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Forprosjekt FLU - nyhetsbrev nr 2
Forbonde og Lasskjørerunionen (FLU) er en en norsksvensk forening bestående av de
åtte kjørelagene som årlig kjører til Rørosmartnan. Foreningens formål er å være en
felles arena for kjørelag der interessen for den gamle forbonde- og lasskjørerkulturen er
grunnpilaren. FLU er eier og driver av forprosjektet.
Hovedprosjek
Forprosjektet har som hovedmål å etablere et
hovedprosjekt med oppstart januar 2022. Det jobbes
nå med å lage en søknad til et hovedprosjekt. Det
planlegges at hovedprosjektet vil gå over ere år og
der hovedmålet er å sikre den materielle og
immaterielle kulturarven knyttet til lasskjørerkulturen.

ARBEIDSPAKKER:
WP1: Stallplass og overnatting på Røros
WP2: Vinterledene
WP3: Økonomi - interne og eksterne
forretningsmodeller
WP4: Økt kjennskap og kunnskap
WP5: Prosjektledelse/admininstrasjon

Medlemmer av Forbonde- og
lasskjørerunionen er:
-Foreningen Forbonden Klövsjö (S)
-Dalarna Femund Forkörerförening (S/N)
-Nord-Østerdal Lasskjørerlag (N)
-Trøndelag Kjørelag (N)
-Hestekjørere fra Tydal (N)
-Hedemarken Lasskjørerforening (N)
-Fron Lasskjørarlag (N)
-Selbu Lasskjørerforening (N)
Hovedaktivitetene nå i september,
oktober og november er:

Forprosjektet ble presentert for formannskapet i Røros kommune av Sigurd
Svendsen, Veronica Reinås og Kristin Bendixvold 17/9. Dette ble godt mottatt og
formannskapet ba om å bli holdt oppdatert på videre framdrift i prosjektet
Arbeid med søknad til hovedprosjekt: Det skrives, budsjetteres, forankres og
informeres. Målet er å ferdigstille en søknad til et hovedprosjekt i ca midten av november.
Mulige nansiører av forprosjektet holdes orientert om søknadsprosessen.
Informasjon: Vi forteller om prosjektet til mulige samarbeidspartnere og avtaler møter
fortløpende slik at vi sikrer god forankring og felles forståels

Mer om arbeidspakkene i et hovedprosjekt og hva de kan inneholde:
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Innhold

For å sikre at den immaterielle kulturarven kan utøves må det også
være tilrettelagt fysisk. Røros bergstad har i dag få ferdasgårder
igjen som har stallplass og muligheter for overnatting. Et delmål
her er å øke denne kapasiteten og bygge nok stallplass, dette skal
være klart til Rørosmartnan 2023.

WP1 Stallplass og
overnatting

Vinterledene er i dag lite kjent og lite i bruk. Ferdasgårdene langs
disse ledene er også kanskje ukjente både for dagens eiere og for
andre. Aktivitetene her handler om å kartlegge, kartfeste og rydde
ledene og gjøre disse tilgjengelige for. Kartlegge og beskrive
ferdasgårdene som en viktig del av veinettet

WP2 Vinterledene
(*)

(*) Riksantikvaren har tidligere bevilget midler til merking av
vinterleden. Dette arbeidet er i igangsatt sommeren 2021 og
pågår som en selvstendig aktivitet men det vil være naturlig å
inkludere aktiviteten i videre arbeid i et mulig hovedprosjekt.
I denne delen vil prosjektet peke på og undersøke mulige
forretningsmodeller, for lasskjørere og for næringsaktører. I tillegg
skal prosjektet se på muligheter for å bruke kulturen som
utgangspunkt for næringsutvikling knyttet til historieformidling,
reiseliv og friluftsliv.

WP3 Økonomi forretningsmodeller

Det er behov for å samle inn og kategorisere dokumentasjon og
kunnskap om denne kulturarven slik at den kan bevares for
ettertiden og danne grunnlag for ny formidling. En aktivitet her er å
bruke slik dokumentasjon for å kunne søke lasskjørerkulturen inn
på UNESCO-lista over immateriell verdensarv.

WP4 Økt kjennskap
og kunnskap

Dette er et stort prosjekt som involverer mange aktører. Det er
WP5 Prosjektledelse behov for at noen «holder i trådene», sikrer framdrift i prosjektet og
sørger for god informasjon og involvering aktørene i mellom

Arbeidspakkene er foreløpige og vil beskrives
bredere i en overordnet søknad.
Publisitet og mediedekning:
NRK v/Eva Laukøy har blitt informert om
prosjektet og nå i starten av oktober kommer
NRK til Røros og Nord-Østerdalen for å gjøre
opptak til innslag. Hvor innslagene kommer er
ennå usikkert men det kan være aktuelt både
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med innslag på NRK Trøndelag/Innlandet og Norge Rundt.
Første helga i november
samles Forbondeunionen i
Vauldalen!
Fredag 5.november blir en dag
med mye spennende innhold,
eksterne foredragsholdere og
inviterte gjester.
Programmet lørdag og søndag
er prioritert til medlemmer av
lasskjørerlagene og vil i
hovedsak dreie seg om gamle
bruksklær, befaring av
vinterleder i nærområdet og
utstyr for vinterkjøring.
Vil du delta på fagdagen fredag
5/11 eller har spørsmål? ta
kontakt med Rørosregionen
Næringshage v/ Guri Heggem:
guri.heggem@roroshagen.no
Tlf 91 51 07 08
Alle lasskjørere som skal delta
må ta kontakt med eget
kjørela

Program fredag 5/11 (med forbehold om endring)
10.00 Kaffe og registrering. Velkomstmusikk v/Dalarna
Femund Spelmannslag
10.15 Eksterne foredragsholdere: Marit Johansson Statens
Vegvesen; restaurering av historiske veger i Norge
11.15 Status forprosjekt v/Kristin Bendixvold & Guri Heggem
11.30 Vauldalen Handels- & Hestebruksmuseum v/Ole
Peder Svendsen
12.00 Lunsj m/musikk
13.00 Avreise til Skottgården. Befaring og oppstart merking
av vinterveien mellom Vauldalen og Brekken
13.45 Ankomst Skottgården, kaffe og biteti
14.15 Ferdasgårder og næringsutvikling/reiseliv v/ Jorid
og Ole Peder Svendsen med familie
15.00 Oppsummering av dagen v /Kristin Bendixvold & Guri
Heggem

Dette er det andre nyhetsbrevet i forprosjektet. Vi ønsker å publisere og sende ut ere,
og du som mottar dette brevet vil på et eller annet tidspunkt få en henvendelse fra oss
som jobber i prosjektet. Har du spørsmål om prosjektet kan vi kontaktes her:
Kristin Bendixvold:
kristin.bendixvold@roroshagen.no
Tlf : 414 06 455
Guri Heggem:
guri.heggem@roroshagen.no
Tlf: 91 51 07 08
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