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VEDR NY HELHETLIG VERDENSARVPOLITIKK 

Viser til Miljøverndapartementets utkast  ”Ny, helhetlig verdensarvpolitikk” mars 2012 og møtet med 

Miljøverndepartementet 1. juni 2012. 

Betydninga av dei frivillige venneforeningane sitt arbeid for verdsarven er omtalt under pkt 4.2 

”Interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner”. Det er dei tre venneforeningane, Røros, Vega og 

Storfjorden, som ivartetar det folkelige engasjementet ved å vere medlemsforeningar. Det folkelige 

engasjementet vi skaper, oppfyller UNESCOs krav til nasjonalstaten gjennom artikkel 17 i konvensjonen.  

Article 17  
The States Parties to this Convention shall consider or encourage the establishment of  
national public and private foundations or associations whose purpose is to invite donations  
for the protection of the cultural and natural heritage as defined in Articles 1 and 2 of this  
Convention.  
  

Donasjonen frå venneforeningane er i form av både økonomi og praktisk arbeid med å ivareta 

kulturminne i verdsarvområda, både materielle og immaterielle kulturminne. Både medlemsavgift og 

andre inntekter blir brukt i verdsavrområdet. Storfjordens Venner har rundt 1000 medlemmer og 

medlemsavgift på 200 kr pr år. Vidare har venneforeningane ei aktiv formidlingsrolle ved at vi tar 

interesserte inn i verdensarvområda for både formidling, aktivitet og dugnadsarbeid. Dette styrker 

interessa for områda både lokalt og nasjonalt, og skaper positive haldningar til verdien av 

verdsarvområdet. Storfjordens Venner har årleg ”Storfjordstemnet” der vi tar mellom 800 og 1600 

personar inn i verdsarvområdet eller buffersona til aktivitet og formidling. Storfjordens Venner har 

arbeidd og utvikla seg i 37 år. Venneforeningane på Røros og Vega er unge, men har klare ambisjonar 

om å utvikle seg i samme retning. Circumferencens Venner har regelmessige fortellerkveldar og 

Vegaøyans Venner har årlig arrangement på øyane i verdsarvområdet. Dette er viktige 

formidlingsarrangement som blir organisert og gjennomført av venneforeningane.  

 



Ein veldig styrke for Storfjordens Venner er nært og godt samarbeid med verdsarvstiftinga i Geiranger. I 

2010 blei dette forsterka gjennom at foreninga fekk admnistrasjonsleiar i 50% stilling, der 

verdsarvstiftinga er arbeidsgivar og venneforeninga er oppdragsgivar. Dette er ein modell både stiftinga 

og venneforeninga har svært god erfaring med.  

Ei viktig forutsetning for vidare utvikling av dei tre venneforeningane er at vi får ei formell rolle, at vi blir 

gitt ein plass og akseptert, i ny norsk verdarvpolitikk. Det vil gi oss eit handlingsrom og styrke til vidare 

utvikling lokalt. Utan ei formelle rolle blir vi lett plassert på sidelinja. Det er synd viss venneforeningane 

med sine ressursar til praktisk arbeid, formidling og haldningsskapande arbeid må stå på sidelinja, med 

hatten i handa. For å være sikra ei aktiv rolle i arbeidet med verdsarven, må den vere gitt oss gjennom 

”Ny, helhetlig verdensarvpolitikk”. 

 

FORSLAG TIL NY TEKST I ”NY, HELHETLIG VERDENSARVPOLITIKK” 

Forslag til ny tekst står i kursiv. 

Kapittel 2, ”Organisering, aktører og samarbeid” kulepunkt to:  

• det blir etablertet fast årlig møte mellom statlige myndigheter og representanter for 

verdensarvområdene inkludert de frivillige venneforeningene  

Under kapittel 4.2, står delkapittel ”Interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner”  

Overskrifta er forvirrande og uklar. Alle dei nemnde organisasjonane er både interesse- og frivillige 

organisasjonar, mens venneforeningane er medlemsorganisasjonar med ei brei folkelig oppslutning og 

publikumsaktivitet. Ny overskrift bør vere: 

”Interesseorganisasjoner og venneforeninger” 

For å styrke venneforeningane i arbeidet foreslår vi at ”Geirangermodellen”  blir etablert for å finansiere 

administrative stillingar. I ”Geirangermodellen” blir lønnsmidlar tilført verdsarvstiftingane for å opprette 

administrative stillingar som har venneforeningane som oppdragsgivarar. På denne måten vil det også 

ligge føring for å utvikle samarbeidet mellom verdsarvstifting og venneforening.  

Forslag til tekst innarbeidd i delkapittelet ”Interesseorganisasjoner og venneforeninger”: 

For å styrke venneforeningene opprettes administrative stillinger i hver venneforening. Stillingene 

finansieres gjennom verdensarvstiftelsene, der stiftelsen er arbeidsgiver og venneforeningen er 

oppdragsgiver. 

 

 

 

Vega, Røros, Ørskog 20. juni 2012 

 

Asgeir Kvernberg                         Inger Pedersen Toppen                        Jon Suul 
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Storfjordens Venner (leder)     Vegaøyans Venner (leder)    Circumferencens Venner (leder)  
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