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Møtereferat Indre Fosen kulturminneråd 
Dato: 14.10.20 Sted: Rådhuset, Storsalen 

Deltakere: Geir Sollie (Stjørna heimbygdslag), Sverre Løvli (Museet Kystens arv), Astrid Sann Kristensen (Museumslaget Staværingen), Marit Røstad 

Dahl og Åge Bjørvik (Leksvik historie- og museumslag) 
 

Sak Avklaringer/ Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

    1.  Presentasjon av deltakerne 

Formål med møtet: bli kjent; hva og hvordan rådet skal jobbe fremover; involvere rådsmedlemmene i arbeidet 

med kommuneplanens arealdel 

 

  

2.  Kulturminnerådets vedtekter 

- Vedtektene ble gjennomgått 

- Vanvikan historielag og Verrabotn bør inviteres inn; politisk behandling 

- Kulturminnerådet velger leder på neste møte i rådet 

 

 

Sølvi 

 

3.  Møtereferat fra forrige ordinære møte 24.01.19 

- Punkter til oppfølging:  

o Ønske om egne side på kommunens hjemmesider med henvisning til lagenes evt. 

hjemmesider/facebooksider.  

▪ Sølvi informerte om arbeidet med HIF, et nettsted kalt «Historier fra Indre Fosen». Målet 

er å samle lokalhistorisk stoff på ett sted. Positivt mottatt av lagene. Skal kommunen ha en 

redaktørfunksjon eller skal lagene ha hver sin bruker? Taes opp igjen på neste møte.  

- Digitalisering  

o Sende ut en oversikt over tilgjengelige databaser.  

▪ Her ble spesielt Riksantikvarens kulturminnesok.no nevnt. Dette er et nettsted hvor man 

både kan finne og registrere kulturminner. Oppfordrer lagene til å se hva som fins innen 

eget lokalområde.  
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- Felles utfordringsområder: f.eks. hage og park (Ner-Killingberg og Reins Kloster). På Ner-Killingberg er 

det etablert en skjøtselsplan; når det gjelder Reinshaugen skal det være møte om dette i løpet av neste uke. 

Begge i samarbeid med fylkeskommunen.   

 

Hva MIST/Kystens Arv sin rolle og ansvar? Invitere til dialog rundt dette.   

- Taes opp i senere møte 

4.  Oppdatering fra kultursektoren 

- Jobber ut fra kulturplanen som ble vedtatt i juni (følger som vedlegg) 

- Kulturminner har et eget kapittel i kulturplanen (delområde 4) 

- Tobakkvika i Stjørnfjorden er i kommunens eie; jobbes for å avklare vedlikeholdsbehov og drift 

- Statlig sikra friluftslivsområder, sammenfallende med kulturminner flere steder, noe som gir muligheter 

for å kunne søke eksterne midler. 

- Kulturuke i uke 5/2021 (29. januar – 7. februar); ønsker en egen kulturminnedag; hva kan lagene bidra 

med? Egne arrangement? Fellesarrangement? Taes opp som tema på neste møte i rådet 

 

  

5.  Oppdatering fra lagene 

- Leksvik historie- og museumslag 

o Mye ressurser går til arbeidet med Ner-Killingberg og Grande landhandel, begge er vedtaksfredet 

av Riksantikvaren.  

o Har ikke jobbet mye med andre kulturminner i kommunen, heller ikke registrering.  

o Det skal finnes et register over kulturminner i gamle Leksvik kommune. Åge Rolis fotoarkiv? 

Dette er lagret digitalt på en intern server i kommunen. Sølvi undersøker  hvor originalene er.  

o Gammel film fra Leksvik brukt i dokumentar laget i Chicago …  

- Museumslaget Staværingen eier «den eldre del av bygningene, båter og gjenstander som Museet Kystens 

Arv får benytte i sine aktiviteter. Medlemmers frivillige innsats er en stor del av grunnlaget for driften av 

museet.» (Ihht. https://kystensarv.no/museumslaget) 

o Enkeltpersoner /enkeltmedlemmer har jobbet med kulturminner o.l., men ikke laget som sådan. 

- Museet Kystens Arv er en del av MIST. Museet er et kystkulturmuseum med fokus på kunnskap knyttet til 

bygging og bruk av den klinkbygde båten.   

 

 

 

 

 

Sølvi 
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o Tilløp til diskusjon om museets geografiske ansvarsområde og nedslagsfelt – eget tema på senere 

møte- museet og kommunen skal ha eget møte om samarbeidsavtale.  

o Det lokalhistoriske bladet «Skomskott» utgis årlig og er et samarbeid mellom Museet Kystens Arv, 

Museumslaget Staværingen og Rissa bygdemuseum 

- Stjørna heimbygdslag  

o medlemsaktiviteter gjennomsnittlig en gang pr. måned 

o ca 300 medlemmer 

o Gir årlig ut «Stjørna – heimbygda vår.  

o Har registrert en rekke kulturminner, blant annet er alle setre registrert og skiltet i terrenget. Bør 

jobbes for å kulturminnene inn i en felles kartløsning.  

o Som de fleste andre historielag, har laget en utfordring med å rekruttere yngre medlemmer.  

6.  Kommuneplanens arealdel v/ arealplanlegger Jon-Erik Vollan. 

- I kommuneplanens arealdel fastsetter kommunestyret hva som er tillatt arealbruk, og hvilke restriksjoner 

som gjelder i planområdet gjennom arealformål, hensynssoner og generelle og 

formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer. Arealplanen er overordnet der det ikke er fastsatt 

reguleringsplaner 

- Hensikten med hensynssoner er å kunne vise viktige hensyn og interesser i tillegg til og uavhengig av 

hvilket arealformål som gjelder i et område. Hensynssonene skal legges til grunn for videre regulering 

mm. 

- Lagene oppfordres til å gjennomgå eget lokalområde og vurdere/foreslå om og evt. hvor det bør avmerkes 

hensynssoner knyttet til kulturminner/kulturmiljø. 

- Lagene jobber med dette hver for seg og  

- Det kalles inn til et nytt møte i kulturminnerådet, hvor dette blir det sentrale tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

Sølvi 

 

7.  Oppfølging av kulturplanens delområde 4 - kulturminner  
- Planen sendes deltakerne og tema settes opp på nytt møte 

 

Sølvi 
 

8.   Eventuelt 

- Gjenstandsregistering ble nevnt, både med tanke på hvilke systemer som kan benyttes og hvordan dette 

kan gjøres forsvarlig. Flere utfordringer knyttet til eierskap, rettigheter, kompetanse m.m. Rådet jobber 

videre med dette; her har MKA spisskompetanse.   

- Tidspunkt for rådsmøtene 
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o bør i størst mulig grad foregå på ettermiddag/kveld; ikke alle har anledning til å bruke arbeidstid på 

slik deltakelse.  

9. Neste møte: ble ikke bestemt dato, men Sølvi kaller inn. 

 

Vedlegg: 

1. Kulturplan Indre fosen kommune (delområde 4 – kulturminner) 

2. Vedtekter Indre fosen kulturminneråd 

Sølvi 

 

 

 

 

 


