

gjort etter høring. 
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