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Utdrag fra plan- og bygningsloven 

§ 8-1.Regional plan  

Regional planmyndighet skal utarbeide regionale planer for de spørsmål som er fastsatt i den regionale 

planstrategien.  

Kongen kan gi pålegg om å utarbeide regional plan for bestemte virksomhetsfelt, tema eller geografiske 

områder og gjennom forskrift fastsette nærmere bestemmelser om innhold, organisering og om planen skal 

godkjennes av Kongen.  

Som del av regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen.  

Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet. Behovet for rullering skal vurderes årlig.  

§ 8-2.Virkning av regional plan  

Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging 

og virksomhet i regionen. 

 

 

 

 
«Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både 

som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og 
ressursforvaltning.  

 
Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig 

kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners 
opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet»  

(kulturminneloven § 1) 
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Innledning 

Handlingsprogrammet er en del av Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 – 2030. Til 

planen hører også vedlegget Mangfoldige Trøndelag. Dette inneholder en oversikt over regionalt og 

nasjonalt verneverdige kulturmiljø, kulturlandskap og fartøy.  

Hvilke tiltak har vi i handlingsprogrammet? 
Handlingsprogrammet består av tiltak som allerede er i gang eller som skal i gang i løpet av 2022 – 

2023, og som oppfyller disse kriteriene:  

• Bidrar til å nå målene i Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 – 2030. 

• Er et samarbeid mellom to eller flere aktører. 

I tillegg er det en fordel om tiltakene har et regionalt perspektiv og/eller av betydning for et større 

område geografisk eller tematisk.  

• er nyskapende og har overføringsverdi for andre.  

• gjelder kulturmiljø med tema som vi har lite kunnskap om.   

• har betydning for folkehelse, barn og unge eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Tiltakene beskrives kort i handlingsprogrammet med forventet varighet. Vi setter opp hvem som er 

hovedansvarlig og hvilke samarbeidspartnere som er med.  

Mange av tiltakene realiseres gjennom et spleiselag som eksisterer eller er under planlegging. Vi 

beskriver kort om tiltaket er finansiert eller ikke, og setter opp beløp hvis det er kjent.  

I de tiltakene der Trøndelag fylkeskommune bidrar, oppgir vi om kostnadene dekkes innenfor 

ordinær ramme eller om tiltaket krever ekstra finansiering og vi må ta et forbehold om 

finansiering. Tiltakene i handlingsprogrammet står ikke i prioritert rekkefølge.  

Hvordan følger vi opp handlingsprogrammet?  
Handlingsprogrammet gjelder for to år av gangen. Likevel skal fylkeskommunen vurdere behovet 

for rullering hvert år ifølge plan- og bygningslovens § 8-1.  

Arbeidet med rulleringen gjør vi slik:  

• Årlig kulturmiljøverksted/seminar, fortrinnsvis fysisk. Åpent arrangement for kommuner og 

andre offentlige aktører, museer og frivillige organisasjoner. Deltagerne presenterer og 

diskuterer igangsatte prosjekter og forslag til nye prosjekter og satsinger som oppfyller 

målene og retningslinjer i planen.  

• Velger vi å opprette et Kulturmiljøråd for Trøndelag, deltar rådet i planleggingen av 

arrangementet og spiller inn tiltak til Handlingsprogrammet. (Se tiltak side 7) 

• Arbeidsgruppa i fylkeskommunen sørger for planlegging av arrangementet og intern 

koordinering av tiltak. En del av arbeidsgruppa danner redaksjonen som reviderer 

Handlingsprogrammet.  

• Fylkestinget vedtar Handlingsprogrammet for en toårsperiode. 

• Ta opp temaet i på andre aktuelle arenaer som f.eks. plandagen, planforum, 

kommunedialogen og den regionvise dialogen. 

Det er viktig å være oppmerksom på at aktørene selv må forankre tiltakene i egen organisasjon, og 

at handlingsprogrammet i seg selv ikke binder opp organisasjonene økonomisk. Det samme gjelder 

fylkeskommunen. Selv om tiltaket står i handlingsprogrammet, må tildelingen fra fylkeskommunen 

skje på ordinært vis etter søknad fra det enkelte prosjekt/tiltak.   
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Sammenstilling av tiltakene for 2022 – 2023 

Tiltakene er av ulik størrelse og lengde. Noen av tiltakene går over hele perioden. 

Tema 0 Overordna mål 

    Tiltak 1 Utrede Trøndelag kulturmiljøråd 

    Tiltak 2 Styrke kulturarvens sosiale bærekraft 

    Tiltak 3 Synliggjøre kulturmiljøene i Circumferensen 

    Tiltak 4 Revidere Regionplan for Røros bergstad og Circumferensen 

    Tiltak 5 Villreinfangsten som verdensarv 

Tema 1 Regionale verdier og kunnskapsformidling 

    Tiltak 1 Formidle og tilrettelegge et utvalg av kulturmiljøene og kulturlandskapene  

    Tiltak 2 Registrering av skogfinske kulturminner, Verdal 

    Tiltak 3 Registrering av kulturmiljø 

    Tiltak 4 Registrere fartøy og maritime kulturmiljø 

    Tiltak 5 Lage infoark for kulturmiljø og fartøy i Mangfoldige Trøndelag  

    Tiltak 6 Gjennomgang av innkomne forslag til Mangfoldige Trøndelag 

Tema 2 By- og stedsutvikling 

    Tiltak 1 Kommunenes kulturmiljøplaner - oppfølging og veiledning 

    Tiltak 2 Møllenbergprosjektet - Vitalisering av Rosenborg, Møllenberg og Kirkesletten 

    Tiltak 3 Fargeanalyse av bybebyggelse fra århundreskiftet 1800/1900 

    Tiltak 4 Kulturarven som drivkraft for attraktivitet og bærekraft 

Tema 3 Håndverk og materialproduksjon 

    Tiltak 1 Samarbeidsprosjekt om å opprette regionale bygningsvernsentre 

    Tiltak 2 Samarbeidsprosjekt skole, arbeidsliv, museum   
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    Tiltak 3 Dokumentasjonsprosjekt «Rødbrygga» - Hvordan bygge brygge? 

