
Norge i verdensarvkomiteen 2017 - 2021

Gaute Sønstebø – Verdensarvforum – Skjolden 9.mai 2018  Photo: Kjersti Isdal

Hvordan vil vi bruke representasjonen? 



Verdensarvkomiteen (21 land) har ansvar for;

• Gjennomføring av konvensjonen 

• Bruken av verdensarvfondet 

• Beslutte hvem som skal innskrives

• Gjennomgå rapportene om 
bevaringstilstand og be statsparter 
iverksette tiltak når områdene er 
dårlig forvalta

• Beslutte hva som skal inn og ut av 
lista over verdensarv i fare

• Gjennomføre det årlige møtet

Angola, Australia, Azerbaijan, 
Bahrain, Bosnia and Herzegovina, 
Brazil, Burkina Faso, China, Cuba, 
Guatemala, Hungary, Indonesia, 

Kuwait, Kyrgyzstan, Norway, 
Saint Kitts and Nevis, Spain, 

Tunisia, Uganda, United Republic 
of Tanzania, Zimbabwe





Norge ble valgt inn i verdensarvkomiteen
14. november 2017



Hva er status for konvensjonen pr 2018?

aktuell og viktig

og samtidig

under betydelig press 



Verdensarvkonkvensjonen (1972)

• Det viktigste normative 
instrumentet for vern av 
kultur- og naturarv globalt -
standardsettende

• 193 medlemsland 
populær

• 1073 verdensarvområder 
omfattende



Verdensarv og bærekraftig utvikling

• Verdensarvkonvensjonen er en integrert del av Unescos overordnede mandat for å bidra til 
bærekraftig utvikling og å sikre fred og sikkerhet.

Kilwa landscape – Makubuli Kilwa Masoko © CRAterre / S. Moriset



Klimaendring… en stadig mer omfattende 
trussel 

Paris-avtalen – også en verdensarvforpliktelse. Ingen land må skade andre lands verdensarv. 



Krig, terror, vandalisme, utbygging, utvinning 
og manglende styring

Daniel BeltraThe Guardian: foto 



Administrative utfordringer

•Pengeknipe

• flere områder og mindre 
penger til tiltak

•Politisering

• Svekket troverdighet?



Hva Norge vil jobbe for



Å ta vare på OUV har førsteprioritet!



• Faktabasert og helhetlig forvaltning 
av all verdensarv i tråd med 
konvensjonens prinsipper og faglige 
råd



Arbeide for en mer representativ 
verdensarvliste

• Skjermdump som viser forskjellene?



Styrke institusjoner, eksperter og lokalsamfunn, for 
ivaretakelse av verdensarv (Kapasitetsbygging)



Natur + kultur = sant
Photo: Kjersti Isdal



Norske prioriteringer oppsummert

• Faktabasert og helhetlig 
tilnærming til natur- og 
kulturforvaltning

• Kapasitetsbygging

• Medvirkende lokalsamfunn

• Beste praksis

• Representativitet



Noen saker som sikkert vil bli 
diskutert under årets møte



Hva med Selous Game 
Reserve i Tanzania?

Nye utfordringer for 
folk og dyreliv i og rundt 

Salonga og Virunga i
Kongo. 



Hva med Diyarbakır Fortress and Hevsel
Gardens Cultural Landscape? Er forvaltningen 
av «the urban setting» akseptabel?

Kommer UK til å svare så godt for seg at 
Liverpool overlever enda et komitemøte?



Årets nominasjoner

2018 NOMINASJONENE 

EUR LAC AFR ARB APA

LISTA PR 2017



Omdiskutert nominasjon kommer 
mest sansynlig tilbake for ny behandling



Takk for oppmerksomheten!


