
Arbeidsgruppe kulturminneplan 

Referat møte 28.02.18 

 

Sted: Kulturhuset 

Tid:   11.30 – 13.00 

 

Til stede:  

Svanhild Dahle, Roe Ingar Setnes, Odd Sætre, Mari Gjerstad Jørgensen, Arvid Håkon Moe,  

Ågot Alnes Orvik, Geir Grav. 

Forfall: Per Arne Skomsø, Arne Skiri, Marit Aarset. 

 

Sakliste: 

14/18:  Godkjenning av innkalling og sakliste. 

  Godkjent. 

 

15/18:  Godkjenning av referat fra møte 22.01.18. 

 Godkjent. 

 

16/18: Orientering 

 Planprogrammet ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i møte den 13.02.18. 

 

17/18: Referat/oppsummering fra folkemøtene. 

 Det er gjennomført 4 folkemøter. De ble annonsert  2 ganger i Åndalsnes Avis, samt på  

kommunens hjemmeside.  Også gjort kjent gjennom et intervju med Geir i ÅA og et 

leserinnlegg v/Geir i ÅA. 

I alle møtene var det stort engasjement og mange gode innspill. 

Geir holdt intro og ledet møtene. Planprogrammet ble utdelt og gjennomgått. 

    

 Isfjorden, 22.01.18 kl.19.30. Isfjorden skole. 

 14 frammøtte, hvorav 5 fra arbeidsgruppa: Mari, Svanhild, Roe, Odd, Geir. 

 Geir førte pennen. Internt notat distribuert til arbeidsgruppa. 

 

Åndalsnes, Veblungsnes, dalen, 05.02.18 kl.19.30. Framhald. 

40 frammøtte, hvorav 3 fra arbeidsgruppa:  Ågot, Roe, Geir. 

Ågot førte pennen. Internt notat distribuert til arbeidsgruppa. 

Ågot hadde  på forhånd innhentet  forslag til en rekke tema fra Romsdalen. Dette er 

formidlet til arbeidsgruppa. 

 

Nordsida, 12.02.18 kl.19.30, Mittet gamle skole. 

23 frammøtte, hvorav 5 fra arbeidsgruppa:  Svanhild, Roe, Per Arne, Ågot, Geir. 

Svanhild førte pennen. Internt notat distribuert til arbeidsgruppa. 

Kristoffer Dahle holdt en innledning m/bilder på storskjerm om kulturminner på Mittet. Han 

hadde også rangert de enkelte minnene i tre grupper ut fra omsyn til viktighet. 

Arbeidsgruppa har fått denne oversikten med kulturminner innplottet på kart. 



Sørsida, 14.02.18, Vågstranda skole. 

25 frammøtte, hvorav 4 fra arbeidsgruppa:  Arvid Håkon, Marit, Roe, Geir. 

Marit førte pennen. Internt notat som er formidlet til arbeidsgruppa. 

Arvid Håkon holdt en innledning m/tekst og bilder på storskjerm. Han har laget en oversikt 

over aktuelle kulturminner for Hjelvik og Vågstranda. Denne er formidlet til arbeidsgruppa. 

Oversikten har et forslag til prioriteringer som et utgangspunkt for videre drøfting og 

vurdering. 

Odd hadde holdt et forberedende møte i Innfjorden, og laget en oversikt over aktuelle 

kulturminner i Innfjorden.  Dette forslaget var sendt ut til en rekke personer med invitasjon 

til å prioritere kulturminnene.  Liten respons på dette, men Odd følger opp. 

I Måndalen er man i gang med å etablere ei gruppe som kan gi innspill til planen. 

 

18/18:  Status for prosjektet 

 Prosjektet er i rute i henhold til planprogrammet. 

 

19/18: Veien videre 

- Systematisere kunnskapsgrunnlaget: kilder, registreringer, innspill. 

- Beslutte design av planen. Jfr. bl.a. plan for Ørsta kommune. 

- Avtale bidrag fra aktuelle ressurspersoner 

 

20/18: Møteplan 

 Neste møte i arbeidsgruppa blir onsdag 11.april kl.11.30 på Kulturhuset. 

 

21/18: Eventuelt 

Ingen saker. 

 

06.03.18 

Geir Grav 

ref 

 


