
Arbeidsgruppe kulturminneplan 

Referat møte 11.04.18 

 

Sted: Kulturhuset, møterom Grand Hotell 

Tid:   11.30 – 13.15. 

 

Til stede:  

Svanhild Dahle, Roe Ingar Setnes, Mari Gjerstad Jørgensen, Ågot Alnes Orvik, Per Arne Skomsø, Marit 

Aarset, Geir Grav. 

Forfall:  Arne Skiri, Arvid Håkon Moe, Odd Sætre. 

 

Sakliste: 

22/18:  Godkjenning av innkalling og sakliste. 

  Godkjent. 

 

23/18:  Godkjenning av referat fra møte 28.02.18. 

 Godkjent. 

 

24/18: Orientering 

 Ågot orienterte om at hun har hatt et møte med Astrid Marstein Kruke vedr. tema  

 samferdsel. Arbeidet er startet. 

 Hun orienterte også om at i Nasjonal verneplan for veger er avsatt midler til gamle veger i  

 Romsdalen. Hun følger opp dette for nærmere opplysninger. 

 I møtet ble det overlevert et brev fra Jon Langnes med innspill til planen. Dette blir  

 ettersendt arbeidsgruppa. 

 Per Arne overleverte et hefte om «Skulen i Hen. To artikler utarbeidd i høve Isfjorden  

 Sentralskule 50 år i 2000». 

  

25/18: Referat fra årsmøte i Rauma historielag 10.04.18: Erfaringer fra planarbeidet i Ørsta. 

 Ågot, Roe og Geir var tilstede på årsmøtet. Det inneholdt en fagdel der Harald Krøvel fra  

 Høgskolen i Volda fortalte om arbeidet med Kulturminneplan for Ørsta kommune. Han  

 hadde vært prosjektleder for denne. Planen ble vedtatt i kommunestyret i desember -17. 

 Geir orienterte om hovedtrekkene i prosessen i Ørsta, og de valg og prioriteringer som var  

 gjort. Ågot og Roe supplerte. 

 Av særlig interessante grep kan nevnes: 

- Planen er avgrenset  til kun å omhandle materielle kulturminner. 

- Den inneholder et omfattende kapittel om kulturhistorisk overdikt, fra de eldste tider 

og fram til i dag.  Kapitlet vektlegger vesentlige kjennetegn og utviklingstrekk ved Ørsta- 

samfunnet, og kulturminner av regional og lokal verdi er løftet fram. Denne 

framstillingen er knyttet til den overordnede og nasjonale historiefortellingen. 

- De enkelte sogelag ble utfordret til å prioritere inntil 20 kulturminner i sitt definerte 

nedslagsfelt, skrive en kort tekst om minnet, kartfeste det og ta bilde av det. 

- Handlingsplanen prioriterer ikke de ulike kulturminnene mhp  kommunens økonomiplan. 

  



 26/18:  Status for prosjektet 

 Prosjektet er i rute i henhold til planprogrammet.  Men dersom en velger samme  

 framgangsmåte som Ørsta i det videre arbeidet, med sterkt involvering av de enkelte  

 bygdelag i sortering og prioritering av det materialet som er kommet inn gjennom blant  

 annet folkemøtene, kan det bli vanskelig å overholde den tentative framdriftsplanen. 

 

27/18: Veien videre 

 Vedtak: 

 Følgende framgangsmåte blir brukt: 

1.  De enkelte bygdelag/områder, etter nærmere avgrensning, blir utfordret til å   

prioritere et avgrenset antall objekt innen sitt område. De produserer en kort tekst 

knyttet til objektet, kartfester det og sørger for bilde/illustrasjon. 

2. Arbeidsgruppa utnevner/oppfordrer personer til å organisere dette arbeidet. 

3. Det utarbeides et bestillingsbrev til hjelp i arbeidet. 

4. Eksempel på prioritering og kartfesting av kulturminner på Mittet følger brevet som 

vedlegg. 

5. Det settes en leveringsfrist før sommeren. 

 

Til pkt. 1 og 2:  

Vågstranda:  Marit Aarset/Arvid Håkon Moe 

Måndalen:  Geir Raknem (Marit tar kontakt) 

Innfjorden:  Odd Sætre 

Veblungsnes:  Roe Setnes 

Åndalsnes:  Torgeir Næss (Geir tar kontakt) 

Sogge:   Per Einar Langset (Geir tar kontakt) 

Dalen:   Arne Skiri (Geir tar kontakt) 

Isfjorden:  Edmund Søvik (Geir tar kontakt) 

Rødven/ 

Eidsbygda:  Per Arne Skomsø 

Torvika/ 

Gjerdsetbygda: Einar Klungnes (Geir tar kontakt) 

Holm:   Ottar Rydjord (Svanhild tar kontakt) 

Mittet:   Svanhild Dahle 

 

Fra hvert område utarbeides det ei liste med inntil 20 prioriterte kulturminner. 

 

Til pkt. 3 og 4: 

Geir utarbeider et bestillingsbrev m/vedlegg 

 

 Til pkt. 5.  

 Leveringsfrist settes til fredag 1.juni 2018. 

 

 Planen vil inneholde et kapittel med kulturhistorisk oversikt, jfr. Ørsta, der en også vil flette  

 inn aktuelle historier mv. til enkelte objekt, og slik at en også ivaretar immaterielle   

 kulturminner. 



 

 Når en kommer til prioriteringer i handlings-/tiltaksplan knyttet mot økonomiplan, må en ha  

 særlig blikk for å løfte fram prosjekt som kan realiseres på kort sikt, slik at det er godt synlig  

 at planen kan omsettes i handling.  

 

 I etterkant av møtet i arbeidsgruppa ble prosjektleder kjent med en e-post fra Odd.  I  

 Innfjorden har de nå gjort et omfattende arbeid med å verdisette og stedfeste kulturminner,  

 og ligger dermed i forkant av begivenhetene. Lista blir oversendt arbeidsgruppa. 

 

28/18: Møteplan 

 Neste møte i arbeidsgruppa blir tirsdag 12.juni kl.11.30 på Kulturhuset. 

 

21/18: Eventuelt 

-     Svanhild melder at Mittet gamle skole, som er et kulturminne, må betale kommunale  

avgifter for vann/avløp. Bør det være slik? Mari sjekker kommunale retningslinjer   vedr. 

avgifter og fritak for eiendomsskatt.  

- Isfjorden sjukeheim er fraflyttet, og Roe ønsker å få avklart om verneverdig inventar, 

utsmykning mv blir ivaretatt. Mari sjekker dette. 

 

11.04.18 

Geir Grav 

ref 

 


