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Møtereferat  
Dato: 24.01.2019 Sted: Museet Kystens Arv 
Deltakere: Geir Sollie, Åge Bjørvik, Marit Røstad Dahl, Hans Henrik Horneman, Jon Erik Vollan 

 

Sak Avklaringer/ Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

    1.  Presentasjonsrunde  
 
Stjørna heimbygdslag v/Geir  

- Området gamle Stjørna 
- Formålet med laget er: Fremme interesse for slekts- og lokalhistorie og kulturvern. Samle inn og 

ta vare på alt som har betydning for Stjørnas historie. Fortelle om folks levevilkår gjennom 
tidene. 

- Arrangerer temakvelder, driver med en del registreringer (bilder, gjenstander, setertufter m.m), 
gir ut årshefte, arrangerer lokalhistoriske turer  

 
Leksvik museums- og historielag v/Aage og Marit 

- Har mye arbeid spesielt med ivaretakelse av Ner-Killingberg og Grande Landhandel.  
- Aktivt styre 
- Forbereder 350 års markering av Leksvik kirke i 2020 
- Ner- Killingberg har fredet hus og deler av hageanlegget. Her er det gjort mye arbeid, både 

praktisk og med søknadsskriving.  
 
Rissa bygdemuseum v/Hans Henrik Horneman  

- Rissa bygdemuseum er knyttet til Reins kloster og Reinsgrenda. De har bygningene Borgstua 
på Rein, og Persenrommet som er en husmannsplass i Reinsgrenda.  

- Det har vært temakvelder ca. 2 dager i året og arrangementer som Klosterdag og Åpen dag på 
Persenrommet  

- Ivaretakelse av park og anlegg har også vært noe av oppgavene, men dette er stort og 
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utfordrende  
 
Indre Fosen kommune v/Jon Erik, arealplanlegger 

- Arbeid med kommunens arealdel er snart i gang (planprogrammet er nå på høring). I arealdelen 
skal det markeres hva de ulike arealene skal brukes til, f.eks. næring, bolig, landbruk osv. I 
tillegg kan man her også legge inn hensynssoner som f.eks. bevaring med bestemmelser knyttet 
til sonene. Her er det viktig å ta med kulturminner/kulturmiljøer som man anser som viktig å 
ivareta.  

 
Indre Fosen kommune, kulturkontoret v/Ingunn Rokseth 
Jobber i kommunen med kultur, har jobbet litt med kulturminner i tidligere Rissa kommune. Kom delvis i 
gang med registreringer og kartlegging. Gjenopptar dette arbeidet nå, spesielt viktig for Leksvik.  
 

2.  Bakgrunn for rådet - vedtekter og formål 
 
Formål og vedtekter ble gjennomgått. Disse er også sendt ut.  
 
Noen innspill:  
 

- Økonomi – noen aktivitetene kan føre med seg utgifter – hvordan kan dette dekkes inn? F.eks. 
databaser, innsamling/lagring av gjenstander m.v.   

- Finnes det databaser som kan tas i bruk slik at flere bruker den samme? 
- Orientering i Kulturutvalget i mars om kulturmiljø: Tobakksvika, Ner-Killingberg, Reins kloster, 

Bryggerekka i Råkvåg (hva er status og utfordringene?)  
- Kartlegging og synliggjøring av kulturminner er viktig 
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3.  Til neste møte:  
 

- God informasjonsflyt mellom rådet og aktuelle saker på kommunen 
o Lage egne side på kommunens hjemmesider med henvisning til lagenes evt. 

hjemmesider/facebooksider.  
- Referat blir sendt til kulturutvalget 
- Digitalisering  

o Sende ut en oversikt over tilgjengelige databaser. Lagene tester ut og gjør seg kjent med 
disse slik at de kan drøftes i neste møte.  

- Felles utfordringsområder: f.eks. hage og park (Ner-Killingberg og Reins Kloster) 
 
Hva MIST/Kystens Arv sin rolle og ansvar? Invitere til dialog rundt dette.   
 
Det innkalles til møte om ca. 1 mnds. Tid.  

 
 
 
Ingunn 
 
 
 
Ingunn  
 
 
 
 
 
 
Ingunn  

 

4.  Til orientering etter møtet:  
 
Har oppdatert hjemmesida til kommunen med egen side om kulturminner. Her har jeg også listet opp 
en del databaser som er nyttig i deres arbeid. www.indrefosen.kommune.no/kulturminner (kommer til å 
redigere mer her etter hvert) 
 
Det er først og fremst www.kulturminnesok.no dere kan bruke selv og legge inn fakta og info om lokale 
kulturminner.  
 
Jeg nevnte Askeladden i møtet, men den er først og fremst for fredete kulturminner og offentlige etater. 
På Kulturminnesøk kan du søke etter steder, kulturminner eller emner, eller du kan utforske i kartet.  
Kjenner du til kulturminner som ikke er registrerte? Da kan du legge de inn i kartet og laste opp 
bilder. Du kan også legge til kommentarer, bilder og lenker på kulturminnene som allerede er 
registrerte. Oppfordrer dere til å bruke denne!   

  

http://www.indrefosen.kommune.no/kulturminner
http://www.kulturminnesok.no/
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I tillegg oppfordrer jeg dere legge inn deres aktiviteter i kulturkalenderen: 
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kultur-natur-og-fritid/arrangementer-kulturkalender/   
 
Og her er eksempel på digital bygdebok: http://digitalbygdebok.no/  

 
 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kultur-natur-og-fritid/arrangementer-kulturkalender/
http://digitalbygdebok.no/