    Tiltak 4 Bevaring av snekkerhåndverkets historie – flytting av verksted 

    Tiltak 5 Tradisjonshåndverk og bærekraftig bygging  

    Tiltak 6 Faglig nettverk for bygnings-, båt- og fartøyvernet  

    Tiltak 7 Forprosjekt bygningsvern på høyere yrkesfaglig nivå i Trøndelag  

Tema 4 Klima 

    Tiltak 1 Kartlegge hvilke kulturminner som er særlig sårbare for klimatrusler  

    Tiltak 2 Pilot for miljøovervåking av snøfonner 

    Tiltak 3 Klimagevinst ved gjenbruk av bygninger – kunnskapsbygging  

Tema 5 Opplevelsesnæringer 

    Tiltak 1 Bergkunstreisen 

    Tiltak 2 Kongeveien over Dovrefjell 

    Tiltak 3 Gravfeltet på Vang i Oppdal 

    Tiltak 4 Fornying av Fotefar mot nord – lokalitetene - forprosjekt 

    Tiltak 5 Cocks trail og TOKT – forskning og formidling 

    Tiltak 6 Den Trondhjemske postvei – forprosjekt  

    Tiltak 7 Historienes Trøndelag - forprosjekt  

Tema 6 Kulturmiljø, fellesskap, demokrati 

    Tiltak 1 Jubileumsstafetten: Tema 2022 folkestyre og kongesete, 2023 ressurser og 

rikdom 

    Tiltak 2 Forberede 750-års jubileet for Magnus Lagabøtes landslov  

    Tiltak 3 Skjøtsel og tilrettelegging 

    Tiltak 4 Gjennomgang av rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen 

    Tiltak 5 Program for steinkirkene fra middelalderen  

    Tiltak 6 Forprosjekt - Utenforskap og ekskludering. Historier om barn som vokste opp 

på barne- og skolehjem i Trøndelag 
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Relevante tiltak i andre fylkeskommunale planer og strategier 

Fylkeskommunen har flere regionale planer og strategier med handlingsprogram og 

handlingsplaner med tiltak som er relevante for kulturmiljøfeltet.  

 

 Regional plan for arealbruk – Handlingsprogram 2022 - 2025 

Tiltak  Planen har vært på høring og er planlagt vedtatt i mars 2022.  

Handlingsprogrammet har en rekke overordna tiltak som er relevante for 

kulturmiljøfeltet, blant annet:  

• Videreutvikle plannettverket som arena for erfaringsutveksling 

kommunene imellom, kunnskapsformidling og veiledning. 

• Bidra inn i arbeid med piloter som er relevante for mål og strategier i 

RPA og som kan ha stor overføringsverdi til andre kommuner. 

• Initiere en satsing på utvikling av attraktive lokalsamfunn i 

distriktskommunene i Trøndelag 

  Regional strategi for verdiskaping – Handlingsplan 2022-2023 

Tiltak  Strategien har vært på høring og er planlagt vedtatt desember 2021.  

Strategien har opplevelser som satsingsområde og tiltak som er av interesse 

for kulturmiljø: 

• Prioritere tiltak som utvikler innovative formidlingsmetoder innen 

opplevelsesnæringer.  

• Ta i bruk eksisterende sertifiseringsordninger, og utvikle metodikk for 

besøksforvalting i Trøndelag. 

 Kompetansestrategien 

Tiltak  Kompetansestrategien har en handlingsplan for 2022 – 2022. Et av 

hovedmålene er at Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter 

arbeidslivets kompetansebehov. Til målene hører noen tiltak der noen er 

relevante for kulturmiljøfeltet:  

• Kunnskapsbasert samarbeid om dimensjonering av utdanningstilbudene 

i fylket videreutvikles 

• Felles innsats for tilstrekkelig læreplasser og hospiteringsmuligheter i 

arbeids- og næringsliv 

• Arbeide for bedre samordning på tvers av utdanningsnivå 

• Utvikle nye kompetansebehov som møter behovene i et samfunn i 

endring 
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Tiltakene for 2022 – 2023 

Tiltakene står ikke i prioritert rekkefølge 

 

Tema 0 Overordna mål 

Hovedmål I 2030 engasjerer trønderne seg i et mangfold av godt bevarte 

kulturmiljø 

Tiltak 1 Utrede Trøndelag kulturmiljøråd 

Beskrivelse Fylkeskommunen vurderer å opprette et kulturmiljøråd i Trøndelag som kan 

fungere som et bindeledd mellom kommune, fylkeskommune, frivilligheten, 

museene, reiselivsnæring og andre aktører. Fylkeskommunen utarbeider 

vedtekter i samarbeid med Kulturvernforbundet. Rådet skal fungere som et 

rådgivende organ for oppfølgingen av planen.  

Varighet 2022 

Kostnader 

2022-2023 

Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinær budsjettramme  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune/Kulturvernforbundet 

Tiltak 2 Styrke kulturarvens sosiale bærekraft 

Beskrivelse Å kjenne til og samle seg rundt kulturarven bidrar 

til sosial bærekraft og har betydning for identitet, 

tilhørighet, livskvalitet og helse for alle. Aktiviteter 

som skjøtsel, vedlikehold, rydding og formidling 

bidrar til rikere opplevelser og bedre helse. 

Folkehelse og friluftsliv er nært relaterte tema. 

Frivillige organisasjoner er sentrale i dette arbeidet. 

2022 er frivillighetens år.  

Trøndelag fylkeskommune vil i samarbeid kommunene, stimulere til flere 

prosjekter i skjæringspunktet kulturmiljø, friluftsliv og folkehelse, og samordne 

tilskuddsmidler og andre aktuelle virkemidler. Kurs i tilskuddsordninger i 

samarbeid med lag og foreninger kan være et tema.  

Varighet 2022 – 2023, videre i planperioden 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinær budsjettramme 

 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune/kommunene, frivillige organisasjoner 
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Tiltak 3  Synliggjøre kulturmiljøene i Circumferensen 

Beskrivelse Forprosjekt: Gjøre kulturminnene og kulturlandskapet i Circumferensen synlig 

og tilgjengelig, og drive systematisk markedsføring. Overføre erfaringene til 

andre kommuner og relevante steder. 

