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Oppsummering av høringssvar til planprogram for Regional plan for kulturminner 

I høringsbrevet ble det spesielt bedt om synpunkter på:  

A. Valg og innretning av tema og problemstillinger. Er de relevante og hvilke er viktigst?  
B. Prosess og medvirkning, f.eks. gode metoder og arenaer.  
C. Aktuelle deltagere i arbeids- og referansegrupper. 
 

Avskrift fra høringssvarene er i kursiv. Ved å trykke på de blå linkene kommer høringssvaret opp.  

 

Kort resyme av uttalelser 
 

 
Kommuner  

 

1. Skaun kommune (supplerende dokument) 

Administrativ behandling 

 Skaun ser sammenheng med deres arbeid med kulturminneplan for Skaun.  

 Skaun trekker fram spesielt fire utfordringer:  

o Kulturminner under press i by- og tettstedsutvikling, særlig knyttet til fortetting 

o Behov for styrket kulturminnefaglig kompetanse lokalt 

o Videreføring og styrking av kompetanse lokalt 

o Vise sammenheng mellom materiell og immateriell kulturarv 

 Prognosene for vekst i Skaun kommune tilsier at vi i løpet av 20 – 30 år skal øke til opp mot 12 000 innbyggere. Derfor er dette punktet viktig for Skaun kommune planlegging og 

for ivaretakelse av kulturminner i Skaun. 

 Viktig at det lages en oversikt over regionalt viktige kulturmiljø og landskap. Gir eksempler på aktuelle kulturmiljø i kommunen. 

 Usikker på om Aksen er et godt grep. Bør i såfall utvides til Børsa.  

 At planen blir forankret i kommunene og at den vil inneholde «mål, strategier, retningslinjer og tiltak som er omforent» mener vi er svært viktig. 

 Vi mener planen må sikre hvordan kunnskap og planer i lys av KIK-prosjektene i kommunen kan videreføres etter endt planperiode.  

 Ser fram til videre samarbeid generelt på kulturminneområdet, om regional plan og kommunens kulturminneplan.   

 

2. Lierne kommune 

Behandlet i formannskapet 

Utvalg for Folk og livskvalitet har intet innspill til planprogrammet.  

 

https://drive.google.com/file/d/1LU8tfgHOBxg9n7LnrTBVZYe43avytn3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NFBI6gA71FWDQgZNtWhIwqLkxRc6SREP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q6hxUwQ74UKxFdJxxPxl5AcLKwE4fDza/view?usp=sharing
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3. Overhalla kommune 

Administrativ behandling 

Kultursjefen i Overhalla: det er positivt med en ny felles regional plan. Overhalla har følgende innspill:  

 Planprogrammet trekker fram en akse. I stedet for å trekke fram en akse burde flere trekkes fram, slik som Namsen. 

 Kirker i Trøndelag er et relevant tema. 

 Som gjennomfartskommune er det viktig for oss å finne ut hvordan vi skal få turister/gjennomfart til å stoppe. I vår kulturminneplan har vi som mål å skilte ut til og legge til rette 

for kulturminner som turmål slik at både innbyggere og besøkende kan bli kjent med vår kulturarv. Et viktig ledd i forhold til folkehelseperspektivet. Hvordan skal man synliggjøre 

potensiale for næring her for grunneiere? Og samtidig få en god balanse mellom bruk og vern? Mange sitter på historiske verdier som kan være av stor interesse for allmennheten, 

men har selv ikke kunnskap eller kapasitet til å legge til rette. 

 FN’s bærekraftsmål spiller en viktig rolle i nye kommuneplaner, og kan med fordel også gjøres synlig i regional plan. 

 Sirkulærøkonomi i forhold til klima og miljø, hvordan få aktivitet i gamle hus? 

 Viktig med styrking av kulturminnefaglig kompetanse lokalt 

 

4. Verdal kommune 

Administrativ behandling 

Kultur i Verdal kommune støtter utsendte planprogram. Videre om valg av tema, prosess og arbeidsgrupper:  

 

 Valg og innretning av tema og problemstillinger.? Vi er godt fornøyd med punkt 3.7 Aksen Egge -- Stiklestad - Nidarosdomen som symboltung bærebjelke i et samlet Trøndelag. 

Problemstillingene er aktuelle og gode. 

 Prosess og medvirkning, f.eks. gode metoder og arenaer. Vi ser at det er lagt opp til bred involvering, også av frivillige organisasjoner og det er bra. 

 Aktuelle deltagere i arbeids- og referansegrupper. I arbeidet med punkt 3.7 ser vi at i tillegg til SNK er Verdal Historielag aktuelle å kontakte 

 

5. Røros kommune 

Vedtak i Formannskapet 05.12.2019: 

 Røros kommune støtter i hovedtrekk forslaget til planprogram for Regional plan for kulturminner i Trøndelag. 

 Røros kommune forventer at Trøndelag fylkeskommune i Regional plan for kulturminner i Trøndelag, også omfatter verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.  

 Røros kommune ønsker at det legges opp til en drøfting av hvordan Regional plan for kulturminner for Trøndelag skal forholde seg til Forvaltningsplanen for verdensarven Røros 

bergstad og Circumferensen og Regionplan for Røros bergstad og Circumferensen 

 Gjennom forvaltningen av Røros som verdensarvsted høster en stadig erfaringer innenfor tema som klimapåvirkning på kulturminner, håndverk og materialproduksjon, 

opplevelsesnæringer og stedsutvikling. Disse erfaringene bør tas med i det videre planarbeidet. 

 Som samisk forvaltningskommune forventer Røros kommune at samiske kulturminner omtales i kulturminneplanen. Dette må drøftes med Sametinget. 

 Gjennom verdensarven har en gode muligheter til å bruke kulturminner og kulturmiljø i ormidlingssammenheng innenfor ulike perspektiver på demokrati og nasjonsbygging. Røros 

kommune mener at denne muligheten må inkluderes i det videre planarbeidet. 

 

6. Ørland kommune 

https://drive.google.com/file/d/1DT3OLFeS61-VyQz_o2FD0xZUnTZI8ZKL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SnemMj5x8XDEjGdiXPSvc79_GEWigbYR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_MGO7SctiofkaMjMV9z7npZn5C9kbNGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jki4zwzpP1rwPLZhynafjuvgJUGI29b3/view?usp=sharing
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Administrativ behandling 

 Vi stiller oss positive til mottatt planprogram for regional plan for kulturminner. Tydelige føringer om regionale kulturminneverdier og interesser, samt synliggjøring og samordning 

av aktuelle virkemidler og aktører vil komme regionens kommuner til gode i sin virksomhet. 

 I Ørland kommune har vi flere geografiske områder som kan være aktuelle i regional plan for kulturminner. 

 Vi er åpne for dialog og faglig diskusjon om hvilke områder i nye Ørland kommune som kan være aktuelle for regional plan for kulturminner, og imøteser mulighet for å involveres i 

det kommende arbeidet. 

