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FORMÅL

Norges Verdensarv har som formål å ivareta og fremme de norske 
verdensarvstedenes fellesinteresser og bidra til bevaring og 
utvikling i samsvar med UNESCOs verdensarvkonvensjon og beste 
praksis. 

Norges Verdensarv skal:

• Skape økt forståelse for det ansvar, de forpliktelser og 
muligheter som er knyttet til verdensarven.

• Stimulere til faglig utveksling og samarbeid om 
verdensarvspørsmål, og være en erfaringsarena.
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Norges Verdensarv

Møte i Ilulissat 

28. august 2008



Hvordan kan vi sikre at Norges Verdensarv får en 
god oppslutning fra det enkelte verdensarvsted?

Hvordan kan vi sikre en god forankring og sikre en 
representativitet som gir organisasjonen 
troverdighet i faglige og politiske sammenhenger?



Verdensarven i Norge er svært forskjellig



Norges Verdensarv gjennomfører en kartlegging av 
ansvarsforhold og organiseringen på det enkelte 
verdensarvsted

 Hvem eier verdiene?

 Hvem driver eiendomsforvaltning ?

 Hvordan er arbeidet organisert lokalt: forskning, skole, utdanning, 
formidling?

 Lokalt ”privat” engasjement og venneforeninger?

 Forvaltning etter lov, samordning kommuner og fylker? 



Lokal organisering og tilslutning til Norges 
Verdensarv

Likhet og ulikhet i verdensarvstedene.

Ulike  organisatoriske løsninger ved hvert verdensarvsted.



Norges Verdensarv, lokal forankring og 
representativitet?

 Politisk

 Eiersiden, eiendomssiden (kulturminneeiere, grunneiere)

 Faglig, forvaltningsmessig, administrativt

 Skole, reiseliv, formidling

 Venneforeninger



Norges Verdensarvs legitimitet vil bero på:

 At Norges Verdensarv evner å ta opp og ivareta fellesinteressene 
på en skikkelig måte. Det forutsetter at organisasjonen har 
økonomiske og administrative/faglige ressurser til dette.

 At Norges Verdensarv har en god og hyppig kommunikasjon med 
miljøene på det enkelte verdensarvsted.

 At Norges Verdensarvs årsmøte og styre er sammensatt slik at det 
formelt kan sies å ha en god og bred representativitet.



legitimitet etableres over tid



Hva har skjedd i de 10 årene?

Har Norges Verdensarv oppnådd legitimitet?

Norges Verdensarv



De viktigste arbeidsoppgavene for å gi 
nettverket legitimitet:

• Sette verdensarv på dagsorden - Verdensarvforum

• Være samarbeidspartner:

– følge opp nasjonale satsningsområder

– lede arbeidet med basisutstillingen for de norske 
verdensarvstedene 

– samarbeide med stedene om Verdensarvforum

– delta i det nordiske nettverket for nettverkskonferansene og 
det europeiske nettverket

• Organisatorisk forankring - medlemskap
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VERDENSARVFORUM

Vedtekter

Norges Verdensarv har som formål å ivareta og fremme de 
norske verdensarvstedenes fellesinteresser og bidra til bevaring 
og utvikling i samsvar med UNESCOs verdensarvkonvensjon og 
beste praksis. 

Norges Verdensarv skal:

• Skape økt forståelse for det ansvar, de forpliktelser og 
muligheter som er knyttet til verdensarven.

• Stimulere til faglig utveksling og samarbeid om verdensarv-
spørsmål, og være en erfaringsarena.
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Verdensarvforum

Verdensarvforum tar opp faglige, politiske og 
administrative saker som er viktige for verdensarven. 

Norges Verdensarv er ansvarlig organ for 
Verdensarvforum.
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• ”Verdensarven i Norge - ressurser fra 
fortiden - verdier for framtiden” 

Bærekraftig reiseliv var utgangspunkt 
for dette første Verdensarvforum 

• Innledere fra bl.a
Miljøverndepartementet og National 
Geographics senter for bærekraftig 
reiseliv

Norges Verdensarv

2009, Bergen: 



2010, Vega:

Verdensarvsentra og formidling av verdensarv - beste praksis?

