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Felles årsrapport for 2010 for fagkomiteene Cultural Turisme  og 
Training:   

Samarbeidet som fagkomiteene har om den nasjonale egenaktiviteten er etter vårt skjønn en 
modell som kan gjøre det lettere å oppnå stabilitet i de nasjonale fagkomiteene.  Målsettingen 
for den nasjonale egenaktiviteten i de to faggruppene er å etablere et fast forhold til en 
kulturvernarena hvor den vitenskapelige kompetanse er i en dialog med lokalpolitisk 
forvaltning. Gjennom årlige samlinger, en kveldssamling på våren, og et større 
seminar/konferanse på høsten.   

Forhold som vi ikke hadde kontroll over, gjorde at vi i løpet av 2010 arrangerte kun en 
kveldskonferanse. Temaet for konferansen var: "Levendegjøring av lokal natur og lokal kultur 
i et høykostland som Norge" Kveldskonferansen ble lagt til Røros og den 22. april 2010. 
Høstkonferansen: Historic Urban Landscape. , Et samarbeide mellom ICOMOS, OWHC og 
Røros kommune  måtte utsettes på grunn av manglende deltagelse. Det er viktig at  ICOMOS  
faglige innspill på verdensarv arenaen Røros bergstad og  Circumferensen blir ønsket og 
etterspurt fra lokalsamfunnets side. Lokalt er det uttrykt et politikerønske om i større grad å få 
delta på den kulturminnefaglige arenaen.  

Faggruppene planlegger sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås om å gjøre 
Røros m/Cirkumferensen til et feltområde for universitetet, med monitoring av flere sider 
ved utviklingen i dette store området. Det er forutsatt at den store høstkonferansen tematisk 
knyttes opp mot de mest sentrale feltarbeids temaene.  

Lederen av faggruppen for Cultural Tourism deltok på  Annual Meating i Porto og befaringer 
i Douro Valley 16. - 22. juni 2010. For Douro Valley endet befaringen opp med et større 
regionalt utviklingsmøte, der vitenskapskomiteen for Cultoural Tourism la fram en 8-punkts 
rekommandasjon for den framtidige utviklingen i området. Hovedtilnærmingen var en 
"sustainable developmet approach"  

Leder for faggruppen Training har deltatt på ICOMOS Venacular Architecture konferanse 
på Finnskogen  i juni / juli 2010. Ved den samlingen var det med flere håndverkere som 
potensielt ønsker å melde seg inn i Training kommiten.  

Faggruppen for Cultural Tourism har per i dag 15 medlemmer. (Presidenten i IN har blitt 
tilsendt medlemsoversikt med tilhørende e-postliste). Training har ikke formalisert på 
tilsvarende måte den nasjonale spesialist komiteen, men håper at medlemstallet vil økes i 
løpet av 2011.  

Vi vil sterkt støtte opp under punktet "Organisasjon" i Forslag til arbeidsplan 2011, og det 
som sies om å "verve nye medlemmer spesielt fra beslektete fagfelt som arbeider  med 
kulturminner i daglig praksis som håndverkere og tekniske konsulenter. I tillegg ønskes folk 
fra forskning og undervisning"   

Våre to fagkomiteer tar mål av seg til å skaffe 5 nye medlemmer fra de to rekrutterings-
områdene i løpet av 2011.     

Sondre Svalastog for Cultural Tourism, og Torbjørn Egge for Training Committee. 