 

7. Steinkjer kommune 

Vedtak i Formannskapet 05.12.2019: 

 Steinkjer kommune imøteser planen og tror forslaget til planprogram i all hovedsak vil danne et godt grunnlag for planprosessen. Steinkjer kommune er en av de kommunene i 

landet med flest registrerte kulturminner. Fylkeskommunen er kulturminnemyndighet etter kulturminnelova og har også en veileder- og rådgiverrolle for kommunene.  

 Med det som utgangspunkt foreslår Steinkjer kommune at planprogrammet omfatter følgende tema: 

o By- og stedsutvikling 

o Håndverk og materialproduksjon 

o Klima 

o Opplevelsesnæring 

o Aksen Egge – Mære - Stiklestad – Nidarosdomen som symboltung maktakse og bærebjelke i et samlet Trøndelag 

 

Aksen Egge – Mære – Stiklestad - Nidarosdomen er en historisk viktig maktakse, her ligger mye Norgeshistorie. Vi går straks inn i tiåret som leder til 2030 og 1000-årsjubileet for 

slaget på Stiklestad. Allerede i 2021 kommer 1000-årsjubilet for slaget på Mære. Landskapet på aksen rommer mye felles kulturhistorie, kulturarv og identitet, - og er en god felles 

bærebjelke for et samlet Trøndelag.  

 Forslaget til planprogram legger opp til en involvering av kommunene på to nivå: politisk og administrativt/faglig. Kommunen ser en omfattende medvirkningsprosess som positiv, 

men det er vanskelig å gi noen lovnad på medvirkning på det nivået fylkeskommunen ønsker, uten at art og omfang er nærmere definert. 

 

8. Røyrvik kommune 

Administrativ behandling 

 Det er behov for ivaretagelse av kulturminner i forbindelse med gruvehistorien i Namdalskommunene/grensetraktene.  

 Kommunen ønsker at TRFK tar inn Gruvedriftshistorie i fjellkommunen i pkt 3.8  

 Hva finnes av kulturminner materielle og immaterielle som gjenspeiler vår gruehistorie er ei aktuell problemstilling å ta opp i planarbeidet.   

 

9. Holtålen kommune 

Administrativ behandling 

Holtålen kommune oppsummerer våre innspill slik:  

 

 Holtålen kommune er svært positiv til arbeidet med en ny regional plan for kulturminner for Trøndelag og ønsker å bidra gjennom de kanaler som skisseres i planprogrammet.  

https://drive.google.com/file/d/1iKaOIVmrgeSPjYYFCeZ6xsHsyPV3uAKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tpzdFo5PDupQp55jrLf0Fr0UW1sl1_YO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tsTmm0lQCf-PQC3OhjqvfwsT3VH7bHE0/view?usp=sharing
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 Holtålen kommune anser at prosess og medvirkning er godt ivaretatt i det skisserte planprogrammet.  

 Verdensarvverdiene bør gis særskilt oppmerksomhet og innarbeides i planen. I den forbindelse er det viktig at fokuset blir spredt til alle berørte kommuner i fylket. Det er også 

ønskelig at den sør-samiske kulturarven blir gitt plass i planen, og at denne må ses i sammenheng med verdensarven.  

 Holtålen kommune anser alle skisserte tema som viktige, men velger ut klima, by- og stedsutvikling, håndverk og materialproduksjon, kulturmiljø og kulturlandskap av regional 

interesse samt opplevelsesnæring. Av disse igjen, anser vi de tre siste som de viktigste. 

 

10. Frosta kommune 

Administrativ behandling 

 Oppbygging og inndelinga av en regional plan: Det er viktig at en regional plan fra fylkeskommunen speiler hele fylket og sier noe om hele Trøndelag.  

 Vi håper også at en regional plan både kan fungere som et oppslagsverk og som et verktøy for lokal planlegging og bevisstgjøring av politikere, ansatte og lokalsamfunn. 

 I en regional plan vil det være helt naturlig å komme inn på den betydningen som Frostatinget har hatt for å utvikle det samfunnet vi har i dag. En regional plan for kulturminner og 

kulturmiljø bør ha jubileumsåret 2024 som en milepæl i sin tidsakse.  

 Lov og rett på Frostatinget og i Frostatingsloven ligger i en akse av motsatt karakter mellom Justismuseet i Trondheim og Falstadsenteret på Ekne. Dette er et forholdsvis nytt 

samarbeid med tema som gjensidig utfyller og utfordrer hverandre. Dette kan gjerne være et konkret tiltak i planen.  

 Frostatingsloven er en del av den immaterielle kulturarven, og det immaterielle bør også få sin naturlige plass i en regional plan.  

 Sammenhengen mellom de faste kulturminnene og det immaterielle, og utfordringene med at tradisjonsbærerne går bort og kulturminnene får mindre betydning.   

 Videre nevnes en rekke kulturminner og deres betydning  

 Ordninga med utvalgte kulturlandskap i landbruket gir lokalt store muligheter både for økonomi, formidling og tilrettelegging.  

 Mangel på oppbevaring og magasiner for gjenstander er en utfordring.   

 Nyere kulturminner: Det bør være noe om dette temaet i en regional plan, men kanskje mest i form av eksempler på hva som kan defineres innenfor denne overskriften. De nyere 

kulturminnene vil kanskje i stor grad være lokale, men det er viktig også å registrere dem. Det samme gjelder kulturminner som ikke er det pr i dag, men som kan bli det i framtida.  

 I en regional plan bør arbeidet med kommunale kulturminneplaner prioriteres. Det er nok et behov både for veiledning og kompetanseheving her.  

 Formidling og dokumentasjon er viktige element i en eventuell tiltaksdel av en regional plan. Det gjelder både skriftlig, muntlig og digitalt.  

 Frosta har god erfaring med å utvikle tilbud innenfor kulturarv gjennom den kulturelle skolesekken for bruk i grunnskolen. Det kunne vært ønskelig at mer materiell, planer og 

informasjon om kulturminner og kulturmiljø hadde vært tilgjengelig på et og samme sted - i den grad det er mulig. Det hadde kanskje vært naturlig at fylkeskommunen hadde tatt 

ledelsen på dette uten at vi har noen fasit på hvordan det bør skje.  

 Frosta kommune stiller seg positive til et videre samarbeid og oppfølging i forhold til arbeidet med regional plan for kulturminner og kulturmiljø. Det er bare å ta kontakt!  

 

11. Inderøy kommune 

Administrativ behandling 

 Peker særlig på punkt 3.1. Kulturmiljø og kulturlandskap av regional interesse som viktig. De er viktige for forståelse av historien, stedstilhørighet og opplevelsesnæring. Utvalget 

av prioriterte kulturminner må gjenspeile hele samfunnet og være representativt.  

 Fornøyd med at “Fartøyvern, kyst- og fjordkultur” er foreslått som prioritert tema. Fjordkulturens kulturmiljøer er truet og trenger bedre kunnskapsgrunnlag, aktivt vern og aktiv 

formidling.  

https://drive.google.com/file/d/14r9udJ_CIVzQp8KbfQasE-cp4pvgFjIj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_gc9sqQSGYhc6fqOn0C5PKPrOxuJ6ZpO/view?usp=sharing
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 Planen bør ivareta balansen mellom den politiske historien og hverdagshistorien. 

 Inderøy kommune ber om å få medvirke i prosessen.  

