
Kunnskapsinnhenting i nord og verdensarvområder i Barentshavet. 
 
Allan Sande 
Professor 
Universitetet i Nordland 
8049 BODØ 
NORGE 
allan.sande@uni.no 
 
Viser til innbydelse til å sende inn skriftlig innspill til regjeringens kunnskapsinnhentning. Vi inngår i 
nasjonale, nordiske og internasjonale forskernettverk som studerer forvaltning av natur, 
nasjonalparker, verdensarvområder og miljø.  Ved Universitetet i Nordland har vi egne sentre og 
forskningsgrupper som forsker på systemøkologisk forvaltning, bruk av naturressurser, bruk av 
kulturminner og forvaltning av verdensarvområder.   
 
Kunnskapsinnhenting i forhold til ”Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor 
Lofoten” har ikke berørt spørsmålene om hvordan eksisterende maritime verneområder rundt 
Bjørnøya, Hopen og Spitsbergen og nasjonalparkene på Spitzbergen kan være utgangspunkt for mer 
forskningsbasert virksomhet og internasjonal vekst i turisme. Internasjonal forskning om natur, kultur 
og samfunn har et stort potesial for vekst som kan skape ringvirkninger i nord.  Urfolk, lokalsamfunn, 
maritime verneområder og nasjonalparker er naturverdier og kulturverdier som kan skape grunnlag 
for forskning og næringsutvikling i fremtiden. Forvaltning av verneområdene vil også gi 
sysselsettingsvekst i nord. 
  
UNESCO gir anerkjennelse av natur og kultur med universell unik verdi. Kun 940 steder i verden har 
på 40 år oppnådd denne høyeste anerkjennelsen. 70 steder har fått godkjent natur i verdensklasse 
med universell verdi.  Norge har fått godkjent Vestlandske fjorden som verdens naturarv. De andre 
seks godkjente objektene er kulturarv som byggen i Bergen og Røros. I nord er hellerisninger i Alta og 
Struves medianbuer godkjent som verdensarv. I Norden er det 43 verdensarvsteder. Ifølge 
Miljøverndepartementet mangles det i dag verdensarv som tar vare på uni kultur, natur og samfunn 
med universell verdi innenfor det Arktisk området. Verdensarvlista er en rangering av verdens 
viktigste reiselivsopplevelser som har størst autentisk verdi og dermed størst potensial for 
kommersiell næringsutvikling innen turisme og forskning.  
 
Miljøverndepartementet har i mars 2012 presentert ny nasjonal verdensarvpolitikk. Norge har 
nominert Jan Mayen, Bjørnøya, Spitzbergen, Laponia og Lofoten som fremtidige verdensarvområder 
overfor UNESCO. Lofoten ble foreslått i 1996, nominert til UNESCO i 2002 og utredet av Direktoratet 
for naturforvalting mellom 2004 til 2009. Søknaden er stoppet av Lofotrådet i september 2009 og 
regjeringen i høsten 2011. Ut fra erfaringene fra etablering av verdensarv i Vega, Vestlandske fjorder 
og Laponia har etablering av verdensarv i Lofoten et potensial med 50 % økning i turismen i Lofoten i 
løpet av 5 år etter godkjenning av verdensarv i UNESCO. Vegaøyan verdensarv har opplevd en 
seksdobling fra 4 000 besøkende i 2004 til 30 000 besøkende i 2011.  Nærøyfjorden, som er den del 
av verdensarven, har opplevd en økning på 45 % av turismen mellom 2005 - 2009. Besøkstallet i 
Geiranger er på om lag 1 million turister i året.  Ut fra forskning gjennomført av Karoline Daugstad 
ved NTNU og Eivind Brendehaug ved Nordlandsforskning, Allan Sande ved Universitetet i Nordland, 
kan en anta samme vekst i turismen i Lofoten. Salten, Ofoten og Vesterålen kan også forvente en 
vekst i turismen på mellom 10 til 20 % på grunn av at besøkende reiser gjennom med bil, buss, 
jernbane og fly.  Etter mine beregninger vil verdensarv i Lofoten skape om lag 50 arbeidsplasser 
innen statlig og kommunal forvaltning, 25 arbeidsplasser innen forskning, 25 arbeidsplasser innen 
formidling, 100 arbeidsplasser innen offentlig og privat tjenesteyting og om lag 300 nye 
arbeidsplasser innen privat tjenesteyting innen turismen.  Innen 2025 vil det være over 1 million 
turister i Lofoten.  Dette fordrer flyplassutbygging, bedre havner og bedre veger. Utvikling av 
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helårsturisme krever også utbygging av flere hoteller, besøkssentre, turistsentre, kultursentre, 
verdensarvsentre, forskningssentre og forvaltningssentre.  Bygging av infrastruktur vil også skape 
sysselsettingsvekst i regionen på mellom 100 til 200 arbeidsplasser innen bygg og anleggsvirksomhet 
fram mot 2025. 
 
