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ADVISORY MISSION, 20. – 22 FEBRUAR 2017



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.» 





Status Vega Verdensarvsenter per juni 2017: 
 Byggearbeidene er i gang - ferdigstilling juni 2018
 Basisutstilling - Norges verdensarv under utvikling
 Konsept barn og unge - «Heltens Reise» under utvikling 
 Forprosjekt utstillingskonsept Vegaøyan Verdensarv er ferdig 
 Hovedutstilling skal ut på Doffin i løpet av sommeren 



VEGA
BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING

2008 - 2016



PRIORITERINGER OG 
STRATEGIER FOR VEGA

• Vi skal styrke 
destinasjonsopplevelsen for 
gjestene.

• Vi skal utvikle et attraktivt 
lokalsamfunn for alle i innbyggere.

• Vi skal beskytte miljøet og ta grep 
rundt miljøutfordringene.

• Vi skal sikre en sunn økonomisk 
utvikling for vårt næringsliv og 
skape trygge arbeidsplasser.

• Vi skal etablere et partnerskap
rundt gjennomføringen av våre mål.



www.vegalive.no

www.verdensarvvega.no

www.visitvega.no
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