 

12. Levanger kommune 

Administrativ behandling 

 Kommunalsjefen i Levanger kommune stiller seg positive til arbeidet med en regional plan for kulturminner i Trøndelag, og mener forslaget til planprogram danner et godt 

grunnlag for planprosessen. 

 

 Levanger kommune mener det er svært aktuelle tema som er foreslått i planprogrammet. Med vektleggingen av FN’s bærekraftmål bør klima være et perspektiv som belyses på 

tvers av tema. Kommunen påpeker at planprosessen som arena er viktig for utvikling av kunnskap, holdninger og «laget».  

 

 Kommunen foreslår å dele temaene inn under nye overskrifter og legge til Mobilisering og samskaping som et tema i tillegg.  

 Positivt med bred prosess, men uheldig å skille involvering av politisk og faglig nivå i kommunene pga. utveksling av kunnskap. Planprogrammet er utydelig på hvordan 

innbyggerne og viktige interessenter skal involveres og hvordan dialogen skal ivaretas. I Levanger er Levanger by&bygdeLAB etablert i hele kommunen og kan også være arena for 

denne prosessen.  

 Kommunene har erfart at det kan være for begrensende å være for konkret i den tematiske tilnærmingen i en planprosess. Eksempelvis kan valg av temaet «opplevelsesnæring» 

bidra til at det ikke tenkes nytt om hvordan kulturarven kan være en ressurs for andre typer næring. 

 Levanger kommune stiller seg til disposisjon i planprosessen, og har forslag til flere aktuelle som de kommer tilbake til når tema er fastsatt.   

 

13. Grong kommune (supplerende dokument) 

Administrativ behandling 

Formannskapet mener at høringsdokumentet er godt gjennomarbeidet, med relevante tema og problemstillinger.  

 

 det er viktig med medvirkning og deltagere i arbeids- og referansegrupper, og at det er behov for god geografisk spredning og mellom formelle, faglige og friville aktører, inkludert 

samiske miljøet.  

  Avgrensing og tema: det samiske bør ha en tydelig plass og prioritet i planen. Planen bør inneholde forslag på tiltak for å spre kunnskap om sørsamisk historie spesielt, og 

sameksistensen mellom norsk og samisk kultur generelt.  

 Disse temaene er de viktigste:  

 Håndverk og materialproduksjon og påpeker at denne type kunnskap bør komme bredere fram i det ordinære skoletilbudet, lærlingeordninger i konkrete 

restaureringsarbeid.  

 Klima: Håndverk og materialproduksjon har en nær sammenheng med klima og sirkulærøkonomisk tankegang. Dette er tema som blir viktige på alle nivå i skoleverket 

framover.  

 Aksen: Her synes vi at å stoppe ved Egge i nord, i avgrensing av et trøndersk kulturlandskap som et av landets viktigste, blir helt feil, særlig når den omtalte ”aksen” i 

overskrifta samtidig skal være en ”symboltung bærebjelke i et samlet Trøndelag”.  

https://drive.google.com/file/d/1pikdHx9M_Kap6R7gF-xENfoq-zpff8D0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHguu_NoEosClVungzdf6qQwmYDvMNoF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmE3UwvHvb68UE1J3e5JHyUBZoAWxmTd/view?usp=sharing
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 Pilegrimsledene:  

 Stiklestad bør få en sentral rolle i arbeidet med å utvikle de allerede godkjente ledene fra nord og øst via Stiklestad til Nidaros.  

 Siden planperioden også blir sammenfallende med forberedelser fram til 1000-årsjubileet på Stiklestad i 2030, vil det være helt naturlig at lokale/regionale St. Olavs-

tradisjoner, styrkes og framheves i den sammenheng. 

 Tilknytninga mot de øvrige nordlige delene av innlandet, og ikke minst koblinga mellom middelalderens kirkeliv og den sørsamiske befolkninga, som forarbeidet med 

denne leia forsøkte å dokumentere, er svært underkommunisert, både i den regionale og den nasjonale pilegrimssatsinga (som i historieskrivinga for øvrig). 

 Utvide pilegrimsledene: Anbefaler å forlenge Nordleden videre vestover fra Gløshaugen, over til Høylandet og ut til kysten ved Kongsmoen, og koble på skissert led langs 

kysten.  

 Forslaget til høringsuttalelse er utarbeidet av museumsnemda og støttes også av Grong historielag 

 

 

Trondheim kommune 

Administrativ behandling 

 Kommunen har en Kulturminneplan (2013 -2025) med prioriterte tema og  strategier. Viser til kulturminnetyper som de skal prioritere framover.  

 Utfordrings- og mulighetsbildene som er beskrevet i planprogrammet for regional plan er svært relevante og dekkende for feltet 

 Kulturmiljø og kulturlandskap av nasjonal interesse: Det er behov for å øke bevisstheten om verdien av kulturmiljøene. Det er sterkt press på arealer 

 God erfaring med prosjektet Veiter og gårdsrom. Byantikvaren ønsker å fortsette å jobbe på denne måten, og bevare og styrke samarbeidet med fylkeskommunen.  Det er 

avgjørende at det finnes tilskuddsmidler på regionalt nivå som bidrar inn i dette arbeidet, for å sikre spleiselag mellom kommune, fylke og stat, og private aktører. 

 Håndverk og materialproduksjon: det ligger muligheter i tettere samhandling mellom ulike kompetansemiljøer. Kulturminnefeltet bør løftes inn i videregående opplæring og 

tematiseres i nærlingslivssatsing.  

 Klima: Det mangler systemkunnskap og modeller for gjennomføring. Med teknologimiljøene i Trh ligger det godt til rette for å skape løsninger på dette feltet.  

 Opplevelsesnæring: å bevare og foredle den historiske bygen og historiske kulturmiljø er viktig for opplevelsesnæringen.  

 Fartøyvern, kyst og fjordkultur: Fosenkaia er et kulturmiljø med attraksjon i byen. Det er en politisk bestilling på et fartøyvernmuseum.  

 

 

Sametinget og Regionale sektormyndigheter 

 

Sametinget 

 

 Lang samisk tilstedeværelse i Trøndelag gjennom mange generasjoner. Nært knyttet til landskapet. 

 Det må framgå tydelig hvordan forholdet til samiske kulturminner er tenkt løst i planen, og at Sametinget er rette myndighet for samiske kulturminner.  

 Samiske kulturminner og kulturmiljøer bør flettes inn i planen der det er en naturlig del, etter drøfting med Sametinget. 

 Immaterielle kulturminner bør vies plass i planen, og sørsamisk språk/stedsnavn bør brukes der det er naturlig.  

 ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk og FNs erklæring om urfolks rettigheter bør nevnes under kap. 1.8. 

https://drive.google.com/file/d/1FWs9JXWidhrxYswDIl9eYYK8HIm9H22Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g7EzXTxd1PKVHcSp4ryAcGnu-ZAY0d6h/view?usp=sharing
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 Kap. 2: Behov for større kunnskapsgrunnlag om samiske kulturminner, f.eks. gjennom systematiske registreringer.  

