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Trondheim, 26 mars 2011

Til Lofotrådet

ANBEFALINGER OM GJENOPPTAGELSE AV UTREDNINGSARBEIDE FOR
LOFOTEN SOM VERDENSARV

ICOMOS medlemmer og medlemmer av Fortidsminneforeningen i Nordland var
samlet i Svolvær, Lofoten, til fagseminar om forvaltningsplanlegging for
verdensarvsteder med stor geografisk utstrekning 3. og 4. mars 2011.

Røros, Vega og Vestnorsk fjordlandskap ble presentert. Samtidig ble også Lofoten
presentert som en mulig verdensarv.

ICOMOS Norge er betenkt over at utredningen av Lofoten på UNESCOs liste over
verdens kultur- og naturarv er lagt på is inntil spørsmålet om oljeutvinning utenfor
Lofoten og Vesterålen er avklart, med referering til arbeidet med “Helhetlig forvalting
av det maritime miljøet i Barentshavet/Lofoten”. Prosessen rundt verdensarv
søknaden er en viktig og selvstendig sak som ikke må miste momentum, og den må
ikke bli redusert til å bli en korrigerende faktor i sluttfasen av oljeutvinnings
utredningen.

På møtet ga miljøvernrådgiver og sekretær for utredningsarbeidet, Kjersti lsdahl, en
vel strukturert gjennomgang av UNESCOs kriterier og de verdier som Lofoten
innehar for å komme på UNESCOS liste over verdens kultur- og naturarv. Hun pekte
også på de forvaltningsmessige konsekvenser dette måtte få for Lofoten. En
ytterligere konkretisering av dette er nødvendig.

En spesielt viktig faktor for forvaltningen av en vesentlig del de beskrevne verdiene
er en opprettholdelse av det tradisjonelle kystfisket og dermed utviklingsmulighetene
for denne næringen.
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En god forankring i befolkningen er en forutsetning for at søknad kan sendes til
UNESCO og for at en god og bærekraftig forvaltning kan gjøres mulig.

Vi anbefaler derfor:

1. at saken gjenopptas umiddelbart
2. at konsekvensene av å komme på UNESCOs liste over verdens kultur- og

naturarv blir grundig utredet
3. at Lofotens befolkning blir involvert i og kontinuerlig informert om dette

utredningsarbeidet. og
4. at bemanningen for å gjennomføre dette — erfaringsmessig krevende

arbeid — blir styrket.

Det var bre enighet om disse fire anbefalingene i forsamlingen.

På vegne av
ICOMOS Norge

Marie Louise Anker
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