Varighet 2022 

Kostnader 

2022 - 2023 

Spleiselag. Ca. 100 000.  Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinær 

budsjettramme.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Verdensarvsenteret, Røros kommune/fylkeskommunene Innlandet og Trøndelag, 

Sametinget og Statsforvalteren 

Tiltak 4  Revidere Regionplan for Røros bergstad og Circumferensen 

Beskrivelse Etter at verdensarvområdet ble utvidet med Circumferensen, vedtok 

fylkestingene i Hedmark og Sør-Trøndelag en felles regionplan for verdensarven 

i 2011. I 2020 vedtok verdensarvrådet en ny forvaltningsplan for 2019-2023.  

Det er behov for å se de tre planene i sammenheng og revidere.  

Et sentralt tema i planen er verdensarven som fyrtårn for den beste praksisen 

innen natur- og kulturminneforvaltning.  

Varighet 2023 – 2025.  

Kostnader 

2022 - 2023 

Spleiselag. Innlandet fylkeskommune. Trøndelag fylkeskommune: Innenfor 

ordinær budsjettramme.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner/Verdensarvrådet, kommunene 

Tiltak 5 Villreinfangsten som verdensarv 

Beskrivelse Prosjektet "Villreinfangsten som verdensarv" har siden 2004 arbeidet for å få 

villreinen, kulturminnene knyttet til villreinfangsten og landskapet, inn på 

UNESCOs verdensarvliste.  

Første steg på veien er å komme på Norges forslagliste (tentative liste) over 

hvilke områder og tema Norge ønsker å nominere til UNESCOs liste.  

Klima -og miljødepartementet har nå gitt Riksantikvaren og Miljødirektoratet i 

oppdrag å videreføre prosessen med sikte på innskriving på Norges tentative 

liste.  

Arbeidet skal gjennomføres i dialog med de berørte partene. Riksantikvarens 

frist for å levere planen til departementet er satt til 1.mars 2022. Når dette 

foreligger, vil Riksantikvaren få et nærmere detaljert oppdrag om ferdigstilling 

av underlaget for innsending av tentativ liste til Unesco. 

Varighet 2022 -  
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Kostnader 

2022 - 2023 

 

Spleiselag. Trøndelag fylkeskommune: innenfor ordinær budsjettramme.  

 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Miljødirektoratet, Riksantikvaren, ICOMOS/ Innlandet, Møre og Romsdal og 

Trøndelag fylkeskommuner, Statsforvalteren  

 

Tema 1 Regionale verdier og kunnskapsformidling 

Mål  I 2030 har vi god oversikt over kulturmiljø, kulturlandskap og fartøy i 

Trøndelag med regional verneverdi 

Tiltak 1 Formidle og tilrettelegge et utvalg av kulturmiljøene og 

kulturlandskapene  

Beskrivelse I oversikten Mangfoldige Trøndelag er regional og nasjonalt verneverdige 

kulturmiljø, kulturlandskap og fartøy listet opp. Flere av områdene har et 

potensiale for bedre tilrettelegging og formidling.  

Prosjektene kommer i stand ved at eiere og andre aktører, kommuner, museer, 

Sametinget eller fylkeskommune tar initiativ til et samarbeidsprosjekt. 

Fylkeskommunen koordinerer innspillene og planlegging av dem i første fase.  

Aktuelle tiltak er bl.a.  tilrettelegging, skilting og digital innholdsproduksjon 

Kulmin-filmer, og arrangementer.  

Kjente prosjekt i 2022 – 2023 er:   

• Nerbyen, Trondheim som jødisk kulturmiljø:  

o Formidlingsprosjekt med bl.a. utstillinger og arrangementer 

• Valseidet – Koet, Ørland 

o  Skilting av Koet 

• Reinskloster – Reinshaugen, Indre Fosen 

o Plan for grøntområdene – skjøtsel og skilting.  

o Samarbeid statlig sikra friluftsområde.   

• Falstadskogen, Levanger 

o Ny skilting.  

o Samarbeid eier, Falstadsenteret og kommunen. 

• KULA-landskapene 

o Lage Kulmin-filmer for flere av lokalitetene, blant annet Leka, 

Ørland, Agdenes, Bertnem  

Spesielle hensyn og prioriteringer:  

• Det er viktig at kulturmiljøene gjøres tilgjengelig også for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne, og at det legges til rette fysisk og digitalt.  

• Prosjekter som gir merverdi for folkehelse og barn og unge prioriteres. 

• Underrepresenterte tema og minoriteters kulturmiljø og landskap 

Varighet Hele perioden 

Kostnader 

2022 - 2023 

Spleiselag mellom aktørene. Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinær 

ramme og tilleggsfinansiering knyttet til enkelte prosjekt.  
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Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune/eiere, musea, kommuner, fortidsminneforeningen, og 

andre aktører 

Tiltak 2  Registrering av skogfinske kulturminner på gårder i Vera og deler av 

Helgådal i Verdal  

Beskrivelse Verdal kommune er sannsynligvis den eneste kommunen med skogfinsk kultur i 

Trøndelag. De kom som innvandrere fra Trysil på slutten av 1700-tallet.   

Kartlegge skogfinske kulturminner og magiske tegn/butegn på gamle bygninger. 

Fotografere og intervjue. Registrer urter, bosteder hvor det eventuelt ble drevet 

med svedjing, registrere bakstovner osv. 

Norsk skogfinsk museum bidrar med fagkompetanse. 

Varighet 2021-2022 

Kostnader 

2022 - 2023 

Finansiert.  

Hovedansvar/ 

samarbeid  

Scene Midt /Verdal kommune, Norsk skogfinsk museum 

Tiltak 3 Registrering av kulturmiljø 

Beskrivelse Forvaltningen har lite kunnskap om kulturmiljø i deler av fylke eller innenfor 

noen tema. Slike underrepresenterte tema er:  

• Krigsminner og okkupasjonshistorie 

• Samiske og nasjonale minoriteter 

• Kulturmiljø i utmark 

Kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt både med tanke på hvor kulturmiljøene 

finnes og hvordan de skal bevares. Registreringene kan også være et grunnlag 

for forskning. Det er et krav at registeringene legges inn i databasen 

Askeladden. Det er en fordel å registrere samiske og norske kulturmiljø 

samtidig.  

Det er nødvendig med et samarbeid mellom Sametinget, fylkeskommunen, 

nasjonalparkforvaltning, statsforvalter, og andre statlige sektorer som f.eks. 

NVE, reinbeitedistrikter og kommuner for å få gjennomført prosjektene.   

