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Høring om ny, helhetlig verdensarvpolitikk 

Det vises til brev datert 29.03.12 med et vedlagt høringsforslag om ny, helhetlig 

verdensarvpolitikk.   

 

Den norske UNESCO-kommisjonen har følgende merknader: 

 

Miljøverndepartementet og arbeidsgruppen har utført et svært godt og solid arbeid. 

Dokumentet gir en nyttig gjennomgang av de fleste forhold tilknyttet verdensarven.  

Den norske UNESCO-kommisjonen ønsker å uttrykke sin støtte til de aller fleste 

forslagene som presenteres.  

 

Forslaget om ny, helhetlig verdensarvpolitikk har ambisiøse mål. Å utvikle norske 

verdensarvlokaliteter som fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og 

kulturforvaltning krever økte bevilgninger. Det er noe usikkerhet knyttet til hvordan de 

ulike tiltakene skal finansieres, og vi håper at dette vil bli avklart så raskt som mulig. 

Forutsigbarhet i finansieringen vil være avgjørende for at tiltak skal bli vellykket. 

 

UNESCO-kommisjonen ser det som viktig at roller og ansvar hos ulike aktører 

tydeliggjøres, og at kompetansebehovet kartlegges og følges opp med konkrete tiltak. 

Faste møtepunkt og arenaer for dialog er viktig. Vi støtter opprettelsen av et årlig 

verdensarvforum for departementene (departementenes verdensarvutvalg), og finner 

det naturlig at Kommisjonen, som rådgivende organ for Regjeringen og bindeledd 

mellom myndighetene og sivilbefolkningen, deltar som observatør i dette forumet.  



Side 2 

 

Når det gjelder det foreslåtte årlige møtet mellom myndighetene og representanter for 

verdensarvstedene, ønsker UNESCO-kommisjonen å delta som aktør. 

 

Vi tillater oss å gå i detalj på noen utvalgte områder:  

 

Nederst på side 3 i dokumentet nevnes tap av naturmangfold, men ikke kultur. I et så 

viktig dokument for fremtidig forvaltning av verdensarvstedene bør både kultur- og 

natursiden omtales i de innledende, generelle avsnittene, da begge er en likeverdig del 

av konvensjonen.  

 

Det er meget positivt at Miljøverndepartementet tar formidling av verdensarvstedene på 

alvor, og at departementet eksempelvis ønsker et tettere samarbeid med 

Samferdselsdepartementet om skilting. Skilting er ett av flere effektive og enkle 

virkemidler for å øke bevisstheten rundt verdensarven.  I tillegg bør togstasjoner, 

fergeanløp, bussterminaler, rasteplasser etc. som ligger på eller ved inngangen til et 

verdensarvområde utstyres med velkomsttavler som markerer at man er kommet til et 

verdensarvområde. Tavlene bør ha tekst på minimum norsk og engelsk, og UNESCO 

og verdensarvens logo bør være store og tydelige. I tillegg til å opplyse om selve 

verdensarvområdet, kan tavlene også gi informasjon om verdensarven i en global 

kontekst. 

 

Vi vil i denne sammenheng gjøre oppmerksom på Den norske UNESCO-kommisjonen i 

samarbeid med Riksantikvaren, Norsk kulturråd og Direktoratet for naturforvaltning 

har utformet informasjonsplansjer om verdensarven i anledning jubileumsåret for 

konvensjonen. Plansjene, som er merket med overskriften ”Å leve med verdensarven”, 

er en gave fra UNESCO-kommisjonen til hvert av de norske verdensarvstedene, og gir 

den type informasjon som er beskrevet i avsnittet over. Det er i tillegg laget en 

alternativ versjon som egner seg for visning i større lokaler og ved arrangementer. 

Kommisjonen håper at informasjonsplansjene blir brukt, og at de vil være et nyttig 

bidrag i formidlingen av verdensarv generelt og de norske stedene spesielt. 

 

UNESCO-kommisjonen er glad for at Miljøverndepartementet ønsker et tettere 

samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet, Landbruksdepartementet og 

Kommunal- og regionaldepartementet om verdiskapingspolitikken. For å øke 

oppslutningen om verdensarvens verdier og opprettholde et levende lokalmiljø er det 

viktig at verdiskapingsperspektivet blir tatt på alvor. ”Grønn” og bærekraftig 

verdiskaping er en ressurs for verdensarven – ikke en trussel. Dette er et budskap som 

bør kommuniseres enda tydeligere.  

 

Det er også gledelig å se at dokumentet fremhever betydningen av internasjonalt arbeid 

og samhandling mellom Norge og andre deler av verden. Kommisjonen noterer seg 

anbefalingen om at staten bør legge til rette for at sentrale, norske fagmiljøer i større 

grad kan delta i internasjonalt samarbeid om verdensarven. I lys av erfaringene fra 

verdensarvkonferansen «Living with World Heritage» på Røros i mai 2012, er det viktig 

å ta med seg hvilke kompetansehevende effekt møtene mellom verdensarvsteder i ulike 

land har. Det ville være positivt om noen av disse erfaringene ble synliggjort i 

dokumentet, og at også lokale (fag)miljøer i større grad kan delta på internasjonale 

arenaer. 
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Avslutningsvis ønsker Den norske UNESCO-kommisjonen å uttrykke sin støtte til 

norske myndigheters arbeid for en balansert, troverdig og representativ 

verdensarvsliste. Det er positivt at Norge evner å se verdensarven i et større perspektiv, 

og at Miljøverndepartementet også foreslår økt innsats for verdensarven utenfor Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 
Vigdis Lian 

leder 

  

 