Miljøverndepartementet har startet utredning av Spitsbergen som kommende verdensarvområde. 
Veksten på Spitzbergen kan som Vega med seksdobling eller de som UNESCO har erfart på mellom 40 
til 60 % i gjennomsnitt. Verdens mest besøkte verdensarv er den kinesiske mur med 24 millioner 
besøkende i året.  I Canada har det serienominerte området ”Rocky Mountain national park area” om 
lag 6 millioner besøkende i året.  Verdensarvturisme er underutviklet i Europa og nordområdene i 
Barentshavet har et stort potensial på flere millioner besøkende turister i året. Raskest vekst vil 
komme med internasjonal cruseskipsturisme. Nerøyfjorden gikk antallet opp fra 30 til 60 skip etter 
godkjenning av verdensarven ble etablert. Lofoten kan også økning tilsvarende fra 80 anløp til over 
160 innen 2018. Nominasjonen av Spitzbergen kan også skape økt vekst innen administrasjon, 
forvaltning, forskning og kommersiell turisme på lik linje med verdensarv i Lofoten. 
 
I Stortingsmelding nr. 10 2010 -2011, går regjeringen inn for 10 % vern av Barentshavet. I 
kunnskapsinnhentingen bør de viktigste nøkkelområdene for de økologiske systemene i havet og på 
land kartlegges for fremtidig kulturvern, naturvern og verdensarv.  Disse områdene bør vernes i 
henhold til naturmangfoldsloven, miljøloven for Svalbard og verdensarvkonvensjonen. Dette vil sikre 
natur og kulturverdiene for fremtiden og gi vekt i sysselsetting in Nord.  Verdensarv i Lofoten vil 
skape om lag 500 nye varige helårs arbeidsplasser i Lofoten. En kan også forvente regionale 
ringvirkninger i Vesterålen, Ofoten og Salten på om lag 200 arbeidsplasser innen forvaltning, 
undervisning, forskning, privat tjenesteyting og offentlig tjenesteyting. Verdensarv på Spitzbergen 
kan gi om lag 100 nye arbeidsplasser på Svalbard og vekt innen forskning og administrasjon i Trømsø 
på om lag 100 stillinger. Turismen i Tromsø vil også få stor vekst knyttet til økt trafikk. 
 
Kunnskapsinnhenting i Barentshavet bør se på alle muligheter som blir skapt gjennom opprettelser 
av maritime verneområder, nasjonalparker og verdensarvområder i økosystemet i Barentshavet. Hva 
er bærekraftig vekst av forskning og turisme i arktiske områder?  I dag finnes det nasjonale og 
internasjonale forskningsmiljø som kan vurdere hvilke virkninger etablerte verdenarvområder har på 
verdiskaping og økt sysselsetting. Denne kunnskapen bør legges til grunn for oppdatering av 
”Helhetlig forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (St.meld. 10, 2010-2011)     


