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Nordic World Heritage Foundations innspill til ’Ny, helhetlig verdensarvpolitikk’ 

Nordic World Heritage Foundation (NWHF) takker for muligheten til å gi innspill til ’Ny, helhetlig 

verdensarvpolitikk’ på høring fra Miljøverndepartement 29. mars 2012. Vi ser med glede på det 

initiativ og arbeid som er tatt og lagt ned i utarbeidelsen av en politikk for implementering av 

Verdensarvkonvensjonen i Norge - en politikk som tydelig både tar hensyn til den nasjonale og 

internasjonale dimensjonen. Våre kommentarer og innspill følger nedenfor. 

 

1. ”Departementet opprettet i mars 2002 Nordic World Heritage Foundation (NWHF) som en 

selvstendig stiftelse med formål å arbeide for gjennomføring og etterlevelse av 

verdensarvkonvensjonen i samarbeid og forståelse med Unesco. Stiftelsen skal blant annet 

fungere som et knutepunkt for de nordiske landenes innsats med å oppfylle konvensjonens 

intensjoner og krav. Gjennom en avtale med Unesco skal stiftelsen innenfor rammen av 

formålet fungere som et internasjonalt senter for oppfølgingen av verdensarvkonvensjonen.” 

St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner, 11. Internasjonalt samarbeid, 11.1.2 

Konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv. 

2. Som et UNESCO kategori 2 senter for verdensarven siden 2003, og finansiert over 

statsbudsjettet (post 79) representerer NWHF en eksisterende ressurs i Norge som kan bidra i 

arbeidet med å gjennomføre den nye, helhetlige Verdensarvpolitikken.   

3. Fokus på bærekraftig utvikling og lokalsamfunns betydning er siden 1972 styrket i 

Verdensarvarbeidet noe som er reflektert i UNESCOs overordnede strategier, inkludert 

Strategic Action Plan for the Implementation of the World Heritage Convention 2012–2022 

(WHC-11/18.GA/11), Relationship between the World Heritage Convention and Sustainable 

Development (WHC-10/34.COM/5D), World Heritage Capacity Building Strategy (WHC-

10/34.COM/5D), Evaluation of the Global Strategy and PACT1 initiative (WHC-11/18.GA/8) og 

                                                           
1 The World Heritage PACT (Partnerships for Conservation Initiative). 
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de ulike tematiske program under Verdensarvkonvensjonen. NWHF mener det er viktig at 

Norges nye, helhetlige Verdensarvpolitikk konkret reflekterer de overordnede strategier og 

retninger i det internasjonale verdensarvarbeidet ved å bygge på eksisterende ressurser og 

innsats, inkludert etablerte verdensarvrelaterte nettverk og resultatene fra konferansen ”Living 

with World Heritage’, Røros mai 2012.  

4. NWHFs styre vedtok i 2010 en strategi (2010 – 2014) med fokus på tre innsatsområder:  

I. Å fremme bærekraftig utvikling gjennom bærekraftig turisme;  

II. Å bidra til og styrke den Periodiske Rapporteringen; og,  

III. Å bidra til samarbeid gjennom implementering av UNESCOs strategi for kategori 2 

sentrene.  

NWHF ser positivt på at flere av dokumentets tilrådninger sammenfaller med stiftelsens 

eksisterende innsats og strategiske målsettinger hvilket legger et godt grunnlag for stiftelsens 

fremtidige bidrag til den ’nye, helhetlige verdensarvpolitikken’ (se vedlegg 1). 

5. NWHF har bidratt med teknisk gjennomføring og faglig til Verdensarvsenteret i Paris i 

utviklingen av det nye UNESCO World Heritage and Sustainable Tourism Programme. 

Programmet vil bli vedtatt ved det 36. Verdensarvkomitémøtet i St. Petersburg, juni-juli 2012. 

Programmet representerer et rammeverk for hvordan man i fremtiden vil utvikle og håndtere 

turisme på og rundt verdensarvsteder for å fremme bærekraftig utvikling og sikre 

lokalbefolkningens deltakelse, rettigheter og ansvar. NWHF vil bidra til at Norge og norske 

verdensarvsteder tar i bruk og drar nytte av dette nye rammeverket i utviklingen av Norge og 

Norden som en modellregion for Verdensarv og bærekraftig turisme. 

Vi ber om at i Kapittel 6, side 53 under ”Trender og trusler per 2011” at følgende tekst tas inn: 

’Økt menneskelig aktivitet og uforsvarlig turisme på og rundt Verdensarvstedene’. 

6. NWHF ser videre positivt på vektleggingen av overvåking og rapportering i 

Miljøverndepartementets tilrådinger. Dette er et viktig fokusområde i verdensarvarbeidet 

generelt. NWHF har opparbeidet betydelig kompetanse og anerkjennelse, både gjennom sin 

definerte rolle som nordisk ’Focal Point’ i den Periodiske Rapporteringen fra 2003 og gjennom 

tekniske assistanse i implementeringen av Periodisk Rapportering i Afrika sør for Sahara, og 

etterfølgende analysearbeid og rapportering til Verdensarvkomiteen (WHC-11/35.COM/10A). 

Handlingsplan for oppfølging (WHC-12/36.COM/INF.10D) skal vedtas på det 36. 