Registeringene kan gjennomføres som enkeltprosjekt og følgende prioriteres:  

• Nasjonalparker og landskapsområder 

• Reinbeitedistrikt 

• Røros bergstad og Circumferensen 

• Andre utvalgte utmarksområder med stort potensial 

• Setrer som kulturlandskap og kulturminner 

• Kraftproduksjon, mineralutvinning, skogsdrift og annen utmarksbruk 

• Registering av kulturmiljø i Levanger kommune og andre kommuner 

med stort potensiale 

 

I 2022 – 2023 prioriterer vi:  
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• Samarbeidsprosjekt om registering og formidling av samiske og norske 

kulturminner i Saanti sijte – Essand reinbeitedistrikt i forbindelse med 

nedtapping av Nesjøen. Oppstart i 2022, prosjektet vil fortsette i 2023. 

• Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA-prosjektet) 

• Samiske kulturmiljø i Levanger  

• Krigsminner og okkupasjonshistorie 

• Setrer som kulturlandskap og kulturminner 

• Planlegging av prosjekt i samarbeid mellom aktuelle aktører og oppstart 

for de som rekker det.  

 

Røros kommune, Verdensarvrådet, Innlandet fylkeskommune, 

Nasjonalparkforvaltningen og Levanger kommune har foreslått igangsetting av 

registering i sine høringsuttalelser.  

Varighet Hele perioden.  

Kostnader 

2022 - 2023 

Fastsettes i hvert enkelt prosjekt. Med forbehold om finansiering.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Sametinget, fylkeskommunen, nasjonalparkforvaltning, statsforvalter, og andre 

statlige sektorer som f.eks. NVE, reinbeitedistrikter og kommuner 

Tiltak 4 Registrere fartøy og maritime kulturmiljø 

Beskrivelse Fylkeskommunen samarbeider med aktuelle aktører om å sette i gang et 

kartleggingsarbeid for å få oversikt over maritime strukturer, båter, fartøy og 

kulturmiljø som står i fare for å forsvinne:  

• Mindre slipper og anlegg, som var sentrale for produksjon, vedlikehold og 

ombygging av sjarker og mindre bruksbåter fra 1890 – 1990.  

• Eksisterende sjarker og andre mindre bruksfartøy opp til ca. 30 fot 

• Mindre småbåter fra før 1950.  

• Innherredsbåten. Registering av naust og spor etter Innherredsbåten.  

• Samiske båtbyggertradisjoner, samiske båter og mindre fartøy som kan 

være bevart i fylket.  

• Lystfartøy og spesialfartøy som ikke er representert blant fartøyer med 

vernestatus i dag. 

• Annen maritim infrastruktur slik som fortøyningsbolter etc. 

Varighet Flerårig arbeid. Oppstart i 2022 med registering av spor etter Innherredsbåten.  

Kostnader 

2022 - 2023 

Innherredsbåten: Riksantikvaren. Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinær 

ramme.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune/Seksjon for kulturminner, Sametinget / musea, 

frivillighet 

Innherredsbåten: Kystens arv/Trøndelag fylkeskommune  

Tiltak 5 Lage infoark for kulturmiljø og fartøy i Mangfoldige Trøndelag  

Beskrivelse Å lage infoark for hvert av de regionalt verneverdige kulturmiljøene og fartøyene 

etter felles mal. Infoarket består av kart, foto og beskrivelse av hva som er 



 
 

12 
Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag – Handlingsprogram 2022 - 2023 

verneverdig og hvorfor, og kort hva som er viktig i forvaltningen videre. 

Infoarkene skal være tilgjengelig for alle. 

Varighet Hele planperioden 

Kostnader 

2022-2023 

Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinære rammer 

Hovedansvar/ 

samarbeid  

Trøndelag fylkeskommune/kommuner, museer, frivillige 

Tiltak 6 Gjennomgang av innkomne forslag til Mangfoldige Trøndelag  

Beskrivelse I forbindelse med høringen av Regional plan for kulturmiljø har vi fått nye 

innspill til områder som bør være med i Mangfoldige Trøndelag. Vi kjenner ikke 

verdiene til disse og en vurdering av dem settes opp før revisjon av Mangfoldige 

Trøndelag i 2023/2024. Kommunene og andre blir involvert i revisjonen og den 

blir lagt ut på begrenset høring.  

Det er også behov for gjennomgang av noen av verneklasse 2 områdene i 

Nasjonal registrering av særlig viktige kulturlandskap som ble gjennomført på 

1990-tallet av fylkesmennene. Registeringene er noe ulikt gjennomført og fulgt 

opp de to fylkene. Gjennomgangen har til hensikt å se om de kulturhistoriske 

verdiene er i behold og se de ulike registreringsarbeidene i sammenheng med 

hverandre. 

Varighet 2022 - 2024 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinær ramme. 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Fylkeskommunen/Statsforvalteren 

 

Tema 2 By og stedsutvikling 

Mål I 2030 bidrar godt bevarte kulturmiljø til steder det er godt å leve. 

I 2030 bidrar samskaping til en attraktiv og bærekraftig by- og 

stedsutvikling basert på stedenes kvaliteter, særpreg og historie. 

Tiltak 1 Kommunenes kulturmiljøplaner (KIK) - oppfølging og veiledning 

Beskrivelse Alle kommunene er i gang eller er ferdig med å utarbeide lokale 

kulturmiljøplaner. Fylkeskommunen bistår med veiledning underveis i arbeidet 

og følger opp de som er ferdig med planene. Invitere til webinarer om aktuelle 

tema og erfaringsutveksling etter forslag fra kommunene, for eksempel om 

tilskuddsordninger.  

Gir TEK17 (teknisk forskrift i byggesaksbehandling) rom for god bevaring og 

klimavennlig istandsetting av bygninger? Det er vanskelig for tiltakshavere og 
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byggesaksbehandlerne å ha kjennskap til mulighetene for fravik fra tekniske 

krav i medhold av plan- og bygningslovens § 31-2 fjerde ledd.   
 

