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Er Vestfolds søknad til 
UNESCOs verdensarvliste 

forenlig med stasjonsutbygging 
nær Borrehaugene?

Stortingsmeld. 35 (2012–2013):
«Alle statspartene blir derfor oppfordret til å 
etablere buffersoner rundt verdensarvområdene 
for å sikre verdensarvverdiene.» 
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På grunnlag av den kulturelle arven fra vikingetiden er 
Borrehaugene, Oseberghaugen og Gokstadhaugen og 
fem andre land rundt Nordsjøen i ferd med å sende en 
søknad til UNESCO om verdensarvstatus. 

For å få verdensarvstatus må et sted være av 
fremstående universell verdi og oppfylle visse kriterier. 
Hvis det foretas inngrep ved ett av disse stedene, slik 
at den kulturelle verdien synker, så vil hele søknaden 
bli forkastet, og det vil bety at ingen av søkerlandene 
rundt Nordsjøen vil komme inn på UNESCOs liste over 
verdens kultur- og naturarv.

Verdensarvstatus betyr økt nasjonal og internasjonal 
oppmerksomhet, noe som fører til at stedet kan bli 
mer attraktivt som turistmål. Vestfolds rolle som et av 
verdens mest sentrale vikingområder kan for alvor bli 
synlig, og Midgard historiske senter vil kunne formidle 
mer kunnskap og flere opplevelser til mange flere. 
Dette kan generere økt omsetning for reiselivsbransjen 
og forretningslivet. I tillegg kan det bidra til økt 
selvbevissthet og stolthet for vestfoldingen. 

De siste årene har det hendt to ganger at steder har blitt 
strøket av UNESCOs verdensarvliste pga inngrep som 
har ført til at den kulturelle verdien har blitt ødelagt. I 
tillegg har flere steder fått klar advarsel om fare for å bli 
strøket av lista hvis de har foretatt planlagte inngrep. De 
fleste har valgt å rette seg etter UNESCOS råd fordi man 
vurderer det som svært verdifullt å stå på verdensarvlista. 

Den planlagte jernbanetraseen på en lang og høy bru 
over Borreskåla til Bakkenteigen, kan vise seg å være 
så dominerende i landskapet at det kan ødelegge 
sjansene for å komme på UNESCOs verdensarvliste. Et 

Sammendrag:
slikt inngrep i Borrehaugenes nærmeste omgivelser 
vil kunne oppleves som så dominerende at det kan 
ødelegge den kulturelle verdien av området. 

Fordi det i det siste er rettet større oppmerksomhet 
mot inngrep som foretas utenfor verdensarvområdene, 
oppfordrer Miljøverndepartementet (St.mld. 35, 2012 
– 2013) om at det etableres buffersoner rundt disse 
områdene for å sikre verdensarvverdiene. Dette er man 
oppmerksom på i forbindelse med Oseberghaugen, der 
har en utbygger fått avslag på sin søknad om å bygge 
en hesteklinikk i nærheten av haugen. Jernbanetraseen 
via Bakkenteigen vil medføre langt større inngrep i 
Borrehaugenes nærmeste omgivelser og vil kunne få 
fatale konsekvenser for en søknad om å få den kulturelle 
arven fra vikingetiden i seks land rundt Nordsjøen inn på 
UNESCOs prestisjetunge verdensarvliste. 

Buffersonen rundt Borrehaugene er satt av fylkes-
kommunen og Horten kommune. Den er ikke vurdert 
av Unseco. Dette medfører stor usikkerhet mht til 
problemstillingen vi reiser og vil fra Unescos side først 
bli gjenstand for vurdering dersom Unesco åpner for 
behandling av søknaden.

Det er viktig også å opplyse om  det tette området med 
kulturminner fra Adal ,over Bakkenteigen til Borre. 
Konsekvensene for kulturminnene på strekningen 
Nykirke/Barkåker er nøye beskrevet og kan få betydning 
for Unescosøknaden .  Se del 3 side 34.

Se også konsekvensvurderingen under og kjerne- og 
buffersonen for Borrehaugene på side 32.

Mulige konsekvenser for 
Vestfolds søknad til UNESCO?

Vikingfestival i Borreparken
Foto: Gjengangeren

Bru over Borreskåla?
Foto: Jernbaneverket/SimSam laboratoriet HIVE
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Det er allerede antydet fra internasjonalt og nasjonalt 
hold at den planlagte jernbanebrua over Borreskåla 
og jernbanefyllinga over Adal/Jareteigen vil kunne 
skape problemer for en søknad om verdensarvstatus 
fra Vestfold. Hvis brua over Borreskåla blir synlig fra 
Midgard eller innfartsveiene, og fyllinga over Adal/
Jareteigen blir synlig fra forbindelsesveien mellom 
Borrehaugene og Oseberghaugen, vil det kunne være i 
strid med intensjonene for tildeling av verdensarvstatus. 
Det er også fra nasjonalt hold pekt på at den nye 
riksvei 19 og rundkjøringen ved Borreparken ikke 
er helt i tråd med Unescos verdensarvkonvensjon, 
men at denne veiutbyggingen sannsynligvis ikke vil få 
innvirkning på søknaden. Planer for eller ytterligere 
utbygging i buffersonen for et sted som søker om 
verdensarvanerkjennelse synes å utfordre IUCN, ICOMOS 
og UNESCO unødvendig. De mange utbyggingseksempel 
det er referert til i dette heftet, viser med tydelighet at 
signalene og reaksjonene fra UNESCO må tas på alvor.

Det er vel heller ikke usannsynlig at de samme 
vurderingene som kulturarvleder Terje Gansum reiste 
i forbindelse med hesteklinikk nær Oseberghaugen, 
vil slå inn for jernbanebrua nær Borrehaugene og 

jernbanefyllinga langs veien mellom Borrehaugene og 
Oseberghaugen. Se sidene 28 og 29.

For nasjonale og internasjonale instanser som skal 
vurdere verdensarvsøknaden, vil det virke underlig å 
presse gigantiske byggverk tett opptil et mulig framtidig 
verdensarvsted så lenge det finnes et alternativ.

For de tre vestfoldkommunene kan avslag på 
verdensarvsøknaden få  økonomiske konsekvenser 
gjennom frafall av forventet økt turisttilstrømning. 
Hele vestfoldsamfunnet vil gå glipp av å bli en del 
av denne svært prestisjetunge verdensattraksjonen. 
I tillegg vil det være et stort prestisjenederlag å 
bidra til at samarbeidslandene for søknaden rundt 
Nordsjøen også vil bli satt på vent. Her gjelder 
prinsippet om en for alle og alle for en. Se sidene 18 
og 49.

En stasjonsetablering på Borre vil også sannsynligvis 
føre til et sterkt utbyggingspress i området øst for 
raet og på selve raet. I et hundreårsperspektiv kan 
det derfor gå mot en uheldig sammenhengende 
byutvikling mellom Horten og Tønsberg – mellom 
Borrehaugene og Oseberghaugen.

•	 Borre Vel

•	 Nykirke velforening

•	 Jareteigen velforening

•	 Adalstjernets Venner

•	 Naturvernforbundet i Horten 

•	 Borrevannets grunneierforening

•	 Jordvernforeningen i Vestfold

•	 Vestfold Bonde- og småbrukarlag

•	 Borre bondelag

•	 Borre bondekvinnelag

•	 Sem bondelag

•	 Undrumsdal bondelag

•	 Vestfold bondelag

Knutepunkt Horten Vest 
Støttes av:

•	 Norges bondelag

•	 Privatpersoner fra Horten, Re og Tønsberg 
kommune. 

•	 Representanter og personer fra flere politiske 
partier.

Foto: Gjengangeren, Ole Kristiansen
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DEL 1
Forslag til nye jernbaneanlegg 

gjennom 
Horten og nordre Tønsberg

Grønn strek markerer: Naturvernområde
Rød stek markerer: Kjerneområde for verdensarvsøknaden
Svart stiplet linje markerer: Buffersone for verdensarvsøknaden
Gul skråstrek: Concideration area, ”Område som må overveies eller tas hensyn til”.