 Kap. 3.2: Demografi kan være et viktig tema ved by- og stedsutvikling. Sørsamer bor spredt og blir også påvirket av dette.   

 Kap. 3.3: Rekruttering av håndverkere med kompetanse om samisk bygningsarv og byggeskikk er en utfordring – viktig med nettverksmøter med håndverkere og samiske 

institusjoner.  

 Kap. 3.4: Klimaendringer vil i stor grad påvirke samiske kulturminner, f.eks. ved raskere gjengroing. Viktig tema.  

 Kap. 3.5: Naturlig å trekke inn aktører som tilbyr samisk kultur og samiske opplevelser i forbindelse med opplevelsesnæringer. Viktig at de får utvikles på egne premisser og med 

gode rammer.  

 Kap. 3.6: Det finnes samisk kysthistorie, inkl. fartøyer, også i Trøndelag, men må jobbe mer med status og kunnskapsgrunnlag. 

 Kap. 3.7: Handel med samer («finneskatten») var et viktig økonomisk grunnlag for høvdinger i Trøndelag og Nord-Norge, med produkter som kunne videreforhandles og 

eksporteres. Denne handelen var en viktig del av totaløkonomien som en faktor i maktkampen om å etablere Norge som et selvstendig rike. Ved slaget på Stiklestad skal Tore 

Hund også ha hatt ei kofte av reinskinn som gjorde han nærmest usårlig.  

 Både Sametinget og Trøndelag fylkeskommune kan være tjent med tettere samarbeid på kulturminnefeltet. Mange kulturminner hører hjemme i grenselandet mellom samisk og 

norsk kultur.  

 Sametinget kan bidra i arbeidet med planen, med innspill og i referansegruppe eller på annet vis.  

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

 NVE ser positivt på at det legges om til bredt samarbeid med sektormyndigheter, og at kulturmiljø/kulturlandskap vektlegges.  

 NVE har pekt ut 31 anlegg som kulturminner i Trøndelag og 14 av dem er relatert til temaet vassdragssikkerhet. Trøndelag har store rasfarlige områder i tilknytning til vassdragene.  

 NVE ønsker å se utvalgte objekter og anlegg i sammenheng med landskap, profesjons- og samfunnsutvikling. NVE planlegger et forskningsprosjekt hvor de vil prøve ut nye metoder 

for å beskrive og analysere kulturminneverdier i slike systemer, der gjerne teknisk vokabular dominerer.  

 NIKU har nylig ferdigstilt den kulturminnefaglige dokumentasjon av kraftledningen Orkdal til Snillfjord. Dokumentasjonen er et kulturminnefaglig nybrottsarbeid.  

 Kontekstualisering, forståelse for og dekkende beskrivelser av den helhet et objekt inngår i, er en utfordring. Vi finner det derfor spesielt oppløftende at Trøndelag går inn for å 

vektlegge kulturmiljøer og kulturlandskap i sin kommende plan for regional kulturarv. 

 Vi håper at de objekter vi valgt ut tas i betraktning i deres avveininger av regionale kulturminne- og kulturmiljøverdier.  

 Vil her også benytte anledningen til å nevne at Rogaland, sammen med Vestlandet, i 2020 går sammen om et forprosjekt «Kraftturisme – opplevinger i det vestnorske 

kraftlandskapet». Dette arbeidet vil kunne ha ringvirkninger til andre regioners satsinger på vassdragsrelaterte kulturmiljøer som opplevelser. 

 Vi ser frem til fortsatt dialog om vassdrags- og energisektorens kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Trøndelag. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning 

 DMF har gått igjennom planprogrammet og ser at det er henvist til Regionplan for Røros bergstad og Circumferensen, der vi ser at det kan være relevans forforvaltning 

av mineralske ressurser og tilknyttede interesser. Vi vil komme tilbake med uttalelse til denne planen som nå er ute til høring. 

 Planprogrammet for øvrig berører ikke DMFs sektorinteresser med tanke på mineralske ressurser, masseuttak, bergrettigheter eller gamle gruver, vi har derfor ingen andre 

merknader til planprogrammet. 

https://drive.google.com/file/d/1WoBrlFVSrwgar6b7OHkefCUUFPrQjXix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10kC5lRAzd4H1Nzt1z0TkChUVyttXQYin/view?usp=sharing
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Fylkesmannen i Trøndelag 

Planprogrammet er et utfyllende og strukturert dokument som vil være et godt grunnlag for utarbeiding av planen.  

 

 Landbruk: Vi er svært enig i at det å få på plass en oversikt over regionalt verneverdige kulturmiljø og kulturlandskap bør prioriteres høyt, og at informasjonen blir lagt i baser 

tilgjengelig for alle og at gamle registeringer blir digitalisert.  

Planen bør omhandle hvordan en skal ivareta verdiene i de regionalt verneverdige kulturmiljøene og kulturlandskapene. By- og stedsutvikling er et av temaområdene. Kanskje det 

også bør sies noe om utfordringene for kulturlandskapet der det er stor fraflytting? 

En stor andel av kulturminnene/kulturmiljøene befinner seg på landbrukseiendommer. Derfor har utviklinga i landbruket stor betydning for kulturminnene, noe som også blir nevnt 

i planprogrammet. Planen bør ta for seg hvordan en skal håndtere de store endringene som skjer i landbruket: større bruk, intensivering av drifta, nedlegging osv. 

 

 Fylkesmannens reindriftsavdeling vil påpeke at dette er et gjennomarbeidet, godt og fremtidsrettet planprogram. Reindrifta legger et viktig grunnlag for bevaring av samisk kultur 

og samfunnsliv, og vi er positive til at sørsamiske kulturminner trekkes frem som tema i planprogrammet. 

Ang. tema opplevelsesnæring: Reindriftsnæringa er svært arealavhengig, og tap av beiteland til utbyggingsinteresser, turisme, rekreasjonskjøring o.l. er en av de største 

utfordringene. Vi vil derfor oppfordre til at reindriftsnæringa blir tatt inn som høringspart og kilde til bakgrunnsinformasjon i slike tilretteleggingsprosjekt. 

 

 Klima og miljø: Fylkesmannen ser gjerne at det fokuseres på slåttemark som en del av vårt felles kulturmiljø og som en av de mest artsrike naturtypene vi har. 

Det er laget skjøtselsplaner og satt i gang skjøtsel i flere slåttemarksområder i fylket og det gis tilskudd til drift av en del slåttemarker. Mange av de viktigste slåttemarkområdene i 

Trøndelag er i god stand men det er fortsatt behov for slått og beite for å ta vare på det viktige biologiske mangfoldet i slik natur. 

 

 Helse og omsorg: Innen folkehelseområdet er det grunn til å nevne at kulturminner kan være ramme for sosiale møteplasser samt arena for ulike former for aktivitet. Å ta vare på 

arven fra fortiden vil også bidra til stedsutviklingen og ha potensial for å styrke innbyggernes følelse av å høre til et sted. For øvrig ingen merknader til planprogrammet. 

 Landbruk: Vi arrangerer hvert år en landbrukskonferanse der den største målgruppen er landbruksforvaltninga i kommunene. Det er besluttet at neste landbrukskonferanse først 

blir 26.-27. januar 2021. Tema ikke fastsatt og dette planarbeidet kan være relevant.  