Varighet 2022-2023 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: KiK prosjektet - finansiert 

Hovedansvar/ 

samarbeid  

Trøndelag fylkeskommune/kommunene, Riksantikvaren 

Tiltak 2 Møllenbergprosjektet - Vitalisering av Rosenborg, Møllenberg og 

Kirkesletten 

Beskrivelse Trondheim kommune har vedtatt at det skal gjennomføres et 

Møllenbergprosjekt, som skal se på hvordan  

1. bygningsmassens preg kan bevares og sikres 
2. befolkningssammensetningen kan bli variert 
3. fellesområdene bli bedre  
4. legge til rette for økt næringsvirksomhet  
 
Byantikvaren har arbeidet med ulike tema innenfor sikring og bevaring av 
bygningsmassen over flere år og allerede utarbeidet en veileder for vedlikehold 

og istandsetting. Innenfor dette Møllenbergprosjektet ser byantikvaren for seg å 
jobbe systematisk særlig med to av de fire delområdene beskrevet over, i det 
som kan kalles Vitalisering av Møllenberg, Rosenborg og Kirkesletten.  
 
Viktige tema under punkt 1 er brannsikring, sikring av generelt godt 
vedlikehold, antikvariske verdier og sikring av ivaretakelse av historisk karakter 

gjennom tilbakeføring der bygning/omgivelser har gjennomgått uheldig 
oppgradering/istandsetting. I “uthusprosjektet” er temaet istandsetting av eldre 

verneverdige uthus og tiltaksplan for opprusting av gårdsrom.  
 
Under punkt 4 er det viktig at eksisterende næringslokaler bevares og at det 
stimuleres til ny næringsvirksomhet i disse lokalene, for slik å ivareta den 
historiske karakteren. Det kan være seg kontorer, verksted og mindre 

utsalgssteder. 
 
 

Varighet 2022 - 2025 

Kostnader 

2022 - 2023 

Med forbehold om finansiering, anslagsvis kr 400 000 hver fra kommune, 

Riksantikvaren og fylkeskommune.  

Hovedansvar/ 

samarbeid  

Trondheim kommune/eiere, Rosenborg og Møllenberg velforening, 

næringsaktører, NTNU, Riksantikvaren, Trøndelag fylkeskommune 

Tiltak 3 Fargeanalyse av bybebyggelse fra århundreskiftet 1800/1900  

Beskrivelse Fargeanalyser av originalmateriale i eksteriør på bygninger i Levanger trehusby 

og jugendbyen Ålesund. Materiale kartlegges og analyseres for å øke 

kunnskapen om fargebruken i denne tidsperioden. Prosjektet har til hensikt å 

inspirere til å ta i bruk disse fargene.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.trondheim.kommune.no%2Fmollenbergveileder%2F&data=04%7C01%7Chilyr%40trondelagfylke.no%7C2bf63900438b4100307808d9a43e8c01%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637721410814619376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=obKUWniB6xrSqDtHuibl%2FD85P31IL1Hlx2AcNQ7Uh0s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.trondheim.kommune.no%2Fmollenbergveileder%2F&data=04%7C01%7Chilyr%40trondelagfylke.no%7C2bf63900438b4100307808d9a43e8c01%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637721410814619376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=obKUWniB6xrSqDtHuibl%2FD85P31IL1Hlx2AcNQ7Uh0s%3D&reserved=0
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Prosjektet har overføringsverdi til andre miljø fra samme periode, f.eks. 

Møllenberg og jugendbebyggelsen i Trondheim. 

Varighet 2022 - 2023 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinær ramme. Riksantikvaren 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Jugendstilsenteret og Trøndelag fylkeskommune/ Levanger kommune, 

Riksantikvaren  

Tiltak 4 Kulturarven som drivkraft for attraktivitet og bærekraft 

Beskrivelse «Kulturarven som drivkraft for attraktivitet og bærekraft» er et delprosjekt i By 

og bygdeLAB – fase2. Målet med delprosjektet er å ta i bruk kulturarv og 

kulturmiljø som ressurs for en attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling. By 

og bygdeLAB er en metode i kommunenes plan- og utviklingsarbeid og 

hovedmålet med fase 2 er å styrke bruken av metoden.  

Deltagere i prosjektet er Levanger, Verdal og Steinkjer kommuner. De har 

tidligere samarbeidet om å ta i bruk by og bygdeLab som metode og deltatt i 

nettverket Attractive Nordic Towns. Nå er også Inderøy og Snåsa invitert med.  

Prosjektet er forankret hos Innherred regionråd. Prosjektet er tildelt 

prosjektskjønnmidler. 

Varighet 
 
2022-2024 

Kostnader 

2022-2023 

 
Statsforvalteren, kommunene. Finansiert. Totalt 5,5 mill 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

 

Verdal kommune/Levanger, Steinkjer kommuner og eventuelt Snåsa og 
Inderøy. Statsforvalteren. 
 

 

Tema 3 Håndverk og materialproduksjon 

Delmål I 2030 har vi etablert små og store bygningsvernsentre i alle regionene 

i Trøndelag.  

I 2030 har vi god rekruttering av håndverkere til båt-, fartøy-, og 

bygningsvern.  

Tiltak 1 Samarbeidsprosjekt om å opprette regionale bygningsvernsentre 

Beskrivelse  Forprosjekt oppstart 2021. Utvikle en «Trøndelagsmodell» for 

bygningsvernsentre og etablere nettverk mellom dem. Fylkeskommunen stiller 

med en koordinator. Dialog og møter med interesserte miljøer, og etablere et 

nettverk for å få samkjørt og sikra utvikling. Halvårlige framdriftsmøter og 

fagsamlinger.  

Varighet Forprosjekt 2021-22. Fortsetter i hele planperioden. 
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Kostnader 

2022 - 2023 

Forprosjekt. Riksantikvaren. Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinær 

budsjettramme.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune/kommunene, musea, samiske språk- og kultursentre 

og andre (spesielt de som allerede har meldt sin interesse) 

Tiltak 2  Samarbeidsprosjekt skole, arbeidsliv, museum 

Beskrivelse Utviklingsprosjekter der skoler og arbeidsliv (private bedrifter, museer mm) kan 

samarbeide om rekruttering og å gjøre unge kjent med framtidas arbeidsliv, og 

de kan bli kjent med tradisjonelle verktøy og utstyr, bærekraftig materialbruk 

og lokale muligheter innen tradisjonshåndverk.  

For eksempel: 

• Samarbeid mellom fylkeskommunen, Fortidsminneforeningen og VG2 

byggfag, der elevene lærer tradisjonelle konstruksjoner og byggemåter. 