Det ene jernbane-
alternativet er fore-
slått plassert mellom 
naturvernområdet 
(grønn strek) og buf-
fersonen (svart sti-
plet strek). Se også 
side 32
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Vil forslaget om å bygge en jernbanebru over 
Borreskåla og en fylling over Adal/Jareteigen bli 
et hinder for verdensarvsøknaden fra Vestfold?

LENGDE 4 KM HØYDE CA 35 M AVSTAND PILLARER 50 M

I dette heftet har vi samlet en del informasjon som kan tyde på dette spørsmålet kan 
være svært viktig å ta med i den videre behandlingen av verdensarvsøknaden og den 
videre behandlingen av jernbaneutbyggingen gjennom Horten og nordre Tønsberg.

Fotomontasjen over består av tre bilder som er tatt fra busslommen ved Meny i Borre mot 
Skoppum. Det er 100 m mellom brusøylene og høyden er 20 m. Senere beregninger fra jern-
baneverket tyder på at brua vil bli 30 - 40  m høy og avstandene mellom brusøylene 50 m. 
Rød strek viser 30 meters høyde, gul strek viser 35 meters høyde
Brua vil ligge i høyde med horisonten. Fotomontasjen er utført i Photoshop.
Bildet under er en fotoanimasjon av bruplanene over Borreskåla, utført for Jernbaneverket i 
Sim Sam laboratoriet ved Høgskolen i Vestfold.

Brua over Borreskåla
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Bildet over er en fotoanimasjon av bruplanene over Borreskåla utført for Jernbaneverket i Sim 
Sam laboratoriet ved Høgskolen i Vestfold. Nederst til høyre i bildet er stasjonen markert inn 
mot høgskoleanlegget og forskningsparken på Bakkenteigen.

Bildet under viser det brufrie alternativet med stasjonsplassering på Skoppum vest. Dette 
alternativet har lavest konfliktpotensiale i forhold til miljøverdier og naturressurser. Korteste 
avstand, minst kurve- og stigningsforhold mellom Nykirke og Barkåker og sannsynligvis lavest 
kostnad.
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Det foreligger forslag til jernbaneutbygging i området Adal/Jareteigen 
langs hovedveien mellom Borreparken og Oseberghaugen 
Bildemontasjen viser en fylling for ny jernbanetrasé øverst, 

og nederst slik utsikten er fra fylkesvei 325 i dag.

Det øverste bildet på denne siden viser en opptil 20 m høy og 100 m bred fylling med to spors jernba-
netrasé langs fylkesvei 325. Fylkesvei 325 er forbindelsesveien mellom Borreparken/Midtgard historiske 
senter i Horten kommune og Oseberghaugen i Tønsberg kommune. Alle bildene er tatt fra fylkesvei 325. 
På toppen av fyllinga vil det komme støyskjermer/gjerder, samt 5 - 6 m høye elektriske master med 
kabler. Kan dette være et hinder for Vestfolds søknad om verdensarv?

LENGDE 2,4 KM STØRSTE HØYDE  20 M (+ master/støyskjerm) STØRSTE BREDDE 100 M
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JERNBANEVERKETS ALTERNATIVER GJENNOM HORTEN OG NORDRE TØNSBERG
PLANSER FRA JUNI 2013

JERNBANESTASJON I HORTEN SENTRUM ER IKKE LENGER ET ALTERNATIV
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KONFLIKTPOTENSIALET 
ELLER DE SPESIELT 
KRITISKE OMRÅDENE 
I HORTEN

”Kartet til høyre viser områder 
som vurderes som særlig kritiske 
med hensyn til store verdier for 
mange miljøforhold og med høyt 
konfliktpotensial” 

KVU-RAPPORT KONSEPTANALYSE SIDE 75

I tabellen under vises det i øverste linje til strekningen Drammen-Kobbervikdalen.

De tre påfølgende rekkene omhandler alternativene mellom Nykirke og Barkåker.

INNHOLDET PÅ DENNE SIDEN ER HENTET 
FRA JERNBANEVERKETS KVU-RAPPORT
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Vil lyden fra togene og synet av monsterbrua 
bli en miljøforstyrrelse på Borre? 

Hvordan vil framtidens utsikt fra Borreparken/Midgard og lydbildet bli påvirket av togtrafikken 
over en lang og høy bru over Borreskåla? Vil brua bli en trussel mot Borreparkens visuelle 
karakter? Jfr. side 26 hvor Kølnerdomen i Tyskland kom på UNESCOs rødliste i 2004.

•	 Den planlagte brua vil være synlig over horisonten i vest og den vil være synlig fra 
Borre/Midgard (Borreparkens kjerneområde)

•	 Lyden vil bære langt fra ei 30 – 40 m høy bru.
•	 Jernbanetraseen planlegges for hastigheter opp til 250 km/t
•	 8 IC tog hver time dvs. ett tog hvert 7,5 minutt
•	 Det vil høyst sannsynlig også kjøres godstog på på den moderniserte Vestfoldbanen!
•	 Det vil komme flere tog ved sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

(Utredes i NTP 2013-2024 i ny KVU)

Illustrasjonsfoto fra høyhastighetsbane i Kina. Brua har likhetstrekk med den planlagte brua over Borreskåla. 
Foto NTB Scanpix

IC tog på Vestfoldbanen. Foto Jernbaneverket



Knutepunkt HORTEN VEST 

 
 
 
	  

13

DEL 2
UNESCOs verdensarvstatus betyr:
Ære, forpliktelser og muligheter.



Knutepunkt HORTEN VEST 

 
 
 
	  

14

Hva	er	UNESCOs	verdensarvliste?
Kilde: http://unesco.no/kultur/verdensarven/sporsmal-om-verdensarven/

UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv (the World Heritage List) er en liste over kultur- og 
naturarv av fremstående universell verdi. Listen inneholder over 900 steder, både kultursteder og 
naturområder, i mer enn 100 land.

Hva er verdensarvkonvensjonen? 
Konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv (the World Heritage Convention) ble vedtatt i 1972. Bakgrunnen 
for konvensjonen var et økende press mot kulturminner og naturområder i form av krig, naturkatastrofer, forurens-
ning, turisme og forfall. Konvensjonen oppfordrer alle land til å fremme vern av kultur- og naturarv som har lokal eller 
nasjonal betydning. For dette formålet etablerte konvensjonen UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv.

Har Norge noen steder på verdensarvlisten? 
Norge har syv steder på UNESCOs verdensarvliste: Bryggen i Bergen (1979), Urnes stavkirke (1979), Bergkunst i Alta 
(1980), Bergstaden Røros (1981), Vegaøyan (2004), Struves triangelkjede – fire norske punkter (2005) og Vestnorsk 
fjordlandskap (2005). De fire første norske verdensarvstedene er kultursteder og ble innskrevet i perioden 1979 til 
1981. I 2004 fikk Norge sitt første kulturlandskap på listen – Vegaøyan, mens Vestnorsk fjordlandskap (Geirangerfjor-
den og Nerøyfjorden) er det første naturområdet Norge har fått på listen. Les mer på Miljøverndepartementets sider.

Hva skal til for å komme på verdensarvlisten?
For å bli skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste må et sted være av fremstående universell verdi og møte minst ett av 
ti utvalgte kriterier. 

Det er en omfattende og ofte lang prosess å få et sted på verdensarvlisten. Miljøverndepartementet har faglig ansvar 
for UNESCOs verdensarvkonvensjon i Norge. Dersom du har spørsmål om fremgangsmåte for å få et sted inn på listen, 
kan du kontakte Kulturminneavdelingen i Miljøverndepartementet. 

Planlegger Norge å nominere nye steder for verdensarvlisten?
Verdensarvkonvensjonen sier at alle land skal utarbeide en liste med forslag over steder man kan tenke seg å nomi-
nere. Denne listen kalles en tentativ liste. Skipshaugene i Vestfold er på denne listen som en del av en transnasjonal 
serienominasjon om vikingtid.