Verdensarvkomitémøtet i St. Petersburg, juni-juli 2012.) Stiftelsen ser frem til å ta en aktiv rolle i 

gjennomføringen av den kommende Periodiske Rapporteringen for Europa og ønsker å bidra til 

utvikling av forvaltningsplaner som følger opp resultatene fra den Periodiske Rapporteringen 

som skal vedtas av Verdensarvkomiteen i 2015. 
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7. Kunnskap og kompetanse er videre presisert som tilrådninger i den nye 

verdensarvpolitikken. Med bevaring av verdensarvverdiene og bærekraftig utvikling som 

overordnede mål ønsker NWHF å bidra til bred kompetanseheving, involvering av og samarbeid 

mellom aktører, inkludert ”local communities”. På bakgrunn og som resultat av tidligere 

samarbeid med Miljøverndepartementet ønsker NWHF å bygge videre på de ”3 i’er” – 

’inkludering, informasjon og insentiver’, som kom ut av den Nordisk-Baltiske workshop om 

Verdensarv, turisme og utvikling i Visby, oktober 2010. Disse vil danne ramme for identifikasjon 

og formidling av gode eksempler med overføringsverdi. Resultatene fra Røroskonferansen 

”Living with World Heritage’, mai 2012, vil integreres i dette arbeidet.  

8. Vi viser til konseptnotatet ‘Towards a Nordic-Baltic model region for World Heritage & 

Sustainable Tourism’ (26. mars 2012) tidligere oversendt Miljøverndepartementet (se vedlegg 

2). På grunnlag av de visjoner og føringer som presenteres i ’Ny, helhetlig verdensarvpolitikk’ vil 

NWHF følge opp med å utvikle et prosjektforslag som kan bidra på dette området. NWHF tar 

sikte på å presentre dette for Miljøverndepartementet og direktoratene høsten 2012. 

9. NWHF har gjennom sin strategi (2010-2014) lagt betydelig vekt på å øke innsatsen i den 

nordiske regionen (Se vedlegg 3). NWHF vil fortsette å se den nordiske og internasjonale 

dimensjonen i sammenheng med det norske verdensarvarbeidet.  

10.  Faktabokser er brukt i dokumentet, og vi ønsker derfor å inkludere følgene faktaboks om 

NWHF i kapittel 4.10 - Internasjonalt samarbeid: 

 

  Nordic World Heritage Foundation (NWHF) 

  Nordic World Heritage Foundation (NWHF) er et UNESCO kategori 2 senter. NWHF er en 

stiftelse opprettet av Miljøverndepartementet i 2003, og fikk kategori 2 status i 2003. Stiftelsen 

er basert på seksårige avtaler mellom Norge og UNESCO. Stiftelsen er finansiert over 

Statsbudsjettet.  NWHFs hovedmål er å bidra til implementeringen av Verdensarkonvensjonen 

med fokus på bærekraftig utvikling. NWHFs styre består av representanter fra alle de nordiske 

landene samt direktøren ved Verdensarvsenteret i UNESCO. Styret vedtok i 2010 en strategi 

med fokus på tre innsatsområder: 1. Å fremme bærekraftig utvikling gjennom bærekraftig 

turisme; 2. Å bidra til og styrke den periodiske rapporteringen; og, 3. Å bidra til samarbeid 

gjennom implementeringen av UNESCOs strategi for kategori 2 sentrene. NWHF er anerkjent 

som norsk ekspertise internasjonalt og bistår med teknisk assistanse og innovative løsninger 

for forvaltning av verdensarven. Stiftelsen skal også søke finansiering fra offentlige og private 

partnere. Stiftelsen arbeider gjennom partnerskap hvor norske- og nordiske myndigheter og 

verdensarvnettverket utgjør viktige aktører. Med et regionalt og internasjonalt mandat legger 
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NWHF vekt på å skape synergier mellom innsatsområdene, og i det regionale og 

internasjonale samarbeidet. Stiftelsen har i 2012 tre faste ansatte og kontor i Oslo.  

 

11. Vi ber om at følgende feil blir rettet opp: 

Kapittel 3.1, side 13 (annet avsnitt fra toppen, siste setning): ”Avtalen gjelder frem til og med 

2014”.   (ikke 2013). 

Kapittel 6, side 53: stiftelse opprettet av Miljøverndepartementet på grunnlag av en seksårig 

avtale mellom den norske regjering og UNESCO (ikke Miljøverndepartementet) 

 

Vi håper disse innspill vil reflekteres i den fremtidige ’Ny, helhetlig verdensarvpolitikk’ og vi ser 

frem til å involveres og bidra i arbeidet fremover.  

 

Med vennlig hilsen 
 
 

 
 
Kris Endresen 
 
Director 
Nordic World Heritage Foundation 
Meltzers Gate 4 
0257 Oslo, Norway 
Mobile: +47 92 22 58 77 
Office: +47 24 14 01 09 
E-mail: kris.endresen@nwhf.no 
Web: www.nwhf.no 
 
 
Vedlegg:  

1. NWHF Strategi 2010-2014 

2. Konseptnotat ”Towards a Nordic-Baltic model region for World Heritage and Sustainable 

Tourism”  

3. Memo NWHF Nordisk/Baltiske prioriteringer 

 

CC:  Direktoratet for Naturforvaltning 

Riksantikvaren 
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