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Uttalelse fra Norges Verdensarv om Miljøverndepartementets melding om Ny helhetlig

verdensarvpolitikk."

Sammendrag:

Meldingen fra Miljøverndepartementet er et godt grunnlag for det videre samarbeid mellom

de norske verdensarvstedene og offentlige myndigheter. Meldingen trekker også frem gode

retningslinjer for organisering av arbeidet på det enkelte verdensarvsted.

For Norges Verdensary som organisasjon er det svært viktig at det arbeidet som er startet

med samarbeid og kunnskapsutveksling mellom stedene blir stimulert, og får utvikle seg

videre. Her er det årlige "Verdensarvforum" som arrangeres av Norges Verdensarv et viktig

virkemiddel. Det er derfor viktig at Norges Verdensary får tildelt ressurser og finansiell

støtte slik at arbeidet kan fortsette.

I internasjonal sammenheng kan Norges Verdensary spille en rolle som koordinator og

pådriver for flere arbeidsfelt. Utvikling av det nordiske samarbeid gjennom våre

søsterorganisasjoner er viktig. Faglig samarbeid innen tradisjonshåndverk , metoder for

vern av natur og kulturminner og utvikling av arenaer for læring vil også være oppgaver

Norges Verdensary kan bidra til å utvikle

På sitt årsmøte 6.juni påla Årsmøtet styret i Norges Verdensarv å gi en selvstendig uttalelse til

Meldingen fra departementet. Årsmøtet ga uttrykk for at arbeidet Norges Verdensarv har tatt opp som

moteplass mellom verdensarvstedene i Norge er et viktig arbeid som må føres videre og utvikles.

Meldingen fra departementet påpeker betydningen av arbeidet som gjøres og styret i Norges

Verdensary vil bare peke på at en ønsker å utvikle det årlige Verdensarvforum . Dette er en

møteplass for de norske verdensarvstedene der aktuelle tema droftes, Når dette skal utvikles videre

må arbeidet folges opp med de nødvendige ressurser. Det må komme som et tillegg til det store

frivillige arbeid som årlig legges ned fra organisasjonenes side. Verdensarvforurn bor også utvikles

videre som den sentrale faglige møteplass mellom de offentlige parter og stedene med verdensarv.

Norges Verdensarv ser det som svært positivt at formidlingen av Verdensarven vil bli priorltert. Det

kan ta tid å få etablert nye sentre for Verdensarven, men det er viktig at disse spørsmål blir tatt opp i

meldingen og at målene følges opp med virkemidler til å nå de samme målene.

Norges Verdensarv merker seg ellers den store vilje til å ta selvstendig ansvar som det enkelte

verdensarvsted uttrykker i sine uttalelser til Mdjøverndepartementet. Dette er ingen selvfølge, men

det viser at det er stor respekt for oppgavene som følger med status som verdensarv, og stort

engasjement ved det enkelte sted. Derfor er det i særlig grad viktig at den fremtidige politikk

utformes i nært samarbeid med stedene og at det legges opp td en langsiktig utbygging av

kompetanse ved det enkelte sted. Dette vil også kreve ressurser.
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Norges Verdensarv har vært aktør I prosjekt om forvaltning av verdensarv i Polen og Norge. Norges

Verdensarv stiller seg til disposisjon som samarbeidspartner for nye tilsvarende prosjekter. Et viktig

felt er, slIk det også fremgår av meldingen, tradisjonshåndverk, men også metoder for vern av natur

og kulturminner. Dette er et felt som trenger særlig oppmerksomhet i fremtiden og et felt som er godt

egnet for internasjonalt samarbeid. På nordisk plan har Norges Verdensarv erfaring fra samarbeid og

har ambisjoner om å utvikle dette arbeidet videre.

To nøkkelord går igjen i arbeidet for, og med • verdensarven: Langsiktighet og forutsigbarhet. Styret i

Norges Verdensarv ser på meldingen som et viktig virkemeiddel til å oppnå dIsse to målene, og

utrykker samtidig takk for at Miljøverndepartement nå har lagt et nytt grunnlag for arbeidet videre

med verdensarven i Norge.

Styret i Norges Verdensarv:
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