HAMMERFEST. Meridiansøylen. Et av fire norske punkter i Struves triangelkjede (2005)
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Strøket verdensarvsted
Dresden mistet sin status som verdensarvsted 25. juni 2009. Kultur-
landskapet Dresden-Elbedalen er en ca. 18 kilometer lang strekning fra 
Pillnitzslottet i sørøst til Übigauslottet i vest. Oppføringen av broen Wal-
derschlösschenbrücke medførte at området ble strøket fra UNESCOs 
verdensarvliste. 

Truet verdensarv
Kilde: http://unesco.no/kultur/verdensarven/truet-verdensarv/

Krig,	konflikter,	naturkatastrofer,	forurensning,	utbygging	av	infrastruktur	og	turisme	truer	
verdensarven.	Det	finnes	en	egen	liste	over	verdensarv	i	fare.	

Krig, konflikter, naturkatastrofer, forurensning, ukontrollert urbanisering og turisme utgjør en fare for verdensarven. 
Dersom et sted mister særpreget som førte til at det ble skrevet inn på verdensarvlisten, kan verdensarvkomiteen 
fjerne stedet fra listen. Dette har skjedd to ganger, først med Oryx-reservatet i Oman i 2007, dernest med Elben-dalen 
i Dresden i Tyskland i 2009. Første steget mot avskrivning er å sette stedet på UNESCOs liste over verdensarv i fare.

UNESCOs liste over verdensarv i fare er laget for å informere det internasjonale samfunn om forhold som truer 
verdensarvstedene, og for å oppmuntre til handling. 

Verdensarvkomiteen kan innskrive et sted på listen over verdensarv i fare dersom ”det kreves store operasjoner for 
å redde det, og der hvor assistanse har blitt etterspurt”.  Innskrivelse på listen gjør at verdensarvkomiteen kan sende 
støtte fra verdensarvfondet til det truede stedet. I tillegg plikter verdensarvkomiteen å utvikle og vedta, i konsultasjon 
med det berørte landet, et program med tiltak for å redde stedet. Alle tiltak må igangsettes for å gjenopprette stedets 
verdi, og målet er at det skal fjernes fra listen over truet verdensarv så snart som mulig.

Komiteens sekretariat: 
World Heritage Centre, UNESCO, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris, 07 SP France, Tel.: 33 (01) 45 68 18 71, Fax: 33 (01) 
45 68 55 70, E-mail: wh-info@unesco.org
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Riksantikvar Jørn Holme:
”Å få verdensarvstatus betyr, foruten æren, både forpliktelser og muligheter, ikke minst for kommu-
nene.

– Det betyr at områdene må forvaltes med forsiktighet når det gjelder veiarbeid og boligbygging, byg-
ging av kraftlinjer i nærheten og lignende. Det gir også muligheter for både kommuner og fylker til å 
løfte fram disse stedene i sin historiefortelling og næringsutvikling samt faktisk gi muligheter til økt 
forskning og bruk av disse stedene.”

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen:
– Det er i Vestfold at verdens mest spektakulære funn fra vikingtiden er gjort

Leder for Midgard historisk senter, Lena Fahre.
– Det vil selvfølgelig være av enorm betydning for hele Vestfold at våre vikinglokaliteter kommer med 
på denne lista.

Lederen for den internasjonale styringsgruppa i UNESCO, island-
ske Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir:
- Hvis et av stedene ikke klarer å opprettholde standarden, faller hele vikingarvnominasjonen og settes 
på en «under observasjon»-liste.

Canadieren Jeff Parks:
– Jeg planlegger alltid reisene mine etter verdensarvstedene. Uansett hvor ferieturen går, sørger jeg for 
at jeg får med meg et eller annet på UNESCO-listen.

Kulturarvleder Terje Gansum.
– Vi har gode sjanser til å lykkes. 
Vestfold bidrar med Oseberghaugen, Gokstadhaugen og Borrehaugene.

UNESCO-koordinator Herdis Hølleland
– Det generer ikke automatisk flere turister. Områdene må være tilrettelagt for det, og vi må selv jobbe 
for å bli værende i rampelyset.

Verneområdeforvalter Jannike Wike. 
– Vi merket en klar oppgang i turismen, og måtte gjøre flere tiltak for å huse en slik vekst.

Reiselivssjef i Tønsberg, Irene Haugen Wilhelmsen:
Krysser fingrene for Unesco-status til vikingvestfold. 

– Det vil løfte attraksjonen Vestfold opp på et internasjonalt nivå, og gir et kvalitetsstempel om at dette 
er noe ordentlig som er viktig å ta vare på. Vår status vil også øke betraktelig som en attraktiv region, 

Fylkeskulturdirektør Arild Moen:
En plassering på denne listen vil gjøre noe med oss vestfoldinger.

– Noe slikt vil utvilsomt også kunne bidra til å øke både den stoltheten og den identiteten vi allerede 
føler i forhold til fylket vårt. 

Terje Gansum:
– Jeg frykter at bygging av en hesteklinikk i dette området vil velte planene om å få Oseberghaugen 
med på verdensarvlisten.
Norge har sluttet seg til både UNESCO-konvensjonen, Valletta-konvensjonen og Den Europeiske Land-
skapskonvensjonen.
– Alle disse konvensjonene slår tungt inn i denne saken. Dessuten strider et så stort bygg mot kultur-
minneloven. Jeg vil påstå at hesteklinikken vil være utilbørlig skjemmende for Oseberghaugen, den blir 
en diger byggekloss som vil ruve i landskapet.

Viking-Vestfold og verdensarvstatus
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Den barokke byen Dresden og 
det vakre landskapet med da-
len og elven Elben fikk ver-
densarvstatus i 2004. Planene i 
2006 om å bygge broen helt t.v. 
førte til advarsler fra UNESCO. 
”Tomme trusler” mente de lokale 
politikerne. I 2009 ble området 
fjernet fra verdensarvlisten.

Loreley-klippen på bredden 
av elven Rhinen i Tyskland.
Lokale myndigheter prøvde å 
bygge en bro her, men UNESCO 
grep inn og fikk stoppet planene. 
Helt til høyre en fotomanipula-
sjon av hvordan den foreslåtte 
broa over Rhinen ville ha sett ut.

Noen eksempler på byggesaker som har skapt 
problemer for steder med verdensarvstatus

  

”Den maritime handelsbyen Li-
verpool” fikk plass på den gjeve 
verdensarvlisten i 2004. I 2012 
kom de på listen over truede 
verdensarvsteder  fordi det plan-
legges en skyskraperutbygging 
i havneområdet. Lokale ledere 
trodde ikke det var noen fare for 
å miste statusen. Nå er de offisi-
elt advart av UNESCO.

 

Veterinær Gard Skaar (bildet til 
venstre) ville bygge en hestekli-
nikk ca. 280 m fra Oseberghau-
gen. Et bygg på 1 700 kvadrat-
meter. Kulturmyndighetene repr. 
ved Terje Gannsum (bildet til 
høyre) har stoppet planene fordi 
bygget kan ødelegge sjansene 
for verdensarvsøknaden. 

Pyramidene (Giza)
I 1995 planla egyptiske myndighe-
ter å starte bygging av en motorveg 
nært inntil verdensarvstedet. Motor-
vegen ville endre det monumentale 
og kontrastrike
landskapsbildet og slik skade ver-
densarvverdiene. Etter forhandlinger 
med myndighetene ble det funnet 
en alternativ trase.

Bajkalsjøen i Russland
Etter påtrykk fra verdensarvkomi-
teen og UNESCO ble en planlagt 
rørledningstrase lagt i en stor bue 
utenom Bajkalsjøen.

Delphi, Hellas
Ved nominasjonstidspunktet forelå 
det planer om bygging av et alumi-
niumsverk inntil ruinene. Etter opp-
fordring fra komiteen fant Greske 
myndigheter en ny
lokalisering av fabrikken og Delphi 
kunne innskrives på verdensarvlis-
ten.

