Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Folldal 2022-2025

1.

Vedlegg nr. 2: Handlingsplan for kulturminner 2022-2025

OPPFØLGING/FORANKRING AV KULTURMINNEPLANEN

NR

TILTAK

BESKRIVELSE

ANSVARLIG

TIDSRAMME/
OPPSTART

FINANSIERING

1.1

Registrering av
utvalgte kulturminner

- De kulturminner som er utvalgte i
kulturminneplan skal registreres i
Askeladden.

Kommunen: Kultur
/Kulturminneansvarlig
og Plan/geodata

Oppstart 2022/23

-

1.2

Forankring av
kulturminneinteresser
i øvrig planverk

- Innarbeide mål, strategier og
bestemmelser etc. i kommuneplanens
samfunnsdel og arealplan, samt i øvrig
planverk i kommunen.

Kommunen: Planansvarlig

Ved revidering av
planer.

-

Revidering av
handlingsplanen

- Revidere handlingsplanen for
kulturminner hvert fjerde år.

Kommunen: Kultur/
Kulturminneansvarlig

1.3

ANTEGNINGER/UTFØRT

(Samfunnsdelen: 202223)

I kommunestyreperioden.

-

-Samarbeide med
frivillige i forkant av
revideringen.
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BEVARING/FORVALTNING

NR

TILTAK

BESKRIVELSE

ANSVARLIG

TIDSRAMME/
OPPSTART

FINANSIERING

2.1

Foreslå fredning

-Foreslå fredning av
falkefangeranlegget på
Fonnhøa/Fundhøi.

Kommunen: Kultur/
Kulturminneansvarlig

2022

-

2.2

Utføre vedlikehold
av/ved utvalgte
kulturminner

- Organisere/Utføre prekært
vedlikehold ved utvalgte kommunalt
eide kulturminner der kommunen er
ansvarlig for vedlikehold.

Kommunen: Kultur
(organisasjonsansvarlig)

Årlig vurdering.

- Vurdering må
gjøres i forbindelse
med budsjett.
------------------------- Kommunale midler

- Utføre tiltak mht. vind- og
brannsikring av utvalgte kulturminner.

2.3

2.4

ANTEGNINGER/UTFØRT

-Samarbeide med Anno.
-Organisere ev.
samarbeid med frivillige
om vedlikehold.

- Søke eksterne
midler.

Tiltak ved fangst/formidlings-anlegget
ved Streitlien

- Organisere restaurering av modellen
av fangstanlegget ved Streitlien.

Kommunen: Kultur
(organisasjonsansvarlig)

Stimulere til
ivaretaking: Veilede
private eiere av
kulturminner

- Gi kunnskapsveiledning: Informere
om kulturminneverdier og muligheter.

Kommunen: Byggesak/
Landbruk/ Kultur

Oppstart 2023/24

- Restaureringskostnader

- Samarbeide med
skolen.

---------------------------- Kommunale
midler/Søke
eksterne midler

Kontinuerlig

-

- Informere om tilskuddsordninger.
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DOKUMENTASJON

NR

TILTAK

BESKRIVELSE

ANSVARLIG

TIDSRAMME/
OPPSTART

FINANSIERING

3.1

Bruke Kulturminnesøk
som felles database

- Oppfordre frivillige til å legge inn
informasjon i Kulturminnesøk.

Kommunen: Kultur

Initiering 2022/23

-

3.2

Initiere prosjekt for
kompletterende
kunnskapsinnhenting/
dokumentasjon

- Initiere et eller flere prosjekt for videre
kunnskapsinnhenting/registrering/
dokumentering av fysiske kulturminner.

Kommunen: Kultur/
Kulturminneansvarlig
(organisasjonsansvarlig)

Prosjektinitiering
2023/24/25

- Ev. Kommunale

- Søke

B.
C.

3.4

Initiere prosjekt:
Vitnemål fra
gruvearbeiderfamilier

Opprette rutiner for
håndtering av historisk
materiale

fylket/sametinget
om prosjektmidler.

Aktuelle prosjekter:
A.

3.3

midler

Registrere fangstgroper og andre
spor i utmark der kartleggingen
er ufullstendig, bl.a. i Setaldalen,
vest for Leirsvean og i
Mjovassdalen. I Setaldalen skal
det finnes uregistrerte spor av en
boplass.
Følge opp Kåre Kirkvolds
materiale (spor i utmark)- legges
inn i databasen Askeladden.
Kartfeste de gamle malmveiene.
Arbeide for kartlegging av
samiske kulturminner i Folldal.