• Utarbeide et DKS-opplegg for barneskole, med utgangspunkt i 

tradisjonelt håndverk og bærekraftig bygging. Gjenbruk som ressurs, 

og bruk av lokale materialer i husbygging. 

Varighet Hele perioden. 

Kostnader 

2022 - 2023 

Spleiselag. Med forbehold om finansiering 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Seksjon kulturminner, i samarbeid med seksjon utdanning, opplæringskontor, 

skoler, m.fl. 

Tiltak 3 Dokumentasjonsprosjekt «Rødbryga» - Hvordan bygge brygge? 

Beskrivelse Dokumentasjonsfilm av gjenreisingsprosjektet Rødbrygga i Vallersund. Filming 

av byggeprosess fra tømmer i skog til ferdig bygg med diskusjoner rundt 

gjenskapning av kulturmiljø, klimatilpassing, endring for ny bruk og 

kompetanseheving. Filmen viser hvorfor håndverkstradisjonene er viktige å 

holde i live, i tillegg til hvordan de fungerer. Filmen vil ligge fritt tilgjengelig på 

YouTube og kan blant annet brukes i undervisning.  

Varighet 3-årig prosjekt med oppstart 2021 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinær budsjettramme.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune/firma Pål Ødegård, håndverkere, tiltakshaver og eier 

Tiltak 4 Bevaring av snekkerhåndverkets historie – flytting av verksted 

Beskrivelse Petter Ingvaldsens snekkerverksted består av komplett verksted som viser et 

verksted slik de var før maskinene fikk egne motorer. Snekkerens bolig og 

verksted overtas av Stiklestad museum og flyttes dit. Da vil verkstedet bli 
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tilgjengelig for håndverkere og andre interesserte, og bidra til økt kompetanse 

om bygningsvernhåndverket.  

Varighet 2021-2022.  

Kostnader 

2022-2023 

Finansiert. Spleiselag mellom private håndverkere, Stiftelsen UNI, SNK, 

kommunen.  Trøndelag fylkeskommune: bevilget 350 000 kr.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Stiklestad museum, Stiklestad nasjonale kultursenter/eiere, Verdal kommune, 

og Trøndelag fylkeskommune 

Tiltak 5 Tradisjonshåndverk og bærekraftig bygging 

Bekrivelse Prosjektet «Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte» 

skal utvikle små og mellomstore bedrifter som ønsker å satse på restaurering, 

bygningsvern og bærekraftig bygging. 

Prosjektet inngår også i Handlingsplan for klimaomstillingsstrategi 

Varighet 2018-2022 

Kostnader 

2022 - 2023 

Finansiert. 1 514 6040 EURO, 840 000 NOK 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune/ Interreg Sverige Norge, og mange regionale 

samarbeidspartnere på norsk og svensk side 

Tiltak 6 Faglig nettverk for bygnings-, båt- og fartøyvernet 

Bekrivelse Fylkeskommunen inviterer til faglig nettverk for kulturmiljø, bygningsvern og 

tradisjonshåndverk, med to årlige møter/ seminarer med praktisk og teoretisk 

fokus. 

Fylkeskommunen inviterer små og store aktører i fartøyvernet til to årlige 

møter/ seminar. 

Varighet Oppstart 2022, videreføres hele perioden 

Kostnader 

2022-2023 

Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinære rammer 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med bygningsvernmiljøet, 

fartøyvernmiljøet, Kystlaget mm. 

Tiltak 7 Forprosjekt fagskoleløp bygningsvern i Trøndelag   

Beskrivelse Opprette dialog med Trøndelag høyere yrkesfagskole og Fagskolen Innlandet. 

Se på muligheten for at Fagskolen Innlandet godkjenner studiested Trøndelag, 

og Trøndelag må da ha dedikerte skoleplasser. På sikt et mål om at det kan 

etableres en egen fagskoleutdanning i bygningsvern i Trøndelag. 

Varighet Oppstart forprosjekt 2023 – som oppfølging av tiltak 1 
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Kostnader 

2022-2023 

Med forbehold om finansiering 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune/Fagskolen Innlandet 

  

Tema 4 Klima 

Mål  I 2030 har vi forebygd og redusert risikoen for at klimaendringer kan 

skade utsatte kulturmiljø. 

I 2030 foretrekker trønderne å gjenbruke bygninger fremfor å rive og 

bygge nytt. 

Tiltak 1 Kartlegge hvilke kulturminner som er særlig sårbare for klimatrusler  

Beskrivelse Ras, erosjon, havstigning, våtere klima, endret vegetasjon og gjengroing kan 

føre til skader på kulturmiljø på ulike vis.  

Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser, kartlegge sårbare områder ved 

hjelp av GIS-verktøy, bruk av ulike temakart 

Varighet Hele planperioden 

Kostnader 

2022 - 2023 

Med forbehold om finansering.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Kommunene/ Trøndelag fylkeskommune og andre relevante institusjoner. 

Tiltak 2 Pilot for miljøovervåking av snøfonner 

Beskrivelse Vi prioriterer et utvalg funnrike snøfonner, og sammenstiller historiske ortofoto 

og måledata med nykartlegging ved hjelp av drone. Resultatene brukes for å 

prioritere innsats i form av beredskapsgruppe i felt, ved sterk nedsmelting i 

varme somrer. Det lages planverk, rapporter etc. 

Varighet Forprosjekt 2021 – oppstart 2022. Varighet hele planperioden 

Kostnader 

2022 - 2023 

Spleiselag.  Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinær budsjettramme. Kr 

100.000. 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune. Samarbeidspartnere NTNU Vitenskapsmuseet, 

Riksantikvaren, SNO m.fl. 

Tiltak 3 Klimagevinst ved gjenbruk av bygninger - kunnskapsbygging 

Beskrivelse Verneverdige bygg innenfor støysonen på Ørlandet blir flyttet til en ny bydel i 

Brekstad sentrum. Tiltaket vil bli brukt til å utvikle kunnskapsgrunnlaget ved 

klimagevinsten av å flytte eldre bygg framfor å bygge nytt. Seksjon 
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kulturminner sin del i det store prosjektet er å samle og dele kunnskapen om 

flytting og gjenbruk.  

Prosjektet inngår også i Handlingsplan for klimaomstillingsstrategi. 