Kölnerdomen i Tyskland
Byggestopp for høyhusbebyggel-
se rundt Kölnerdomen som kom 
inn på Unescos verdensarvliste 
i 1996. I 2004 kom de på listen 
over truede verdensarvsteder og 
strøket av listen i 2006. Bildet 
t.v. viser den planlagte  bydelen.
Byens myndigheter tok hensyn 
til UNESCOs innsigelser.
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Flere eksempler på UNESCOs 
verdensarvstatus som ble truet

Eksemplene nedenfor viser hvordan Unesco har bidratt 
til å løse store miljøutfordringer.

Royal Chitwan National 
Park i Nepal
På tidlig 1990-tall etterspurte 
verdensarvkomiteen en 
konsekvensanalyse av et 
vannkraftreguleringsprosjekt i 
Nepal (prosjektet ville ikke fysisk 
berøre noe verdensarvområde). 
Analysen viste at 
”elveoppdelingen” ville kunne 
påvirke habitater for asiatisk 
nesehorn i et område med 
verdensarvstatus. På bakgrunn 
av de nye funnene besluttet 
nepalesiske myndigheter å ikke 
gjennomføre prosjektet.

Hvalreservatet El 
Vizcaini i Mexico
I 1999 ble det iverksatt en 
større kampanje for å hindre at 
utvidelsen av en eksisterende 
saltfabrikk skulle skade det 

marine miljøet i en havbukt 
som har stor betydning for 
reproduksjon av gråhval. 
Verdensarvkomiteen gjorde 
meksikanske myndigheter 
oppmerksom på at dette vill 
kunne utgjøre en alvorlig trussel 
mot en av nøkkelartene innenfor 
verdensarvområdet, og slik 
true områdets integritet som 
helhet. Som følge av dette trakk 
de meksikanske myndigheter 
tilbake konsesjonen som var gitt 
til bedriften.

Everglades National 
Park, USA
Storstilt opprydding i 
forurensingsproblemer i Florida.

IUCN og ICOMOS
Nye nominasjoner som oppfyller tekniske krav til innhold overføres til IUCN (Verdens natur-
vernunion) og ICOMOS (Den internasjonale råd for kulturminner) som foretar den faglige 
evaluering. De rådgivende organene skriver en faglig tilrådning til verdensarvkomiteen som 
foretar den endelige beslutningen.

Bildet til venstre viser en side 
fra en lokal UNESCOrapport 
fra Lofoten.
Nettadressen til hele rappor-
ten:
http://www.lofotra-
det.no/ResourceServ-
let/c373e92f9f6fb-
0939c9700110a301435

Lofoten
Direktoratet for naturforvaltning 
konkluderer med at realisering 
av vindmølleparken på Gimsøya 
og Røst trolig vil bidra til at dette 
landskapsområdet må holdes 
utenfor verdensarvområdet som 
følge av at integriteten svekkes.

I forbindelse med at IUCN 
og ICOMOS´ representanter 
besøkte Lofoten, ble 
det orientert kort om 
forvaltningsplanarbeidet. 
Rådgiverne ble i ettertid 
orientert om konklusjonene i 
St.meld.nr.8.(2005-2006) og 
kommenterte dette slik:
11.1.15 Dersom en 
nominasjon skal gå videre 
vil et betydelig arbeid 
måtte rettes inn mot 
koordineringen av innsats 
for å demonstrere at både 
natur- og kulturressursene 
i området vernes og at de 
forvaltes på en måte som 
ikke undergraver områdets 
enestående kvaliteter.
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I en diskusjon mellom UNESCO og den tyske byen Dresden, avviste organisasjonen byens reviderte broplaner onsdag og 
advarte om at hvis byen ikke bygger en tunnel i stedet, vil dalen Elben miste sin ettertraktede verdensarvstatus.

Byen som ligger i den østlige delstaten Sachsen, har ønsket å bygge en bro ved Waldschlösschen for å lette 
trafikkforholdene. Planene har ført til mange protester fra dem som føler at en slik bro vil ha unødvendige økologiske 
kostnader, og at en tunnel vil være en mye bedre løsning.

En talsmann for organisasjonen fortalte til avisen Sächsische Zeitung at FN-organet hadde avvist den foreslåtte broa og 
at enhver bro vil ødelegge landskapet og utsikten til Dresdens berømte landemerker. Han la til at den eneste akseptable 
løsningen for Dresden var å bygge en tunnel under elven i stedet, og at UNESCO vil ta en endelig beslutning om byens 
status i juli.

Arbeidet med brua til € 125 millioner kom i gang i november i fjor etter måneder med rettstvister. Bl.a. oppsto det forsinkelse 
i august i fjor da en domstol avgjorde at konstruksjonen ville ødelegge tilholdsstedet for truede hesteskoflaggermus. 
I januar arresterte politiet en aktivist som levde over en måned i et 200 år gammelt tre for å protestere mot broen. 
 
I det siste har motstandere av den 635 meter lange konstruksjonen samlet 40.000 underskrifter i Dresden, der de ber 
om at det blir bygget en tunnel i stedet.

maw 

Truet? UNESCO mener at et syn som dette -mot 
Frauenkirche i Dresden - vil bli ødelagt av en ny bro.

Slik vil det kunne se ut hvis det blir bygget en ny bro I 
byen.

Dresdens ultimatum
UNESCO ber Dresden om å stoppe broplanene

I	mange	år	har	det	i	Dresden	vært	en	uenighet	omkring	planene	om	å	bygge	en	bro	for	å	lette	trafikksituasjonen.	
UNESCO	har	nå	vurdert	byens	planer	og	advarer	om	at	slik	en	bro	vil	føre	til	at	dalen	Elben	vil	miste	sin	
dyrebare	verdensarvstatus.

Kilde: http://www.spiegel.de/international/germany/dresden-bridge-ultimatum-unesco-tells-city-no-bridge-will-
do-a-539751.html 
Publiert 3. juni 2008. Vi har overstatt artikkelen fra engelsk:
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Den tyske dalen Elben mister sin verdensarvstatus
UNESCO	kunngjorde	den	23.	juni	2009	at	de	fjerner	dalen	Elben	i	Dresden,	fra	verdensarvlisten.	
Beslutningen	er	begrunnet	av	at	byen	nå	bygger	en	bro	over	dalen.	Men	et	annet	tysk	sted	
kan	snart	bli	lagt	til.

Den kjente dalen Elben i Dresden ble dermed ufrivillig medlem av en eksklusiv, men ikke ettertraktet klubb torsdag. På 
et møte i Sevilla i Spania denne uka fjernet UNESCO dalen fra den ettertraktede lista over steder i verden kjent for sin 
unike natur og kultur. Dette er andre gang i historien at et sted er fjernet fra verdensarvlista. 

Mange i Tyskland har ventet på denne beslutningen helt siden den østtyske byen begynte å bygge broen over dalen i 
2007. UNESCO begynte å vurdere dalens plass på lista i 2006 pga byggeplanene, men tok den endelige beslutningen i 
fjor. 

«Dessverre kom ikke beslutningen som en overraskelse,» sa Walter Hirche, presidenten i UNESCOs komité i Tyskland i 
sin uttalelse, «men jeg hadde håpet på mer smidighet i forbindelse med broplanene.»

En	liste	som	inkluderer	Dresden	og	Oman

Det arabiske naturreservatet Oryx i Oman ble fjernet fra lista i 2007 etter at landet besluttet å redusere størrelsen på det 
beskyttede området med 90 prosent for å lete etter olje. Nå har også Dresden mistet sin plass på lista.

UNESCO sa at den 160 mill € dyre brua ødela «den universelle verdien» av den 18 kilometer lange delen av dalen som 
har vært vernet. Gruppa hadde foreslått at byen i stedet kunne bygge en tunnel, men dette ble avvist. Etter gjentatte 
søksmål i ulike rettsinstanser hadde Dresdens rett advart mot å hindre byggingen av brua siden 67,9 % av byens 
innbyggere hadde stemt for å bygge brua for å løse trafikkproblemene. Kritikere hadde pekt på at de som avga stemme 

Slik ville det se ut hvis det ble bygget en ny bro i byen. Ingen av de foreslåtte alternativene er akseptable for UNESCO.