 Landbruk: Det er mange aktuelle temaer vi har kompetanse på: 

o Landbruket og kulturlandskapet, tilskuddsordninger 

o Tilleggsnæringer i landbruket: opplevelser og reiseliv basert på mat, natur- og kulturarv 

o Skogbruk og bruk av tre, jfr. at manglende tilgang på materialer av god kvalitet 

o Har gode nettverk 

 Derfor tenker vi at vi kan ha en del å bidra med i arbeids- og referansegrupper, og ser frem til videre involvering i utarbeidelsen. 

 

Statens vegvesen 

 Statens vegvesen har sektoransvar for forvaltning av vegrelaterte kulturminner, og er opptatt av å sikre eldre veger og bruer. Statens vegvesen ønsker at hensynet til vegrelaterte 

kulturminner blir et tydelig tema i planprogrammet, og vi uttaler oss til planprogrammet med dette som bakgrunn. 

  Statens vegvesen vil som et konkret innspill til handlingsdelen foreslå at 

https://drive.google.com/file/d/1xwbJ_lMKSdoD8mz1POG1O-V44qXGsw_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KR4OjymROKewgw_-gGfj3EOLuwXWtMO/view?usp=sharing
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det gjøres en kartlegging av gamle offentlige hovedveger (postveger, kongeveger) og at det utarbeides en samlet oversikt over vegrelaterte kulturminner. Som en del av arbeidet 

med Statens vegvesens nasjonale verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner (2002) foreligger det allerede mange registreringer som vil kunne være et godt 

utgangspunkt.  

 Generelt har eldre veger et svakt vern og en utfordring er at vegene går over lange strekninger. I regional plan for kulturminner bør det fremgå at veger/vegminner er viktige 

kulturminner som må sikres for fremtiden. De nasjonale post- og kongevegene er kulturminner med stor verneverdi. 

 Generelt er ikke eldre nedlagte offentlige veger særskilt matrikulert, med kan sees på som del av allmenhetens felles ressurs. Fylkeskommunen bør være tydelig på at dette er en 

kulturarv som skal være tilgjengelig for allmenheten. 

 Mange eldre veger har gjennom årene blitt for kraftig/hardt restaurert og ved hjelp av moderne metoder og ut fra dagens behov, og kulturminneverdier har gått tapt. 

Fylkeskommunen bør derfor være tydelig på at ved eventuelle tiltak, som vedlikehold og restaurering, skal kulturminnet være premiss for tiltak. 

 Vi ønsker å gi kokrete innspill på fire historiske vegstrekninger / vegmiljø med høy kulturminneverdi og som er svært sårbare: 

  Statens vegvesen kan gjerne delta i planprosessen videre og ha dialog med planansvarlige før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Statens vegvesen er inne i en større 

omorganisering, men foreløpige kontaktpersoner er Izabela A. Chlewicka og Cathrine Thorstensen (Norsk vegmuseum). 

 

 

Museer og frivillige organisasjoner 

 

Norsk forening for fartøyvern 

 Norsk Forening for Fartøyvern vil berømme Trøndelag fylkeskommune for sitt fokus på kulturminner. Det er flott at fylkeskommunen er sitt ansvar bevisst i forhold til fartøyvern, 

og kommentarene knytter seg til kap 3.6. 

 Vi har ønsker å nevne et par ting vi mener bør være en del av regional plan for kulturminner: 

o Frivillighet 

o Drift av fartøy 

 Forslag til «Problemstillinger som er aktuelle å ta opp i Regional plan for kulturminner»: 

 Hvordan ivareta de frivilliges interesser og legge til rette for frivillig aktivitet i fartøyvernet? 

 Hvordan sikre drift av verneverdige fartøy i fylket og derved sikre vern gjennom bruk av vår maritime kulturarv? 

 Det er naturlig at både frivillige og fagpersoner i fartøyvernet er med i arbeids- og referansegrupper. 

 

NTNU, programfag kulturminner 

 Program for kulturminneforvaltning ved NTNU støttar hovudtrekka i planprogrammet 

 Tilrår at kulturminne frå det sørsamiske område inngår i planen, det samme gjelder nasjonale minoiritetar som har sett spor etter seg i regionen, enten det er fysiske spor eller 

trekk av meir immatriell art. I tillegg bør innvandrargrupper som er representert i planen inkluderast i sein slik plan.  

 Om Regionplan for Røros bergstad og Circumferensen. Sjølv om det finst ein særskilt plan for verdsarvområdet, førekjem det oss underlig at verdsarven skal haldast utanom den 

regionale planen. Heilskaplig tenking inneber at kulturarv med tilknyting til alle delar av fylket må inngå. Regionplanen for verdensarvområdet er fra 2011 og treng oppdatering. 

Han høyrer slik sett heime som ein del av ny kulturminneplan for Trøndelag.  

 Tema som bør prioriterast:  

https://drive.google.com/file/d/16z8ingNMOh3nXHYw5EYExQcq4tjO982a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aquXtXUlHgs4OaCDsXlYOzbLWhUbGjQY/view?usp=sharing
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o Kulturmiljø og kulturlandskap av regional interesse: Det er behov for oppdatering av oversikter. Kulturminne i utmark frå etterreformatorisk tid er underregistrert. 

o By- og stadsutvikling: Opparbeiding av større kunnskapsgrunnlag om eksisterande miljø og tettstader er viktig for framtidig arealbruk. Høg kulturminnefagleg 

kompetanse i den kommunale forvaltninga er ein vesentlig faktor.  

o Håndverk: her vil vi framheve fylkeskommunens ansvar innafor videregåande opplæring, muligheiter for etter- og videreutdanning, kontaktnett og tilrettelegging for 

bedriftsetableringar.  

o Klima: er ein overordna tema og peiker seg ut som det viktigste for kulturminneplanarbeidet. 

o Fartøyvern, kyst og fjordkultur: Noreg er og har vore ein kystnasjon, og det gjeld også for vår region. Denne tematikken gir også høve til å sjå Trøndelag i ein 

interregional og internasjonal samanheng. Handel og sjøfart har betydd utveksling med omverda av både materielle og immaterielle element, så dette temaet gir 

muligheiter til å sjå korleis kulturarv både er stadbunden og grensekryssande. 

 

 

Stiklestad nasjonale kultursenter 

 Stiklestad Nasjonale Kultursenter synes det er svært positivt at Trøndelag Fylkeskommune har satt i gang arbeidet med en ny regional plan for kulturminner. Det signaliserer en 

tydelig satsning på regionens kulturarv. 

 Vi savner et sterkere internasjonalt perspektiv, eksempelvis i beskrivelsen av formålettil planprosessen og den regionale planen. 

 De sju foreslåtte temaområdene spriker når det gjelder nivå, argumentasjonen for deres relevans og hvilke spørsmål de skal bidra med inn i kulturminneplanen.  

  Alle de foreslåtte temaområdene er viktige for regionens kulturminner. Vi vil likevel løfte frem følgende tre som spesielt relevante på et overordnet nivå med tanke på 

potensialet og utfordringene knyttet til kulturminner i dagens samfunn: 

o by- og stedsutvikling,  

o håndverk og  

o klima.  