Varighet 2021-2023 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: finansiert i forbindelse med behandling av 

Handlingsplan for klimaomstilling. Kr 450 000.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune/Forsvarsbygg, Ørlandet kommune 

 

Tema 5 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 1 Bergkunstreisen 

Beskrives 14 bergkunststeder tilrettelegges for å gi lokalbefolkning og turister opplevelser 

og kunnskap med utgangspunkt i bergkunsten. Tilretteleggingene skal formidle, 

og gjøre bruken av bergkunsten trygg for både publikum og kulturminne. 

Pilotlokaliteten Bøla i Steinkjer tilrettelegges med høyt tilgjengelighetsnivå. 

Starte arbeidsgrupper på 7 lokaliteter. Anleggsfase på pioneren Bøla i Steinkjer 

starter høsten 2021. Innholdsprosjekt starter i 2021 og fullføres i 2022. Det 

omfatter alle skilttekster, wikipediaartikkel, 13 Kulmin-filmer, omvisermanus for 

reiselivets bruk av besøksmålet.  

Grunnlagsmateriale for destinasjonsorganisasjonenes markedsføring og for 

bergkunstreisen på NAFs digitale veiviser påbegynnes. 

Varighet Hele planperioden 

Kostnader 

2022 - 2023 

Spleiselag mellom flere aktører. Trøndelag fylkeskommunes andel er finansiert. 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune/Kommuner, museum, NTNU Vitenskapsmuseet, og 

vandre   

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 Pågående prosjekt som avsluttes i 2022 
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Kostnader 

2022 - 2023 

Spleiselag og stort partnerskap. Ekstern finansiering hvor Statens vegvesen er 

hoved bidragsyter. Trøndelag fylkeskommune 2022: innenfor ordinær ramme.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Statens Vegvesen/Trøndelag fylkeskommune 

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. Guidemanus oversettes til engelsk og trykkes i 200 
eksemplarer før sesongen 2022. Prosjektet nærmer seg ordinær driftsfase. 

Varighet 2022 og videre utover planperioden 

Kostnader 

2022 2023 

Trøndelag fylkeskommune: med forbehold om tilleggsfinansiering. Kr 100 000.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune og Oppdal kommune 

Tiltak 4 Fornying av Fotefar mot nord – lokalitetene - Forprosjekt 

Beskrivelse Vedlikehold og revitalisering av lokaliteter i Fotefar-prosjektet fra 1992 – 1999. 

Prosjektet går fra Namdalen til Finnmark.  

I Trøndelag gjelder det følgende lokaliteter i Namdalen: Oternesundet (Lierne), 

Bertnem (Overhalla), Aasnes (Namsos), Værem (Grong), Herlaugshaugen 

(Leka), Nærøya (Nærøysund), Utvorda Kystfort (Flatanger), Historien om 

Høylandet (Høylandet), Duns landskap (Namsos). Bunker i parken (Namsos). 

Fangstanlegg (Namsskogan), samisk gamme på museet i Røyrvik. 

Forprosjekt i gang i 2021 og sluttføres i 2022. Tema er status, planlegge 

tiltakene på de ulike stedene og rekkefølge. Tiltakene er skjøtsel, tilrettelegging 

og formidling på ulike måter, bl.a. Kulmin-filmer. Avklare driftsmodeller med 

kommunene og vurdere et fotefarsenter. En felles sak med rapport fra 

forprosjekt og etablering av hovedprosjektene behandles i fylkestingene og 

Sametinget i 2022.  

Varighet Forprosjekt 2021 – 2022. Hovedprosjekt 2022 - 2025. 

Kostnader 

2022 - 2023 

Forprosjekt finansiert. Hovedprosjekt: med forbehold om finansiering. 

Samfinansiering er nødvendig. 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Nordland fylkeskommune/Troms og Finnmark og Trøndelag fylkeskommune, 

kommunene i Namdalen, Museet Midt, Sametinget, Visit Namdal, og NTNU 

Vitenskapsmuseet. 

Tiltak 5 Cocks trail og TOKT – forskning og formidling 

Beskrivelse Forskning og formidlingsprosjekt med det overordna temaet kulturell 

utveksling. Samarbeid med British Museum om formidling og utstilling av 
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funnene A H Cocks gravde ut og deponerte/solgte til British Museum i 1891/92. 

Funnene er vesentlig utgravd på gårdene Lille Berre, Skistad og området 

Brennmoen. Prosjektet kalles TOKT fordi det handler om reise og kulturkontakt 

i vikingtid og i lakselordenes tid. 

Cocks Trail er en kulturminnerute fra Namsos til Overhalla, Høylandet og Grong 

som skal formidle funn og forminner fra jernalderen, Cocks utgravninger på 

Brennmoen og historien om de britiske laksefiskerne i Namsen/Bjøra. 

Prosjektet har koblinger til Fotefar mot nord. 

Varighet 2022 - 2025 

Kostnader 

2022 - 2023 

Forbehold om finansiering. Spleiselag Regionrådet, RMP/SMIL-midler, 

Kulturrådet. Trøndelag fylkeskommune: 100 000 innenfor ordinær ramme og 

tilleggsfinansiering.   

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Museet Midt/Regionrådet, Trøndelag fylkeskommune, kommunene langs 

Namsen, Visit Namdalen, British Museum 

Tiltak 6 Den Trondhjemske postvei - forprosjekt 

Beskrivelse Tilrettelegge og bruke postveien mellom Bergen og Trondheim som historisk 

vandringsvei og legge til rette for vandringsturisme, kulturarv, folkehelse og 

steds- og næringsutvikling.  

Berørte kommuner i Trøndelag: Rindal – Orkland – Skaun – Trondheim  

I 2022 forprosjekt:   

Registrere strekningen på nytt, kartlegge traseen, vurdere tilstanden, se på 

behov for skjøtsel og istandsetting, vurdere strekninger som egner seg å løfte 

fram og som gir god opplevelsesverdi lokalt og regionalt. Oppnå mulige 

synergieffekter med andre kulturminner/miljøer langs utvalgte strekninger. 

Dialog med kommunene - lokal forankring. Konsentrere ressursene om gode 

turer på 4-15 km.   

Samarbeid med Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommuner. Sistnevnte eier 

prosjektet, og sammen vil vi opprette en gjennomgående reiserute langs 

postveien for å tilrettelegge utvalgte strekninger som turstier og formidle 

veiens historie med ulike former for formidling (skilt, digitalt/Kulmin, 

installasjoner med mer).  