Kilde: Der Spiegel 25. juni 2009: http://www.spiegel.de/international/germany/world-heritage-revoca-
tion-germany-s-elbe-valley-loses-unesco-status-a-632637.html  Vi har overstatt artikkelen fra engelsk:
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ikke visste om at dette kunne føre til at dalen ville miste sin plass på UNESCOs verdensarvliste. 

Dresdens borgermester Helma Orosz prøvde forgjeves å overbevise UNESCO om å vente med å ta sin beslutning til brua 
var ferdig. Hun trodde at hvis komiteen fikk se brua, ville den bli overbevist om at brua ikke utgjorde noen uopprettelige 
skade på utseendet av dalen. Beslutningen betyr at Dresden ikke lenger vil være kvalifisert for å motta penger fra en pott 
på 150 mill € som er satt av for vedlikehold av tyske UNESCO-steder, som nå har gått ned til 32.

Likevel er det et lyspunkt. Samtidig med at Dresden mistet sin plass på verdensarvlista, besluttet Verdensarvkomiteen å 
legge Vadehavets tidevannssletter på kysten av Nordsjøen, et av de rikeste biosfærene i Europa, inn på lista. 

Et	annet	verdensarvsted	i	Tyskland	er	den	fredfulle	dalen	Lorelei	ved	Rhinen. 
Stedet var nær ved å bli den neste til å bli slettet av UNESCOs verdensarvliste da planene om å bygge en bro over elven 
på stedet ble avslørt. Men etter at UNESCO uttrykte sin bekymring, valgte staten Rhineland-Palatinate en tett kontakt 
med verdensarvskomiteen for å sikre seg at dalen beholdt sin status. 

Likevel ble det bestemt å bygge ny bro. Her er en fotomanipulasjon av hvordan Waldschlössen bro vil se ut når den er 
ferdig.

En fotomanipulasjon ved Lorelei av hvordan den foreslåt-
te broa over Rhinen ville se ut.

Loreley-klippen på bredden av Rhinen. Den berømte 
dikteren Heinrich Heine skrev sine romantiske dikt om ste-
det. Lokale myndigheter prøvde å bygge en bro her, men 
UNESCO grep inn og fikk stoppet planene.
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Byggeplassen for broen Waldschlösschen. Dalen Elben 
hadde bare vært på verdensarvlista siden 2004.

To år senere ble stedet satt på den røde lista over truede 
steder.

Innbyggerne I Dresden hadde stemt for byggingen av 
broen i to separate folkeavstemninger. Byplanleggerne 
foretrakk trafikkreduserende hensyn framfor prestisjen 
ved å stå på UNESCOs liste.

Torsdag den 23. juni la byen spor til den nye trikken ved 
den nye broa.

Dresden, som er en imponerende by i barokk stil, ble i stor 
grad ødelagt av de allierte under den andre verdenskrig, 
men det historiske sentrum er møysommelig restaurert.

TO SIDER MED BILDER FRA DRESDEN 
Kilde: http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-dresden-s-lost-world-heritage-status-fotostrec-
ke-43720.html 
Kilde: http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-germany-s-unesco-world-heritage-sites-fotos-
trecke-22975-12.html     Bildetekstene er oversatt av oss

Dalen Elben i nærheten av Dresden mistet sin plass på 
UNESCOs verdensarvliste. Verdensarvkomiteen hadde 
protestert mot planene om å bygge en moderne bro over 
Elben. (Se bilde av ny bro side 23)
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Da USAs president Barack Obama nylig besøkte byen for 
å møte forbundskansler Angela Merkel, tok han seg tid til 
å besøke byens landemerke, Frauenkirche.

Dalen Elben er det andre stedet som noen gang er blitt 
fjernet fra UNESCOs verdensarvliste. Det arabiske natur-
reservatet Oryx i Oman ble fjernet fra lista i 2007, etter at 
regjeringen besluttet å redusere området med 90 pro-
sent.

Den restaurerte byen har tiltrukket seg stadig flere turis-
ter.

Byggearbeidene på broen begynte i november 2007.

Dresden planlegger en firefelts bro over dalen Elben for å 
lette trafikkforholdene i byen.

Den barokke byen Dresden fikk UNESCO-status i 2004, 
men har siden kommet på rødlista over områder i fare.
 
Tyskland har 33 verdensarvsteder. Verdensarvstatusen gis 
av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur 
(UNESCO).
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Kölnerdomen ble oppført på UNESCOs verdensarvliste i 
1996. I juli 2004 ble imidlertid katedralen oppført på lis-
ten over truede verdensarvsteder. Bakgrunnen var at en 
ny bydel med høyblokker var planlagt på den andre siden 
av Rhinen, omkring messeområdet Koelnmesse. UNESCO 
vurderte dette som en trussel mot Kölnerdomens visuelle 
karakter. Byen Köln endret imidlertid retningslinjene for 
bygningshøyden i det planlagte området og i juli 2006 ble 
katedralen strøket fra listen over truede verdensarvste-
der.

KÖLNERDOMEN	I	TYSKLAND

De planlagte høyhusene sett fra nord-øst.

Visualisering fra en innfartsvei

Kilde: Fra UNESCOs arkiv. Bildene t.v. og over er 
hentet fra en rapport til delstaten (”Visual Im-
pact Study Cologne”): http://services.arch.rwth-
aachen.de/forschung/sichtfeldanalyse-koelner-
domgutachten-%28englisch%29.pdf  

Viktige siktlinjer for Kølnerdomen

Definert beskyttet område 
på venstre side av Rhinen

Viktige innfartsveier i Køln

2005: Forslag til utvidet 
område for kontroll og 
tilsyn på h.s. av Rhinen.

Truet verdensarvsted 
fra 2004 til 2006
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«Den maritime handelsbyen Liverpool» fikk plass på 
den gjeve verdensarvlisten i 2004, fordi en rekke av 
bygningene vitner om hvordan byen ble et av verdens 
fremste handelssentrum i løpet av det 17. og 18. 
århundre. 
 
Verdensarv-status fører gjerne til flere turister, og turisme 
har ganske riktig vært en av de største vekstnæringene i 
Merseyside-byen de siste årene. 
 
- Turistnæringen er verdt tre milliarder pund (28 
milliarder kroner) i året og skaper 42.000 jobber, sa 
lederen for besøksøkonomi og utvikling i Mersey 
Partnership, Pam Wiltshire, til BBC i fjor. 
Uttalelsene ble gitt i forbindelse med at UNESCO - som 
styrer verdensarvlisten - var på inspeksjon i Liverpool 
fordi FN-organisasjonen var bekymret for fremtiden til 
byens historiske minnesmerker. 
 
- Jeg tror ikke det er noen fare for at vi mister statusen, sa 
Wiltshire den gang. 
 
Bekymret
Denne uken tok likevel byen hans et første skritt mot 
«verdensarvløshet». Tirsdag satte nemlig UNESCO 
offisielt Liverpool på listen over verdensarv i fare. 
 
Årsaken heter Liverpool Waters, og er en gigantisk 
skyskraperutbygging i havneområdet nord for bysentrum. 

Etter UNESCOs mening vil 50-milliardersprosjektet dele 
opp og isolere de ulike havnene visuelt. Organisasjonen 
mener at hele den unike verdien ved byens havneområde 

LIVERPOOL	STÅR	I	FARE	FOR	Å	MISTE	STATUSEN	SOM	
VERDENSARV	PÅ	GRUNN	AV	ET	BYGGEPROSJEKT.	

 

HISTORISK: En kanalbåt kjører forbi Albert Dock, en av 
flere minner om Liverpools tid som handelsmetropol. 
Foto: PA PHOTOS

og historiske sentrum settes i fare av planene, ifølge 
uttalelsen på UNESCOs hjemmeside. 
 
Vil	ut
Ikke alle lar seg skremme. 
- Jo før strengen blir kuttet (byen mister verdensarvstatus 
- journ. anm), jo bedre, sier lederen i Downtown 
Liverpool In Business, Frank McKenna, til lokalavisen 
Liverpool Daily Post. 
Han fnyser også av Unesco-inspektørenes påstand om at 
skyskraperne vil ødelegge byens sjøside. 