 De øvrige foreslåtte temaene kan i stor grad trekkes inn under disse tre overskriftene. Vi vil videre foreslå at håndverk kobles tydeligere til begrepet immateriell kulturarv (heller 

enn materialproduksjon) og at klima utvides til klima og bærekraft. 

 Planen trekker inn nasjonaljubileet i 2030 som et perspektiv under det foreslåtte temaområdet 3.7 Aksen Egge-Stiklestad-Nidarosdomen. SNK ønsker å spørre om det ikke er mer 

hensiktsmessig å bruke 2030 som et overordnet strategisk perspektiv for hele planarbeidet. Nasjonaljubileet utgjør en unik anledning til å sette søkelys på kulturarven som finnes i 

fylket ut fra perspektiver som identitet, tilhørighet, demokrati og historiebruk. Planen er nå foreslått å gjelde for perioden 2022-2027. 2030 kan bidra til å gi planen en tydeligere 

spissing mot både samfunnsverdi og samfunnsrelevans. 

 Planen bør inkludere samiske og kulturminner fra de nasjonale minoritetene som er representert i fylket. 

 Under 4 Målgruppe og medvirkning savner vi et sterkere nærvær av museene, spesielt under punktene ” Innspillsmøter, seminarer og gjestebud” og ”Eksisterende arenaer og 

nettverk” 

 

 understreke viktigheten av dialog mellom ulike aktører på kulturminnefeltet, og at det planlagte planarbeidet sees i sammenheng med både eksisterende relevante dokumenter og 

prosesser som pågår parallelt. Vi vil også foreslå at man i tillegg til dialogen med ulike offentlige instanser og kunnskapsinstitusjoner, ser på muligheten for en bredere form for 

publikumsinvolvering, eksempelvis gjennom folkemøter og ungdomsinvolvering.  

https://drive.google.com/file/d/1hCGJAalahqjoXLQ85lhzSqpaC9bINM0X/view?usp=sharing
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  Vi ser frem til den videre prosessen og bidrar gjerne med vår kompetanse både på overordnet nivå i en referansegruppe og i en eller flere av de foreslåtte arbeidsgruppene for de 

ulike temaområdene. 

 

Saemien Sijte 

 Oavsett om planen ska omfatta samiska kulturminnen eller ej bör detta uttryckas explicit i planen. Detta är Trøndelag fylkeskommune är ett tvåspråkigt fylke, vilket kanske talar 

för att samiska kulturminnen ska vara en del av planen. Det kan också ses som en viktig signal till kommunerna i fylket.  

 För samiska kulturminnen ska här poängteras att det många gånger finns en nära koppling mellan immateriella kulturminnen och ett fysiskt landskap.  

 Fram till för ett tio-tal år sedan hade områdena iden lägre fjällterrängen och fjällbjörkskogen klarat sig relativt bra från större ingrepp och exploateringar. I och med att den så 

kallade ”gröna omställningen” påbörjades kom för första gången storskaliga insatser att beröra stora områden kring och över trädgränsen. 

 Bristfällig metodik: Idag krävs ingen samhandling med traditionsbärare eller renbetesdistrikt inför en dokumentationsinsats i ett område.Förslag: Implementera de förslag kring 

metodik och riktlinjer som föreslagits i Myrvolls rapport från 2008 där kunskap och information från lokala traditionsbärare och brukare av området är central i 

dokumentationsarbetet 

 Vår uppfattning är att vi inom de förvaltande institutionerna och myndigheterna behöver ett ökat fokus och en ökad medvetenhet i och kring det samiska immateriella kulturarvet. 

En utveckling av metodiken som sen tillämpas behövs, 

 Generellt sett är dessa områden vagt belysta och står också inför risker för påverkan och ödeläggelse genom skogsbruk, industrianläggningar, fritidsbebyggelse med mera. Behov 

att besöka gps-registrera samt dokumentera de tidigare gjorda registreringarna finns. Det finns även ett behov av nya registreringsprojekt kring samiska kulturminnen i dessa 

områden. Skadeförebyggande utbildningsinsatser insatser exempelvis för skogsmaskinförare behövs. 

 Ett förslag är att där det finns samiska namn så ska de användas och översättas korrekt i MKB-utredningar och andra rapporter inför exploateringar i området, men även i 

samband med våra egna registreringar.  

 Vad gäller frågan om deltagare i arbets- och referensgrupper anser vi att det är nödvändigt att de samiska lokalsamhällena finns representerade, intresserade lingvister för att ta 

in samiskt språk, personer som har arbetat med metodutveckling som ex: Elin Rose Myrvoll, Sametinget samt samiska museer och kulturcentra i området 

 

Museene i Sør-Trøndelag 

Museene i Sør -Trøndelag er glade for at det settes i gang et regionalt planarbeid for kulturminner. 3 områder som bør løftes spesielt:   

 

 Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen må gis et spesielt fokus.  

 Fylkeskommunen bør i sitt planverk vise at den prioriterer sin del av de norske forpliktelsene etter verdensarvkonvensjonen og følger opp den nasjonale fyrtårnspolitikken for 

verdensarvområdene. 

 Sørsamisk kulturarv må gis en tydelig omtale i planen. MiST mener det er av stor betydning at dette området blir synligjort i en regional plan, uavhengig av forvaltningsansvar. 

 Kulturminner og kulturlandskap knytta til næring og industri må få et sterkere fokus. 

 Mye av den tidlige industrien ble bygget opp i det som i dag er typiske fortettings - og transformasjons - områder (jamfør pk t. 3.2), og det er vesentlig at vi bygger opp kunnskap 

for å kunne prioritere og forvalte riktig i disse prosessene.  

 Inn mot jubileet i 2030, håper vi at den endelige utformingen favner noe bredere enn bare aksen Egge – Stiklestad – Nidarosdomen, men at det i det minste søkes å omfatte hele 

Trøndelag, både fjell og kyst, og nasjonal og internasjonal handel og ferdsel.  

 MiST ser fram til den lovede dialogen rundt kulturminneplanen, og håper vi blir invitert til å bidra tettere på et senere tidspunkt. 

https://drive.google.com/file/d/1CEj6umf2aVOoH-LoFMS-LiCPLYbDztII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y4ejnw2ji9dAQzzwYZCUsgq_28eJJ36J/view?usp=sharing
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Museet Midt 

 

 Håper at fylkeskommunen får på plass et godt samarbeid med sametinget og at de samiske kulturminnene får en tydelig plass og prioritet i planen. Støtter Grong kommunes 

innspill på dette punktet.  

 Støtter Grong kommunes innspill om å se håndverk i et bredere perspektiv som inkluderer skoleverket.  

 Aksen slik den er formulert fører til ekskludering av store geografiske og historiske deler av Trøndelag. Støtter videre Grongs innspill om forlengelse av aksen.  

 

Norsk institutt for kulturminneforskning 

 Arkeologiske kulturminner er gjennomgående underkommunisert i planen.  

 Positiv til at planen åpner for mer helhetlig syn på kulturminneforvaltning på tvers av fredningsgrenser og kulturminnetyper med ulik grad av vern.  

