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ICOMOS NORGE 

FAGDAG  

 

Kulturminnevernet i et endret klima. 

Verdensarven - fyrtårn for bærekraft? 

 

 

Mandag 5. november 2018 

Kl. 12.00 – 16.00 

  

Riksantikvaren, Dronningensgate 13, 0152 Oslo 

 

 

Bevaring av kulturminner er gjennom FNs bærekraftsmål ansett som viktig for en bærekraftig utvikling. Regjeringen 

har som mål at verdensarvstedene skal være fyrtårn for bærekraft. (Meld.St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste). 

Men hva innebærer egentlig ’bærekraftig utvikling’ i en verden som i akselererende fart påvirkes av klimaendringer? 

Hva bør vi forberede oss på med hensyn til kulturminneforvaltningen, og kan vi se til verdensarven som fyrtårn for 

bærekraft? ICOMOS Norge ønsker å invitere til refleksjon og diskusjon rundt hva «beste praksis innenfor 

kulturminneforvaltning» innebærer.  
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PROGRAM 

12.00 – 12.15 Introduksjon  

v/ Marianne Knutsen, President ICOMOS Norge  

12.15 – 12.35 Climate change in Norway  

v/ Borgar Aamaas, Seniorforsker ved CICERO 

Klimaendringer vil på mange måter endre premissene for utvikling og bærekraft. Hva kan vi forvente oss i 

årene som kommer av direkte konsekvenser og systemendringer?  

12.35 – 12.55 Bærekraftig utvikling – hva er det?  

v/ Inger Elisabeth Måren, førsteamanuensis ved Institutt for Biovitenskap, UiB, og UNESCO Chair for 

Bærekraftig Arv og Miljøforvaltning – Natur og Kultur.  

Bærekraftig utvikling – angår det oss i Norge? I så fall hvordan? Det er mange menneskeskapte endringer 

som har store konsekvenser for miljøet vi bor i, der menneskeskapte klimaendringer er en av dem. 

Arealbruksendringer er også viktige. Hvilke konsekvenser vil disse endringene ha for norske kulturlandskap 

generelt og verdensarvområdene og biosfæreområder spesielt? 

12.55 – 13.15 Adapt northern heritage  

v/ Marte Boro, Seniorrådgiver ved Riksantikvaren  

At klimaet er i endring vil få store konsekvenser for kulturminnene. Det betyr også at det vil bli en stadig 

større utfordring for eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer å ta vare på kulturarven. Gjennom 

det internasjonalt samarbeidsprosjektet Adapt northern heritage utvikles det veiledning for hvordan man 

kan gjennomføre klimarelaterte risikovurderinger og tilpasningstiltak.  

13.15 – 13.40 Pause 

13.40 – 14.00 Verdensarvkonvensjonen i et klima- og utviklingsdilemma?  
v/ Beate Strøm, Koordinator for Norges delegasjon til Verdensarvskomiteen  

I perioden 2018 – 2021 sitter Norge i Verdensarvskomiteen som har ansvar for å følge opp 

Verdensarvkonvensjonen. I tillegg til å sørge for bevaring av stedene skrevet inn på verdensarvlisten har 

statsparter, og komitémedlemmer spesielt, ansvar for å gjøre verdensarven relevant i en bærekraftig 

utvikling. Samtidig politiseres arbeidet mye på grunn av at verdensarven representerer ressurser med 

kortsiktig økonomisk potensiale hvor klima- og miljømessige hensyn synes å komme i andre rekke. Hva er 

erfaringene gjort fra innsiden av Verdensarvkomiteen - hvilke dilemmaer står man overfor? I hvilken grad 

kan de norske verdensarvstedene være relevante fyrtårn for beste praksis jf Meld.St. 35 (2012-2013) 

Framtid med fotfeste?   

14.00 – 14.45 Localising the sustainable development goals 

v/ Dr. Ege Yildirim, ICOMOS SDG focal point   

Som rådgivende organ til UNESCO i implementering av Verdensarvkonvensjonen, hvordan arbeider 

ICOMOS internasjonalt med lokal forankring av bærekraftsmålene?  

14.45 – 16.00 liten pause før vi avslutter med debatt fram til avslutning klokken 16.00 