- Det er nonsens. Gjenreisingen av havneområdet nord 
for byen, som i dag er en slags ødemark, er en sjanse som 
Liverpool ville være gal hvis den stoppet, sier McKenna. 
 
-	«Wannabe»-Dubai
Unesco får imidlertid støtte fra Guardians 
arkitekturkritiker Rowan Moore. Han mener Liverpool 
Waters er et «wannabe»-Dubai eller lettversjon av 
Shanghai, «slengt likegyldig ved siden av de historiske 
bygningene». 
 
«Tårnene vil reise seg truende bak The Three Graces (tre 
landemerker i det tidligere Georges Dock - journ. anm.). 
Og, til tross for at de er store, de gamle lagerhusene vil se 
ut som drivved i et hav av det som, inntil det motsatte er 
bevist, ser ut som et svært gjennomsnittlig kommersielt 
prosjekt, skriver han, videre i Guarddian. 
 
Om plassen på bekymringslisten vil få noen videre 
betydning, er høyst usikkert. I dag er hele 37 steder på 
denne listen.I hele verdensarvlistens historie har kun to 
steder mistet statusen som verdensarv.

 

«SHANGHAI LIGHT»? Høyblokkene i Liverpool Waters er 
omstridte. Slik vil de se ut fra Mersey. Foto: LIVERPOOL 
WATERS

Den maritime handelsbyen Liverpool ble oppført på listen over truede verdensarvsteder i 
2012 fordi det planlegges en skyskraperutbygging i havneområdet.

Kilde: Publisert 30.06.12. 
VG NETT. Av Gjermund Glesnes 
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– Det er viktig å ivre for kulturarv, men man bør ikke 
skrike ulv, ulv for alt, sier Skaar. 
 
I Robergveien i Slagendalen blåser nordavinden friskt 
over åkrene. Gjennom snøfokket mot øst kan vi skimte 
konturene av Oseberghaugen.

Det	er	her	Gard	Skaar	og	samboer	Ellinor	Svensen	øn-
sker	å	bygge	en	topp	moderne	hesteklinikk	på	1.700	
kvadratmeter.	Klinikken	skal	ta	imot	hester	i	millionklas-
sen	og	være	Norges	første	helårs	«hestesykehus».	Åtte-ti	
personer	vil	få	sitt	arbeid	ved	klinikken.

Visjonen har imidlertid fått seg en knekk i møte med 
myndighetene. 

Flere	hindre
I 2007 kjøpte samboerparet gården med tanke på å 
etablere en hesteklinikk på tomten. I januar 2009 hadde 
de sitt første møte med Tønsberg kommune. Gard Skaar 
sier at de hele tiden har fått inntrykk av planene ville la 
seg gjennomføre.  
 
–	Hadde	vi	trodd	noe	annet,	ville	vi	jo	ikke	kjøpt	gården,	
sier	Skaar.	
 
Men to år etter at samboerparet lanserte prosjektet, er 
hesteklinikken fortsatt bare på tegnebrettet. 
 
–	Problemet	vårt	er	at	hesteklinikk	er	definert	som	
næring.	Og	i	kommuneplanen	er	Slagendalen	definert	
som	et	LNF-område	(landbruks-,	natur-	og	friluftsom-
råde).	Dermed	trenger	vi	dispensasjon	fra	kommunepla-

nens	formål,	sier	Skaar.
 
– Jeg mener at en hesteklinikk er nødt til å ligge i et LNF-
område. Det er jo i høyeste grad landbruksrelatert det vi 
driver med på en slik klinikk.

Politikerne	positive
Politikerne i Tønsberg gikk i Utvalg for bygge- og arealsa-
ker imot rådmannens innstilling – og stilte seg positiv til 
hesteklinikken. Landbruksdirektøren ved Fylkesmannen i 
Vestfold har heller ingen innsigelser mot dispensasjonen. 
 
–	Det	er	Kulturarv	i	fylkeskommunen	som	ønsker	å	
stoppe	prosjektet,	sier	Skaar.	
Gard	Skaar	legger	ikke	skjul	på	at	han	føler	seg	kraftig	
motarbeidet	av	Terje	Gansum,	leder	for	Kulturarv	i	Vest-
fold	fylkeskommune.	
 
– Det er nok blitt en prinsippsak, dette, sier Skaar. 
 
–	Vi	har	tatt	hensyn	til	innsigelser	og	redusert	bygget.	
Dessuten	har	vi	kjøpt	opp	ekstra	jord	fra	naboeiendom-
men	for	å	plassere	bygget	så	tett	opptil	Robergveien	–	
og	så	langt	unna	Oseberghaugen	–	som	mulig.	
 
– Flere andre gårder på østsiden av Oseberghaugen har 
større driftsbygninger og ligger i direkte synslinje. Det 
vil heller ikke være mulig å se hesteklinikken fra Os-
eberghaugen. Jeg har invitert Gansum på befaring – og til 
å utforme bygget. Men han har ikke vært interessert i å 
komme, sier Skaar.

Urent	trav?

Han er også kritisk til at Gansum på et møte i forrige uke 
orienterte fylkespolitikerne om saken, selv om den ennå 
ikke står på sakskartet. 
 
–	Jeg	syns	det	er	påfallende	at	en	person	har	så	stor	
makt,	og	går	inn	i	de	politiske	prosesser	på	denne	
måten.
 
Gard Skaar og Ellinor Svensen har ikke tenkt å gi seg uten 
sverdslag. Samboerparet vil kjøre saken så langt det går. 
Ikke minst med tanke på å skape et livskraftig lokalsam-
funn i Slagendalen. 
 
–	Flere	gårder	i	dalen	sliter.	Skal	det	bli	så	vanskelig	for	
andre	å	bygge	nytt	og	legge	om	driften,	vil	denne	dalen	
til	slutt	ligge	brakk,	sier	Gard	Skaar.

Trøbbel	for	hesteklinikk
TØNSBERG: Veterinær Gard Skaar vil bygge en hesteklinikk cirka 280 meter fra 
Oseberghaugen. Det har fått kulturminnemyndighetene til å steile.

Tønsbergs Blad 14.02.2011 Sven-Erik Syrstad

HESTESYKEHUS: Her i Robergveien, mindre enn 300 meter 
fra Oseberghaugen, har veterinær Gard Skaar store 
planer om å bygge en hesteklinikk. – Klinikken vil ikke 
være synlig fra Oseberghaugen, hevder Skaar. Foto: Per 
Gilding 



Knutepunkt HORTEN VEST 

 
 
 
	  

29

Verdensarven

–	Årsakene	er	mange.	For	det	første	ble	Oseberghau-
gen	og	kulturlandskapet	rundt	så	sent	som	i	fjor	utpekt	
til	Norges	viktigste	kulturminne	av	Riksantikvar	Jørn	
Holme.	Hvis	man	tar	alvoret	i	dette	inn	over	seg,	forstår	
man	at	en	hesteklinikk	bare	250	meter	fra	Oseberghau-
gen	umulig	kan	tillates,	sier	Gansum.	

Og han har flere argumenter for at Gard Skaar ikke skal få 
reist det 1.700 kvadratmeter store bygget. 
 
–	Det	pågår	nå	et	arbeid	med	å	nominere	kulturminner	
fra	vikingtiden	på	UNESCOs	verdensarvliste.	Regjerin-
gen	har	nominert	Oseberghaugen	og	området	rundt	til	
denne	listen.	Det	betyr	at	Oseberghaugen	kan	havne	på	
samme	liste	som	pyramidene	i	Egypt	og	Den	kinesiske	
mur.	Det	sier	sitt	om	hvor	viktig	dette	området	er,	sier	
Gansum.	

– Jeg frykter at bygging av en hesteklinikk i dette området 
vil velte planene om å få Oseberghaugen med på verden-
sarvlisten.

–	Utilbørlig	skjemmende

Terje Gansum peker også på at Norge har sluttet seg til 
både UNESCO-konvensjonen, Valletta-konvensjonen og 
Den Europeiske Landskapskonvensjonen. 
 
–	Alle	disse	konvensjonene	slår	tungt	inn	i	denne	saken.	
Dessuten	strider	et	så	stort	bygg	mot	kulturminneloven.	

