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Fylkestingets vedtak  

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. 

 

Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen løftes i regional plan for 

kulturminner fram i et bredere perspektiv og synligjøres innenfor flere 

fylkeskommunale virksomhetsområder som reiseliv, utdanning, innovasjon og 

klima.  

 

Norge ratifiserte verdensarvkonvensjonen i 1977, og har ved det forpliktet seg til 

å: 

- Identifisere verdensarv på eget territorium 

- Verne og bevare verdensarven 

- Formidle verdensarven ved hjelp av utdanningsprogrammer og informasjon 

- Samarbeide internasjonalt ved å bistå stater som har behov for teknisk 

eller økonomisk hjelp 

 

Konvensjonen for verdens kultur- og naturarv (UNESCO 1972) bygger på ideen om 

at det finnes verdier som menneskeheten sammen må verne, over landegrenser, 

over faggrenser, over religiøse grenser og over generasjonsgrenser.  

Verdensarvverdiene skal sikres for framtiden samtidig som det legges til rette for 

en bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene og regionen, både miljømessig, sosialt 

og økonomisk. 



   
  TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
  Enhet 

  side 2 av 3 

 

Gjennom intensjonserklæringen for Røros Bergstad og Cirkumferensen har 

Trøndelag fylkeskommune forpliktet seg til å bidra til at verdensarven Røros 

bergstad og Circumferensen forvaltes etter gjeldende lovgivning og som eksempel 

på beste praksis. Gjennom en egen forvaltningsplan. 

 

 

 

Behandling 

 

 

Votering 

Innstilling Enstemmig vedtatt 
 

 

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. 

 

Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen løftes i regional plan for 

kulturminner fram i et bredere perspektiv og synligjøres innenfor flere 

fylkeskommunale virksomhetsområder som reiseliv, utdanning, innovasjon og 

klima.  

 

Norge ratifiserte verdensarvkonvensjonen i 1977, og har ved det forpliktet seg til 

å: 

- Identifisere verdensarv på eget territorium 

- Verne og bevare verdensarven 

- Formidle verdensarven ved hjelp av utdanningsprogrammer og informasjon 

- Samarbeide internasjonalt ved å bistå stater som har behov for teknisk 

eller økonomisk hjelp 

 

Konvensjonen for verdens kultur- og naturarv (UNESCO 1972) bygger på ideen om 

at det finnes verdier som menneskeheten sammen må verne, over landegrenser, 

over faggrenser, over religiøse grenser og over generasjonsgrenser.  

Verdensarvverdiene skal sikres for framtiden samtidig som det legges til rette for 

en bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene og regionen, både miljømessig, sosialt 

og økonomisk. 

 

Gjennom intensjonserklæringen for Røros Bergstad og Cirkumferensen har 

Trøndelag fylkeskommune forpliktet seg til å bidra til at verdensarven Røros 

bergstad og Circumferensen forvaltes etter gjeldende lovgivning og som eksempel 

på beste praksis. Gjennom en egen forvaltningsplan. 
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