Merkevaren med postveilogo og nettsted er opprettet.  

Varighet 2022  

Kostnader 

2022 - 2023 
Riksantikvaren. Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinær budsjettramme + 

med forbehold om tilleggsfinansiering på kr 50 000 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Møre og Romsdal fylkeskommune/Trøndelag, Vestland og Rogaland 

fylkeskommuner. Kommuner og andre lokale samarbeidspartnere 

Tiltak 7 Historienes Trøndelag - forprosjekt  
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Beskrivelse Historiens Trøndelag skal formidle og aktualisere de ulike delene av 

kulturhistorien i Trøndelag slik at det skapes attraksjoner og salgbare 

opplevelser. Prosjektets første år har fokus på kartlegging og prioritering av 

historier og arbeidsmåter og organisering av hovedprosjektet. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Nidaros Pilegrimsgård, NTNU 

vitenskapsmuseet, de konsoliderte museene, Trøndelag Reiseliv og 

destinasjonsselskapene. Prosjektet er planlagt som et 8-årig prosjekt fram mot 

2030, men har foreløpig fått støtte til 1. år for å utrede grunnlaget for arbeidet.  

Prosjektet kommer som et initiativ etter prosjektet Det historiske Trondheim 

som ble gjennomført i 2017-2019. Målet var å kartlegge muligheten for å gjøre 

kulturhistorien bedre kjent for lokalbefolkningen, lettere tilgjengelig for 

besøkende og bedre tilrettelagt for at lokalt næringsliv kunne utvikle nye og 

innovative produkter basert på kulturarven i Trondheim.  

Prosjektrapporten konkluderte med at det er et potensial i videre samarbeid om 

tilgjengeliggjøring av historiene, og at prosjektet burde utvides til å ha et 

regionalt fokus. 

Varighet Forprosjekt 1 år, totalt 8 år 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune – bevilget for 2021 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Nidaros Pilegrimsgård/ NTNU vitenskapsmuseet, de konsoliderte museene, 

Trøndelag Reiseliv og destinasjonsselskapene 

 

Tema 6 Kulturmiljø, fellesskap, demokrati 

Delmål  I 2030 kjenner trønderne til kulturmiljøer som bærer historier om 

demokrati og selvstyre, undertrykkelse og forsoning. 

Tiltak 1 Jubileumsstafetten: Tema 2022 folkestyre og kongesete, 2023 

ressurser og rikdom 

Beskrivelse Musea, frivillige lag og organisasjoner, og kommunene løfter fram kulturmiljø 

og kobler seg på jubileumsstafetten. Tiltak kan være for eksempel formidling og 

arrangementer.  Årstema for 2022 er folkestyre og kongesete, for 2023 

ressurser og rikdom. 

Varighet 2022-2023 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: Med forbehold om finansiering. 100 000 kr til 

prosjekter som å stimulere til aktivitet i kommunene.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Kommunene, museene, frivillighet/ Stiklestad nasjonale kultursenter, Trøndelag 

fylkeskommune  

Tiltak 2 Forberede 750-års jubileet for Magnus Lagabøtes landslov 
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Beskrivelse I 2024 er det 750 år siden Magnus Lagabøtes landslov ble vedtatt på 

Frostatinget. Dette var landets første lovbok og den erstattet de gamle 

landskapslovene som Frostatingsloven.  

Det utarbeides et eget program og utstilling om jubileet. Arbeidet med 

landslovjubileet er en velegnet anledning til å arbeide med demokrati og 

medbestemmelse for barn og unge i tråd med den nye læreplanen for 

grunnskolen.  

Varighet 2023 

Kostander 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: Med forbehold om finansiering. 100 000 kr til 

planlegging og utstilling. 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Frosta kommune/ Nasjonaljubileet, Landslovprosjektet, Trøndelag 

fylkeskommune m.fl. 

Tiltak 3  Skjøtsel og tilrettelegging 

Beskrivelse Tiltaket skal sørge for å få kulturmiljø som særlig formidler demokrati og 

selvstyre, undertrykking og forsoning kommer fram i lyset. Dette gjelder både 

kjente og ukjente kulturmiljø fra nyere og eldre tid.  

Kjente tiltak for 2022: Skjøtsel og tilrettelegging av ringforma tunanlegg i 

Værem, Skei, og Heggstad.  

Varighet Hele planperioden 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: drift og ekstra finansiering.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Ulike aktører kan ha hovedansvaret og evt. gjennomføre i samarbeid med 

andre. 

Tiltak 4 Gjennomgang av rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen 

Beskrivelse Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport skal komme sommeren 2023. Vi 

går igjennom rapporten og vurderer behov for tiltak i Trøndelag basert på 

konklusjoner i rapporten.   

Kostander Trøndelag fylkeskommune: Innenfor ordinær ramme 

Varighet 2023 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune, i samarbeid med andre relevante institusjoner og 

grupper 

Tiltak 5 Program for steinkirkene fra middelalderen 

Beskrivelse Utrede mulighetene for et program for dokumentasjon og formidling av 

steinkirkene fra middelalder i Trøndelag fram mot 1000 års jubileet på 

Stiklestad i 2030.  
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Det er ventet at Riksantikvaren får et oppdrag om å lage en plan for 

istandsetting av steinkirkene fram mot 2030, jf. Hurdalsplattformen.  

Varighet 2022-2023 

Kostnader 

2022 - 2023 

Med forbehold om finansiering.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Riksantikvar, kirkeeiere/biskop, kommunene og Trøndelag fylkeskommune 

Tiltak 6 Forprosjekt - Utenforskap og ekskludering. Historier om barn som 

vokste opp på barne- og skolehjem i Trøndelag 

Beskrivelse Utenforskap og ekskludering. Samfunnets håndtering av sårbare barn på barne- 

og skolehjem i Trøndelag i perioden 1895-1940. Nord universitet har 

prosjektlederen.  

Forprosjektet skal utrede et større hovedprosjekt med internasjonale 

samarbeidspartnere.  

Varighet 2021-2022 

Kostnader 

2022 - 2023 

Forprosjekt finansiert: Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Levanger kommune, Falstadsenteret, Nord universitet/ Næringsforeningen i 

Levanger, Trøndelag fylkeskommune, Levanger fotomuseum 
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