- Initiere arbeid med innsamling av
ytterligere vitnemål fra gruvearbeidere
ved Folldal verk og deres familier. (Ta

- Eksterne midler en
forutsetning for
større prosjekt.

Kommunen: Kultur
(organisasjonsansvarlig)

lydopptak for seinere bearbeiding av
materialet.)

Andre aktører: Anno/SFG.

- Opprette gode rutiner for håndtering
av historiske gjenstander og arkivalia;
for vurdering, mottak og videresending.

Kommunen: Kultur

2023/24

- Finansiering deles
med andre aktører.
- Søke eksterne
midler?

Oppstart 2023/24

-

ANTEGNINGER/UTFØRT

Avklare
ansvarsfordeling for nye
registreringer med
fylkeskommunen
/Sametinget.
Samarbeide med ev.
frivillige.

Samarbeide med
SFG/regionmuseet og
ev. historielag/ frivillige.

Samarbeide med
regionmuseet.
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FORMIDLING

NR

TILTAK

BESKRIVELSE

ANSVARLIG

TIDSRAMME/
OPPSTART

FINANSIERING

4.1

Formidling av de
utvalgte
kulturminnene

- Tilgjengeliggjøre informasjon om de
utvalgte kulturminnene digitalt.

Kommunen: Kultur
/Prosjektansvarlig

Prosjektinitiering
2022/23

-

4.2

Tilrettelegging ved
utvalgte kulturminner

- Vurdere tilrettelegging for besøkende ved
de utvalgte kulturminner som er egnet for
offentlig formidling. (Informasjonstavler/
kart/ universell utforming/ parkering/
benker etc.)

Kommunen: Kultur
/Prosjektansvarlig

Oppstart planlegging
2023/24

- Ev. lønnsmidler
prosjektansvarlig/
- Ev. ekstern
prosjektering
- Ev. kostnad tavler +
trykkekostnad
- Ev. Innkjøp utstyr
og anleggskostnad
-------------------------- Kommunale
midler/Søke ekstern
delfinansiering.

I samarbeid med
regionmuseet og ev.
frivillige.

4.3

Markere
Kulturminnedagen

- Markere den årlige Kulturminnedagen
med lokale arrangementer. Engasjere
skolen, barnehagen og frivillige.

Kommunen: Kultur i
samarbeid med Oppvekst

Årlig fra 2023

- Mindre årlig sum.
-------------------------

Samarbeide med skole,
bhg, lag- og foreninger.

Skoleprosjekter

- Initiere prosjekter i
skole/kulturskole/barnehage knyttet til
lokale kulturminner/lokalhistorie.
- Arbeide for økt samarbeid mellom
skole/kulturskole/barnehage og frivillige
organisasjoner, særlig i forkant av
Kulturminnedagen.

Kommunen: Oppvekst i
samarbeid med Kultur

4.4

ANTEGNINGER/UTFØRT

- Kommunale
midler/Søke ekstern
delfinansiering.

Årlig fra 2023

-

Samarbeide med skole,
barnehage, kulturskole
og ev. frivillige.
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5. NÆRINGSUTVIKLING BASERT PÅ KULTURARV
NR

TILTAK

BESKRIVELSE

ANSVARLIG

TIDSRAMME/
OPPSTART

FINANSIERING

5.1

Se på mulighetene for
etablering av et
kunnskapssenter for
kulturmiljø og
bygningsvern i Folldal

Gjennomføre et forprosjekt:
- Utrede og beskrive eksisterende behov
innen området kulturmiljø og bygningsvern
i kommunen og regionen.
- Utarbeide en beskrivelse over
organisering for videre arbeid med
kunnskapssenteret.

Kommunen:
Forprosjektansvarlig
organiserer samarbeid og
skriver forprosjekt.

Gjennomføring av
forprosjektet i 2022

- Riksantikvaren
finansierer
forprosjektet med
kr.150 000.

Kontinuerlig

-

Arbeidsgruppe fra
Kultur, Næring, Byggesak
og Landbruk?

ANTEGNINGER/UTFØRT

Samarbeide med
Stiftelsen Folldal Gruver,
kommunene i
Fjellregionen og
Innlandet
Fylkeskommune.

- Ev. også se på muligheter for lokal
næringsutvikling innen kulturmiljø og
bygningsvern.

5.2

Utvikle Folldal som
besøksdestinasjon
basert på lokal
kulturarv

-Arbeide for å utvikle Folldal som
besøksdestinasjon basert på lokal
kulturarv.

Kommunen: Næring og
Kultur

Samarbeide med Folldal
Gruver m.fl. aktører.

- Arbeide for økt samarbeid mellom lokale
næringsaktører for økt verdiskaping.
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