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Horingsuttalelse fra Lofotrådet til "Ny, helhetlig
verdensarvpolitikk

Generelt
Lofotrådet mener temaene som er vektlagt og intensjonene som kommer til uttrykk i forslaget
samsvarer godt med utviklingstrekk i samfunnet og kan bidra til en oppdatert
verdensarvpolitikk. Rådet ser det som positivt at en rekke spørsmål som kan være avgjørende
for hvordan en lykkes i forvaltningen av verdensary er viet oppmerksomhet og at bestrebelser
for å oppnå en bedre praksis er et gjennomgående tema. Etter rådets vurdering er det også av
stor betydning at det er lagt opp til en bred prosess hvor mange instanser er involvert.

Kommentarertil noenhovedgrepi forslaget
Lofotrådet støtter vektleggingen av et senter for det enkelte verdensarvsted og vil bemerke at
det er viktig at en kan komme fram til løsninger som er godt lokalt tilpasset. Videre ser en det
som viktig at koordinerin o or aniserin tas opp. Å styrke kontakten mellom ulike
fagdepartement og direktorat er vesentlig, men også å bedre kontakten mellom andre aktører
og å tilrettelegge for regelmessige møtesteder. Slik Lofotrådet tolker forslaget vektlegges
også tilknytningen til det politiske nivå for de lokale myndigheter for hvert verdensarvsted.
Dette anses som riktig og hensiktsmessig, særlig ut fra en vurdering om at lokal forankring er
viktig. Det signaliseres en vilje til å trappe opp innsatsen for formidlin o informas'on
Denne intensjonen kan også sees i sammenheng med perspektivene om sentra for
verdensarvsteder og må betraktes som et vesentlig element i forvaltningen av verdensarven.
Nye media, nye teknikker og kunnskapsutvikling vil gjøre at dette også må være et dynamisk
felt, der det enkelte verdensarysted tildeles tilstrekkelige ressurser til å drive god formidling.
Innsats for å bygge opp kompetanse og kapasitet i tilknytning til det enkelte verdensarvsted
kan også betraktes i sammenheng med intensjonen om bedre formidling og informasjon.



Meden distriktsregionsomståsted
Som utdrag fra debatter i egen region og mer omfattende debatter om verdensarv vil
Lofotrådet gjerne supplere med følgende innspill:

Stikkord som lokal forankring, eierskap og identitet angir vesentlige hensyn ved
etablering og forvaltning av verdensarvsteder. Prosessen fram til søknad og etablering
er av stor betydning i denne sammenheng.

Kommunene er viktige instanser både i forhold til lokal forankring og i forhold til god
forvaltning av verdensarven og det vil være mange grensesnitt og overlappende
områder mellom kommunenes ordinære ansvar (eksempelvis innen strategisk
planlegging og arealplanlegging) og de hensyn en ønsker ivaretatt ut fra et
verdensaryperspektiv. Der verdensarvforpliktelsene er komplekse og vidtfavnende
geografisk bør kommunene i området tildeles ressurser og kompetanse til å kunne
trappe opp sin innsats for oppfølging av planansvaret som i dag er tillagt kommunene.

Når en hel region eller kommune tildeles verdensarvstatus er det avgjørende at dette
ikke virker konserverende på en slik måte at det rammer samfunnsliv og næringsliv.
Dette vil være av særlig stor betydning i områder som har utfordringer med
befolkningsnedgang og utfordringer innen næringslivet. Verdensarvstatus kan være en
konstruktiv løsning som gir utviklingsimpulser, men en må også ha en særlig
aktsomhet for at det ikke rammer annen utvikling i området. Fleksibilitet i forhold til
hvordan verdensarven tilpasses lokale forhold vil være av betydning og koblingen
mellom verdensarven og lokal kompetanse vesentlig.

At en vektlegger interdepartemental kontakt og bredere engasjement på statlig nivå
vurderes som positivt. Noen barrierer for å lykkes med verdensarvsatsing kan ligge på
nasjonalt plan ved at tiltak og initiativ på et politikkområde kan skape hindringer for
viktige intensjoner i en verdensarvsatsing. De kystnære fiskeriene og
tørrfiskproduksjonen i Lofoten, som har en sentral plass i arbeidet for
verdensarvnominasjon, kan være en slik case som bør følges mer inngående.
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