 Framhever fylkeskommunens mulighet til å rendyrke en helhetlig og komplett forvaltning av regionens materielle historie.  

 Plan- og bygningsloven og Riksantikvarens fredningsstrategi bør trekkes inn som nasjonale føringer. Minner også om den varslede nye Stortingsmeldingen for kulturminnesektoren 

(sommeren 2020). 

 Minner om at Trøndelag forvalter flere kulturmiljøer og kulturlandskap av nasjonal og internasjonal interesse, og at disse også må inn i det videre planarbeidet.  

 Ønsker mer eksplisitt referanse til arkeologiske kulturminner i byene under punkt 3.2 og at kulturhistoriske spor fra både før og etter 1537 løftes fram i det videre planarbeidet.  

 NIKU er opptatt av kulturminners sårbarhet. Punkt 3.4. Klima kan også suppleres med problemstillinger knyttet til bevaring av arkeologiske kulturminner. 

 

Levanger fotomuseum 

 Vi savner mer fokus på immaterielle kulturminner og kulturminner fra nyere tid. I sær gjelder dette viktige næringsveger og småskalaindustri fra fylkets tettsteder og småbyer. 

 Kulturminner fra 1900-tallet kan fremstå som sammensatte og ligge på flere typer kilder og medier - og ikke bare utgjøre en bygning eller rest av en bygning. Det vil derfor kreve 

mer tilrettelegging av en eller flere formidlingsaktører å ivareta og formidle denne typen kulturminne. 

 det er utfordringer knyttet til framtidig levedyktighet for en del gamle sentra med butikkdød mv. For egne innbyggere kan aktivisering av kulturminner øke stedstilhørigheten og 

skape trivsel. Det er også en kjent sak at verdien øker med særpreget.  

 Prosess: Å finne fram virksomheter som kan bli definerte som kulturminner enten regionalt eller lokalt, forutsetter en kunnskapsprosess om både historie og ikke minst 

dokumentasjon. Her bør det søkes bredt, også blant aktører som man ikke tenker på i første omgang. Det kan i denne sammenheng være hensiktsmessig å se både prosess og 

resultat som et verktøy for verdiskaping i samfunnet økonomisk, sosialt, kulturelt og miljømessig. 

 

Trøndelag reiseliv 

 For å utnytte reiselivspotensialet, må kulturminnene inngå i helhetlige opplevelsesprodukter/-konsepter. Det er svært få kulturminner som alene representerer tilstrekkelig 

attraksjonskraft til å bli valgt som reisemål. Næringsaktører må etableres med kulturminner som utgangspunkt. 

 Viktig å ha kunnskap om hva de besøkende ønsker (markedskunnskap) 

 Ikke alle kulturminner bør tilrettelegges for turister, det bør gjøres et utvalg av de som tåler bruk.  

https://drive.google.com/file/d/1ZnYAqu9QV7C-8jukJisSeKT9HGF9z04Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ml75ke1dd0Y8kjuy6Xu0_BY_kNTM6dT1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1JeAQbFK4HPszFGq0wMBKboHY5RQB9Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ur-YM9oSyA0OtSryOdqs0zt2T_r1AX54/view?usp=sharing
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 Reiseliv, teknologi og transport må involveres fra start, ikke når kulturminnet er «ferdig tilrettelagt» 

 Turister ønsker å oppleve lokalsamfunnene våre, og de ønsker de samme opplevelsene som lokalbefolkningen selv ønsker. Viktig å se kulturminnene i sammenheng med det 

lokalsamfunnet de er en del av/lokalisert i. 

 Trøndelag Reiseliv stiller sin kompetanse til disposisjon. 

 

Kystlaget Trøndelag 

 Kystlaget Trondhjem er meget tilfreds med at fartøyvern, kyst- og fjordkultur er satt opp som eget temaområde (3.6), og mener at det er svært viktig at dette opprettholdes som 

eget temaområde dersom antallet temaområder blir redusert (jf. pkt. 1.4). Den pågående regionaliseringen av fartøyvernet gjør dette ekstra viktig.  

 En avgjørende forutsetning for helhetlig drift og forvaltning av veteranfartøy er at de har fysisk tilknytning til egnede fasiliteter og kulturmiljø på land. Uten kaianlegg, lagerskur, 

verksted og annen infrastruktur vil et veteranfartøy meget raskt miste verdi og få begrensede muligheter både til aktivt vedlikehold, formidling og publikumsrettede tiltak. 

 Spesielt i byer er dette en økende utfordring i og med at byutvikling og fortetting stadig legger beslag på havneområder og kaiområder.  

Kystlaget vil derfor be om at det i planarbeidet vies stor oppmerksomhet til disse utfordringene som bynære kulturmiljø står overfor. 

 Kystlaget Trondhjem vil be om at maritime kulturmiljø og kulturlandskap vies spesiell oppmerksomhet i planarbeidet (temaområde 3.1). I den anledningen vil vi påpeke at 

Kanalhavna i Trondheim representerer et unikt maritimt kulturmiljø og kulturlandskap av stor regional betydning. 

 Vi erfarer dessverre at frivillige lag og foreninger har vanskelig for å få gjennomslag i by- og stedsutviklingsprosesser der store kommersielle aktører kan sette inn betydelige 

ressurser for å påvirke politiske prosesser.  

 Kystlagene vil også kunne ha viktige innspill til hvordan en kan utvikle næring og opplevelser omkring flytende kulturminner og tradisjonelle anløpssteder langs Trondheimsfjorden.  

 Vi vil oppfordre til at frivillige foreninger som Kystlagene, Fortidsminne-foreningen, Norsk forening for fartøyvern og andre relevante organisasjoner involveres i planprosessen 

gjennom deltakelse i seminarer, arbeidsgrupper og gjestebud. 

 

 

Fortidsminneforeningen Den trønderske avdeling 

 Usikker på om registrering av regionale kulturminner bør prioriteres; gir dette signaler om at lokale kulturminner er mindre viktige? Fylkeskommunen bør heller bistå kommunene 

i deres arbeid.  

 1900-tallets kulturminner bør løftes mer fram.  

 Det bør utarbeides kart over Trøndelags kulturlandskapstyper.  

 En regional plan bør være tydelig på prioritering av interesser i ulike soner, og det skal være vanskelig å få dispensasjon hvor utvikling går på tvers av stedsidentitet.  

 Viser til Byantikvaren i Trondheims prosjekt “Vitalisering av veiter og gårdsrom” - vellykket prosjekt med overføringsverdi.  

 I arbeidet med planen bør fylkeskommunen legge til rette for workshops, folkemøter og seminar, gjerne på ettermiddagstid, for å skape engasjement og tilgjengelighet.  

 Kompetansesentre for håndverks- og bygningsvern bør bygges ut til effektive tilbud for huseiere og at disse er frikoblet fra forvaltningen.  

 Fylkeskommunen bør gå foran med et godt eksempel for forvaltning og bruk av kulturhistoriske eiendommer, og ta et særlig ansvar for egne eiendommer, i arbeidet med 

transformasjon og ny bruk av eldre bygningsmasse.  

