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ANBEFALINGER FOR VERN OG FORVALTNING

Når et område blir skrevet inn på verdensarvlista, kan 
komiteen også komme med anbefalinger til vern og 
forvaltning av det.

For Vegaøyan: Anmoder myndighetene om å utvikle en 
egen strategisk plan for området som inngår i verdens 
kultur- og naturarv, som et bidrag til kommuneplanen 
for øyområdet. Planen bør omhandle:

a. tiltak som støtter tradisjonelle driftsformer innen 
landbruket, særlig sauebeiting på øyene, 

b. opprettholdelse av mosaikken i landskapet,

c. grensen mellom bevaring og bærekraftig utvikling 
med hensyn til havbruket,

d. dokumentasjon,

e. hvordan private grunneiere kan bli engasjert i 
forvaltningen;



OPPFØLGING AV KLAGER TIL UNESCO - ADVISORY MISSION 

• IUCN ved Prof Colin Bean.
CV: fiskebiolog, har undervist i akvakultur/ 
fiskehelse ved Glasgow Universitet. Nå ansatt i 
det skotske direktoratet for naturforvaltning og 
er rådgiver for den skotske regjeringen i spørsmål 
om akvakultur. Bean har arbeidet med akvakultur 

i Skottland, Chile og Asia.

• ICOMOS ved Mr. Philip Robertson
CV: marin arkeolog med små kystsamfunn som 
spesialområde. Bodde på den lille øy Moll i 10 år. 
Arbeider nå i Edinburgh i direktoratet for 
kulturarv, jmf. Riksantikvaren. 

IUCN:  World Conservation Union (Verdens naturvernunion)

ICOMOS: International Council on Monuments and Sites (Det 
internasjonale rådet for kulturminner)

De rådgivende fagorganene som skal bistå verdensarvkomiteen, er ICCROM, ICOMOS og IUCN



ETTERSPØR KONSEKVENSUTREDNINGER

Rapporten etterspør overordnet strategisk miljøvurdering (SEA), konsekvensutredning for miljø-
påvirkning (EIA) og konsekvensutredning for kulturarven (HIA) «Slike utredninger er ikke gjort, verken som 
enkeltstående vurderinger eller som et redskap for en mer omfattende utredning av konsekvensene av de 
to foreslåtte oppdrettslokalitetene på områdets universelle verdier (OUV). 
Slik konsekvensutredning må gjennomføres ut fra tydelig definerte og omforente verdensarvverdier.» 





RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV VERDENSARVKONVENSJONEN

…Dersom alvorlige og spesifikke farer truer et kulturminne, et 
kulturmiljø eller et naturområde som står på verdensarvlista, 
skal komiteen vurdere om det skal skrives inn på lista over 
verdensarv i fare (farelista). 

Dersom den fremragende universelle verdien som lå til grunn 
for at området ble skrevet inn på verdensarvlista, blir ødelagt, 
skal komiteen vurdere å slette området fra verdensarvlista.

Statsparten skal: ….

• vedta alminnelige retningslinjer som gir kultur- og 
naturarven en funksjon i lokalsamfunnet

• integrere vern av kultur- og naturarven i den alminnelige 
planleggingen 

• etablere instanser for å sikre, bevare og formidle kultur-
og naturarven

• ta initiativ til vitenskapelige og tekniske undersøkelser for 
å finne ut hvordan man kan motvirke farene som truer 
kultur- og naturarven 

• sette inn hensiktsmessige juridiske, vitenskapelige, 
tekniske, administrative og økonomiske tiltak for å sikre 
kultur- og naturarven 