Jeg	vil	påstå	at	hesteklinikken	vil	være	utilbørlig	skjem-
mende	for	Oseberghaugen,	den	blir	en	diger	byggekloss	
som	vil	ruve	i	landskapet,	sier	Gansum.

Kulturarvlederen sier også at planene er i strid med Tøns-
berg kommuneplan fra 2008. Han synes det derfor er 
underlig at politikerne i Tønsberg har signalisert overfor 
utbygger at prosjektet er gjennomførbart. 
 
–	Politikerne	må	holde	seg	til	sine	egne	planer	og	ved-
tak.	De	kan	ikke	først	gi	inntrykk	av	at	dette	er	greit,	for	
å	så	å	si	nei	i	neste	runde.	Her	skulle	Tønsberg	kommune	
sagt	tydelig	ifra	at	de	ikke	anbefalte	Skaar	å	gå	i	gang	
med	et	slikt	prosjekt.	Da	hadde	vi	sluppet	dette	dilem-
maet	politikerne	nå	er	havnet	i,	sier	Gansum.

Riksantikvaren	går	inn

Han avviser at han drev et politisk spill da han informerte 
fylkespolitikerne om saken sist uke.  
 
–	Jeg	informerer	gjerne	politikerne	om	faglige	ting	på	
forhånd,	i	stedet	for	å	få	kritikk	for	å	ha	kommet	for	sent	
inn	i	prosessen.

Siste ord er ikke sagt i denne saken. Nå venter nye runder 
med politiske behandlinger i både kommune og fylkes-
kommune. 
 
–	Blir	det	gitt	dispensasjon	til	å	bygge,	vil	Riksantikvaren	
garantert	ta	saken,	sier	Gansum.	
 
Han legger til at han ikke har noe i mot verken Gard Skaar 
eller hesteklinikken. 
– Prosjektet er fantastisk bra, bare ikke rett ved Os-
eberghaugen, sier Terje Gansum.

-	Strider	mot	alt
TØNSBERG: En hesteklinikk i Robergveien kan ødelegge Oseberghaugens sjanse 
til å bli en del av UNESCOs eksklusive verdensarvliste, mener Terje Gansum.

Tønsbergs Blad, 14.02.2011, Sven-Erik Syrstad

 

VERNEVERDIG: Terje Gansum har lyst til at 
Oseberghaugen skal bli en del av verdensarven til 
UNESCO. Foto: Svein Andre Svendsen

Saga Oseberg sjøsettes   (Foto: Harald Strømnæs)
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4.8 Verdensarv
Konvensjonen for vern av verdens kultur- 
og naturarv (Unesco, 1972) er en av de 
konvensjonene i verden som har størst 
oppslutning. 190 stater har ratifisert 
den. Ideen om at det finnes verdier som 
menneskeheten sammen må verne, over 
landegrenser, over generasjonsgrenser, 
over faggrenser, har hatt stor suksess. 
Konvensjonens viktigste verktøy er listen over 
verdens kultur- og naturarv, som i dag består 
av litt under tusen verdensarvområder.

Konvensjonen bygger bro mellom kultur 

og natur og fremmer en etisk, helhetlig 
tilnærming til det å ta vare på menneskets 
livsgrunnlag, sammen med resultatene av 
menneskets skapende aktivitet.

Stater som har ratifisert konvensjonen, 
forplikter seg på følgende områder:

•	 samarbeide internasjonalt ved å bistå 
stater som har behov for teknisk eller 
økonomisk hjelp

•	 identifisere verdensarv på eget 
territorium

•	 verne og bevare verdensarven

UTDRAG FRA “FRAMTID MED FOTFESTE” 
(Pkt 4.8 sidene 61 -66)

Stortingsmeld. St. 35 (2012–2013) Miljøverndepartementet.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-
st-35-20122013/4/8.html?id=725069#

Vegaøyan (2004) Norsk verdensarvsted
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•	 formidle verdensarven ved hjelp av 
utdanningsprogrammer og informasjon

Norge var blant de første landene som 
ratifiserte verdensarvkonvensjonen (i 
1977). Faglige vurderinger og gode 
forvaltningssystemer har vært viktige for 
Norge, som har vært en sterk støttespiller for 
og bidragsyter til Unesco. Videre har Norge 
bidratt til å styrke det nordiske samarbeidet. 
Norge har i dag sju verdensarvområder, jf. 
boks 4.14.

Det norske ambisjonsnivået for å gjennomføre 
forpliktelsene som følger av konvensjonen, er 
høyt: Norske verdensarvområder skal utvikles 
som fyrtårn for den beste praksisen innenfor 
natur- og kulturminneforvaltning, jf. St.meld. 
nr. 26 (2006–2007) Regjeringens miljøpolitikk 
og rikets miljøtilstand.
Unesco og verdensarvkomiteen stiller 
krav til statspartene i forbindelse med 
gjennomføringen av konvensjonen, ikke minst 
når det gjelder forvaltningen av områdene 
som er innskrevet på listen over verdens 
kultur- og naturarv. Kravene gjelder for 
eksempel overvåking, formidling, kompetanse 
og internasjonal bistand. 

Verdensarvarbeidet involverer en rekke 
sektorer og aktører, herunder ti departement 
med sektoransvar 

4.8.2 Organisering, 
aktører og samarbeid
En rekke aktører og sektorer er 
involvert i arbeidet med å følge opp 
verdensarvkonvensjonen, og målet er en 
helhetlig, tverrsektoriell gjennomføring. 
Miljøverndepartementet har hovedansvaret, 
sammen med Riksantikvaren og Direktoratet 
for naturforvaltning. Utover det er flere 
departement, fylkeskommuner, fylkesmenn og 
kommuner involvert. 

4.8.3 Lovverk og 
forvaltningsplan for 
verdensarven
I henhold til verdensarvkonvensjonen er det 
et krav at verdensarvområdene er sikret 
en langvarig beskyttelse. I Norge er de 
norske verdensarvverdiene sikret gjennom 
kulturminneloven, naturmangfoldloven og 
plan- og bygningsloven, samt i enkelte 
tilfeller også gjennom andre sektorlover. 

Verdensarven har dermed et godt vern. 
Særlige utfordringer følges opp innenfor det 
eksisterende lovverket.

Det er viktig å sikre en samordnet og helhetlig 
plan for forvaltningen av verdensarven 
gjennom en god og involverende prosess. 
Ansvaret for verdensarven bør komme 
tydelig fram i alle relevante kommunale 
og fylkeskommunale planer og i 
forvaltningsplanene for naturvernområdene. 

Buffersoner (red anm.)

Utviklingen viser at verdensarven i økende 
grad blir utsatt for trusler. Det er også større 
oppmerksomhet rettet mot tiltak som blir 
satt i gang utenfor verdensarvområdene 
og som kan virke negativt inn på 
verdensarvverdiene. Alle statspartene blir 
derfor oppfordret til å etablere buffersoner 
rundt verdensarvområdene for å sikre 
verdensarvverdiene. 

4.8.4 Overvåking, tilsyn 
og rapportering
Systematisk overvåking av truslene er 
det viktigste verktøyet for å identifisere 
og reagere på framvoksende trender. 
Verdensarvområdene rapporterer hvert 
sjette år til Unesco – periodisk rapportering.
Denne rapporteringen skal fange opp slike 
trusler. Dette er omfattende prosesser 
der myndighetene i hver verdensdel 
samarbeider systematisk for å kvalitetssikre 
rapporteringen.

Regjeringen vil:
•	 prioritere å overvåke verdensarven

Vestnorsk fjordlandskap (2005). Geiranger. Norsk ver-
densarvsted
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Det er uklart hvorfor 
jordene ned mot 
Borrevannet er merket som 
”consideration area”  fritt 
oversatt:– ”område som må 
overveies eller tas hensyn 
til”.  Det er eventuelt i dette 
området en jernbanebro vil 
komme. 

Vi har i møte med Kulturarv  
Vestfold fått informasjon om 
følgende:

-	 Slik kartene er nå, lig-
ger alle jernbanetraseer 
utenfor de grenser og 
buffersoner som følger 
Unescosøknaden.