 Tilgjengeliggjøring av kulturminner på nett.  

 Differensiering av kulturminner vil være hensiktsmessig, med tilrettelegging av de som er tilgjengelig, tåler økt bruk og har markedspotensial.  

https://drive.google.com/file/d/1EAPpNdaphVFG6CnIqUZ8qWDYjD-_8T2F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17tTm-xZZtn4mkWzJOUjREMi8Ki6PAd9h/view?usp=sharing
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 Ønske om å gjøre flere kulturminner universelt tilgjengelig. Foreningen påpeker også muligheter for formidling gjennom ny og virtuell teknologi.  

 Fylkeskommunen bør opprette forum for eiere og drivere av kulturminner.  

 Påpeker viktigheten av tett samarbeid med frivilligheten. Planen bør derfor ha et eget punkt om samspill med frivilligheten og hvordan fylkeskommunen kan tilrettelegge for 

styrket frivillighet. Det bør komme ordninger for økonomisk støtte til frivillige organisasjoner også innen kulturminnevernet.  

 

Trondheim metallsøkerforening 

 Norges Metallsøkerforening er svært bekymret for at mange verneverdige kulturminner i pløyelaget på jordene ikke blir tatt vare på. I de øverste 20-30cm på jorder er det normalt 

bare vi som finner historiske gjenstander.  

 Pløyelaget må få mye mer oppmerksomhet fra myndighetenes side enn det har i dag.   

 NMF mener at et godt samarbeid mellom offentlig myndighet og frivillige organisasjoner er den viktigste garantien vi har for å begrense tapet av denne delen av den usynlige 

kulturarven.  

 Det offentlige har et særlig ansvar for å legg til rette forholdene for dette samarbeidet med respekt for de frivilliges uavhengighet og integritet.   

 Norges Metallsøkerforening ønsker å jobbe aktivt med å bevare kulturarv og miljø ved å: 

o Minske tapet av kulturminner i pløyelaget hvor 90-95% av historiske metall- gjenstander ligger.  

o Utvikle et organisert fast samarbeid mellom myndigheter og Norges Metallsøkerforening. Dette gjelder særlig ved reguleringsplaner med bygging og driftsendringer. 

Gode forutsigbare rammebetingelser er også en viktig del av dette. Samfunnsnytten av et slikt samarbeid er meget stor.  

o Fjerne søppel fra jorder, og det er ikke lite som er der. Vi blir jo kalt de store søppel-samlerne.  

 

Andre næringer og interesser 

 

Bondelaget 

 Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag har hatt opp planprogrammet som sak på felles styremøte, og vedtatt å ikke sende høringssvar på det overordna planprogrammet. 

 Men Bondelagene i Trøndelag ønsker veldig gjerne å være med på prosessen som går etter jul😊 

 

Saanti sitje 

 Støtter Saemien sijte sin uttalse 

 Krever at samiske kulturminner omfattes i planen på lik linje som andre kulturminner. Samiske kulturminner skal være et eget tema i planen 

 Den samiske befolkningen er tuftet på to folk 

 

 

Fylkeskommunale råd og utvalg 

 

Ungdommens fylkesutvalg 

UFU anser «Regional plan for kulturminner i Trøndelag» som en viktig plan for å kunne bevare kulturminner i Trøndelag. 

https://drive.google.com/file/d/1Uc_K6xFUZyorrFjr7_98s7RQhk-kQm1u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fhVrGmhpfk17zgL0gMZTvMJynBJRqzC4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-nZByUNLcces0mdXQSE45DmxMeG5QnU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RgzEv6dYQh3qtpmvhrRlbUvROloO9fpI/view?usp=sharing
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UFU mener disse fire punktene er spesielt viktige i planen: 

 Håndverk og materialproduksjon. Dette er en stor del av kulturarven vår, og det er derfor viktig å sette fokus på dette punktet. Vi trenger fagfolk som har kompetanse. 

 Aksen Egge – Nidarosdomen. Mange av de viktigste hendelsene har skjedd langs denne strekningen. Vi har mange viktige kulturminner som må bevares som kirken på Stiklestad, 

Nidarosdomen i Trondheim, fangeleiren på Falstad. Dette er historie som binder Trøndelag sammen på tvers av gamle grenser. 

 Fartøyvern, kyst, - og fjordkultur. Dette har vært en stor del av kulturen tidligere og kommer til å bli viktig fremover også. Kunnskapen rundt temaer som går under dette punktet er 

spesielt viktig for trøndere og nordmenn. Kysten og kulturen rundt den har vært grunnlag for mye av norsk historie bakover i tid, samtidig som vi også i dag anvender det vi kan om 

kysten for f.eks. å videreutvikle nullutslipps hurtigbåter og at vi er en region hvor oppdrettsnæringen blomstrer. 

  Opplevelsesnæringene. Tilgjengelighet av kulturminnene er viktig for å spre kunnskap og for å bli kjent med Trøndelags felles kulturarv. Viktigheten med å bevare, samt videreføre 

lokal- og historiekunnskap om alle de ulike hendelsene og tradisjonene som vi har hatt i Trøndelag gjennom tiden som har vært, og den som kommer er veldig viktig. Dette tror vi 

blant annet kan gjøres gjennom opplevelsesnæringene. 

 

 UFU mener at planen bør inneholde veiledning til kommunene om hvordan de kan bevare sine egne kulturminner og lokalhistorie. Den bør ha god visuell utforming, og være lettlest 

(ikke ha behov for forhåndskunnskap). Klarspråk må ikke undervurderes. 

 

Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen 

 Verdensarvrådet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen ser svært positivt på at det igangsettes et arbeid med utarbeiding av en regional plan for kulturminner i 

Trøndelag og ønsker å bidra til arbeidet gjennom de arenaer som skisseres i planprogrammet.  

 Verdensarvrådet forutsetter at verdensarven Røros bergstad og Circumferensen får en tydelig omtale og plass i Regional plan for kulturminner i Trøndelag, jfr. Norges forpliktelser 

etter verdensarvkonvensjonens artikler 4, 5 og 27, og nasjonal politikk hvor verdensarvområdene er gitt en rolle som fyrtårn for forvaltning og formidling. Det henvises videre til 

forventningsbrevet til fylkeskommunene for 2020, hvor det signaliseres en styrking av oppmerksomheten omkring verdensarvområdene.  

 Verdensarvrådet forventer at kulturminner og kulturuttrykk i den sør-samiske kulturen gis en tydelig omtale og prioritering i Regional plan for kulturminner i Trøndelag.  

 Verdensarvrådet forventer at Regional plan for kulturminner i Trøndelag innarbeider føringer og prioriteringer fra Forvaltningsplanen for Røros bergstad og Circumferensen under 

de tema som er relevante. Det gjelder spesielt de foreslåtte tema håndverk og materialproduksjon, klima og opplevelsesnæring. 

 Verdensarvrådet ber om at verdensarven løftes fram i et bredere perspektiv og synligjøres innenfor flere fylkeskommunale virksomhetsområder som reiseliv, utdanning, innovasjon 

og klima.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ok1Om3sBO_Vx60JmOoYtMkedpoUPN_pu/view?usp=sharing