 Hvordan skal verdensarven i Norge formidles?

 Hva skal de framtidige verdensarvsentrene inneholde for oppfylle 
forpliktelsene i verdensarvkonvensjonen?

 Hva er beste praksis?

 Hvordan skal investeringer og drift finansieres?

Konferansen var organisert som en søkekonferanse der deltakerne deltok 
aktivt i workshops. 

Konklusjon: Vi mangler en helhetlig verdensarvpolitikk i Norge! 

Norges Verdensarv

Miljøverndepartementet hadde fått utredet behovet for verdensarv-
senter og utredningen ble lagt fram på Vega



2010 - 2012, Ny helhetlig verdensarvpolitikk

• Dokumentet ”Ny, helhetlig verdensarvpolitikk” omhandlet 
forslag til en helhetlig politikk for forvaltningen av verdensarven 
i Norge for perioden fram til 2025. Denne helhetlige politikken 
skulle ta opp både nasjonale og internasjonale elementer, 
sammenhengen mellom disse og hva som skal til for at Norge 
skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter verdensarv-
konvensjonen. 

• Formålet med ”Ny, helhetlig verdensarvpolitikk” var å 
konkretisere utviklingstrender, ambisjonsnivå og prioriteringer, 
for slik å bidra til at oppfølgingen av verdensarven i årene fram 
mot 2025 blir målrettet og godt koordinert.
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Verdensarvprosess i Norge!
2011, Aurland

• Tema var blant annet 
besøkshåndtering og ny, helhetlig 
verdensarvpolitikk

2012, Gardermoen  

• Tema: «Ny, helhetlig 
verdensarvpolitikk» som ble sendt ut 
på høring av Miljøvern-
departementet i mars 2012 

2013, Røros   

• Lokal involvering i verdensarven

• Stortingsmelding 35 «Framtid 
med fotfeste»
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2014, Alta
• Verdensarvstedenes organisering og 

finansiering

2015, Gardermoen
• Statens arbeid med etablering av 

verdensarvsentere, autorisasjon og formidling

• Verdensarvstedenes planer for 
verdensarvsentere og kommunikasjon i 
verdensarvområdene. 

• Prosjektet Basisutstilling for 
verdensarvsentrene

• Kommunikasjonsstrategi for 
verdensarvområdene

2016, Gaustablikk 
• Buffersoner og oppsluttende verdier 

• Verdensarvsenter og lokalt engasjement

• Ordførerforum/Politisk rådNorges Verdensarv



2017, Hammerfest

• Verdensarvkonvensjonen og våre 
enestående verdier 

• Samhandling om verdensarven -
stat, fylke og kommune

• Verdensarvkonvensjonens 
historie og vår forståelse av de 
enestående verdiene 
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Nordisk nettverk

• Årlige møter siden 1995

• Kronborg 2009: Nordisk arbeidsgruppe for 
planlegging av de nordiske verdensarvmøtene

• Visby-erklæringen, 2010, for utvikling av en 
nasjonal strategi for verdensarven, 
kompetanseoppbygging på verdensarvstedene 
og erfaringsutveksling

• Nordic World Heritage Association, 2016, 
Island

• Europeisk nettverk for nasjonale 
verdensarvorganisasjoner, 2015, 13 
organisasjoner pr 2017
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Norges Verdensarvs vedtekter 

Fra vedtektene vedtatt i desember 2007:

 Hvert verdensarvsted har en stemme på årsmøtet.

 Hvert verdensarvsted kan sende inntil 3 delegater til årsmøtet.

 Nettverket ledes av et styre på 3 personer som velges av årsmøtet.



Norges Verdensarv

Vedtektsendring 27. 05 2014



Medlemmer i Norges Verdensarv pr 
01.01.2017

• 7 fylkeskommuner

• 19 kommuner 

• 18 institusjoner og organisasjoner

• 18 støttemedlemmer……   

Norges Verdensarv