-	 Søknaden blir sendt 
våren 2014 og svar på 
søknaden blir gitt mu-
ligens før sommeren 
2015.

-	 UNESCO søknaden er 
foreløpig på et overord-
net og lite detaljert nivå. 
Detaljarbeidet starter 
etter at vi eventuelt har 
blitt tildelt anerkjen-
nelsen.

-	 De buffersoner som er 
satt, har ikke UNESCO 
vurdert. Disse er satt 
av fylkeskommunen/
Horten kommune. Der-
som det gis klarsignal 
på søknaden, vil  blant 
annet disse grensene bli 
gjenstand for nærmere 
vurdering fra UNESCOs 
side. Justeringer/en-
dringer kan skje.

-	 Lyd og sikt kan ha be-
tydning for opplevelsen 
på det omsøkte partiet - 
selve Borrehaugene.

Borrehaugenes kjerne- og buffersone
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Kulturminneavdelingen
Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dep/organsisasjon/avdelinger/kulturminneavdelingen.html?id=1207

Avdelingens ansvarsområde omfatter strategi- og politikkutvikling innenfor hele kulturminnefeltet. Sentrale 
arbeidsområder er arkeologi, bygningsvern, fartøyvern, kulturmiljø og kulturlandskap. Avdelingen er 
tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale 
kulturminneforvaltningen. Arbeidsoppgavene ellers er knyttet til utvikling av juridiske og økonomiske virkemidler, 
vernesaker etter kulturminneloven, sektorrettet arbeid, kulturminner og by- og tettstedsutvikling, arealsaker 
etter plan- og bygningsloven og internasjonalt arbeid. Avdelingen har ansvar for oppfølging og utvikling av Norsk 
kulturminnefond.

Avdelingen har koordineringsansvar for Unesco-saker innenfor Miljøverndepartementets ansvarsområde. 
Avdelingen har ansvar for å følge opp Norges forpliktelser i henhold til Unesco-konvensjonene innenfor avdelingens 
ansvarsområde, herunder konvensjonen om vern av verdens kultur- og naturarv og Haag-konvensjonen om vern av 
kulturarv ved væpnet konflikt. Avdelingen har videre ansvar for EØS-finansieringsordningene innenfor kulturarvfeltet, 
og skal bidra til gode miljøprosjekter og styrking av det bilaterale miljøsamarbeidet.

Avdelingen har også ansvar for å følge opp Europarådets konvensjoner om vern av kulturminner: : Konvensjonen 
om vern av den arkeologiske kulturarv, Maltakonvensjonen (1992) og Konvensjon om vern av Europas arkitekturarv, 
Granadakonvensjonen. (1985). Avdelingen deltar i Europarådets styringskomite for kulturarv (CDPAT).

Strategisk	mål
Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø skal forvaltes og ivaretas som bruksressurser, og som grunnlag for 
opplevelse og videreutvikling av fysiske omgivelser. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljø skal tas 
vare på i et langsiktig perspektiv som kunnskapsressurser og som grunnlag for opplevelser. 

TØNSBERG KOMMUNE: 
Ufordringer 2012 - 2015 

(Arbeidsdokument juni 2011)
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DEL 3
Kulturminnerapport

Ansvarlige for rapporten: Fylkeskultursjefen i Vestfold og NSB bane region sør (Jernbaneverket). Hele 
delrapporten kan fås ved henvendelse til rådgiver Trude Aga Brun i Kulturarv Vestfold. 

Plakaten som er kopiert forminsket på neste side kan bestilles hos Knutepunkt Horten Vest.

Teksten på plakaten på neste side er gjengitt i leselig størrelse på påfølgende side (s.36).
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ET KARTBILAG

Skinner
og minner
MODERNISERING AV VESTFOLDBANEN KONSEKVENSER FOR KULTURMINNENE 
DELRAPPORT FOR STREKNINGEN NYKIRKE - BARKÅKER 
FYLKESKULTURSJEFEN I VESTFOLD FOR NSB BANE REGION SØR 
SEPTEMBER 1995.  FASE 2 SKINNER OG MINNER

UTDRAG FRA: SAMLET KONFLIKTVURDERING STREKNINGEN NYKIRKE – BARKÅKER
Traséforslagene berører kommunene Re, Horten og Tønsberg. Sammendraget (sidene 9 -19) gir en summarisk
oppsummering av konfliktene som er vist på kartmaterialet i rapporten ”Skinner og minner”. 
AVVEINING AV ALTERNATIVER
Alle alternativene har knyttet til seg store kulturminnekonflikter slik det kunne forventes ved framføring av et så
stort anlegg gjennom Horten kommune.

Alternativ H4 (Tilnærmet dagens Skoppum vest alternativ)
De største konfliktene langs H4 er knyttet til automatisk fredete kulturminner. Traseen går her igjennom vekslende
landskap med store ubebygde områder. Konflikter med bygningsmiljøer og gårdslandskap er vesentlig av lokal
karakter. Inngrepet kan ikke sies å få virkning for mer overordnete kulturhistoriske og landskapsmessige
sammenhenger på samme nivå som H5 og H2. Ved eventuelt Hortenspor over Viulsrød vil konfliktgraden bli langt
større.

Alternativ H5 (Tilnærmet dagens alternativ via Bakkenteigen)
H5 berører til dels de samme kulturlandskap som H2 (se beskrivelse under), men kommer i tillegg sentralt inn i 
elveslettelandskapet sør for Borrevannet (Borreskåla). Det er bare dette alternativet som får konsekvenser for
Raet. Det knytter seg store regionale interesser til kulturlandskapene på Raet og Borreskåla både i naturvern- og
kulturvernsammenheng. Kulturminnene i området dokumenterer bosetting, næringsvirksomhet og ferdsel i et
sentralområde over flere tusen år. Ved inngrep i disse områder berøres kulturhistoriske og landskapsmessige
sammenhenger av overordnet interesse. 

Alternativ H2 (Tilnærmet dagens Skoppum øst alternativ)
H2 har større konsekvenser for kulturlandskapet og kulturminner nord for Skoppum enn H1.  Dette gjelder både
ravinelandskapet som begynner ved Grette og går ned Bondalen og landskapet ved Skoppum gårdstun. Dette 
må betraktes som svært store kulturvernkonflikter som berører vesentlige elementer i kulturminnestrukturene i
området.

Konklusjon
En samlet vurdering av de fire trasealternativene tilsier at H5 fører til de største konflikter med strukturer og
kulturminner av overordnet, regional karakter. 
H4 som i større grad er lagt gjennom ubebygde og mer marginale områder, får store virkninger for kulturminner
og kulturlandskap. Konfliktene har likevel en mer lokal karakter i forhold til de store sammenhenger og
strukturer som H2 og H5 får konsekvenser for. 

Utdrag fra arkeologenes beskrivelse av rapportens oppbygning.

Det har vært hensiktsmessig å dele området Nykirke – Barkåker inn i 6 kulturmiljøer: 
070/·03 Nykirke, 070/·04 Borreskåla, 070/-05 Raet, 070/·06 Skoppum tettsted, 0701-07 Adalsgrenda, 0701-08 Skogsgrendene

Grensene for kulturmiljøene er forsøkt trukket slik at sammenhengene kulturminnene imellom kan belyses helhetlig. Like viktig er forholdet mellom kulturminnene 
og landskapet.

Prosjektets konklusjoner er sammenfattet i kartbilag der konfliktgrad er angitt. Prosjektet har utarbeidet et eget kartgrunnlag i målestokk 1:10.000 til dette formålet 
der de aktuelle parsellene er tegnet opp. Lokaliteter for automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner er avmerket. 

Vi har i konfliktangivelsen prøvd å skille mellom direkte konflikter der kulturminner helt eller delvis blir utslettet, konflikt pga. nærhet til miljøer og konflikt med 
landskapets kulturhistoriske innhold. Indirekte konflikter, dvs. konflikter som er en følge av jernbaneutbyggingen som f.eks. veiomlegginger er medtatt i den grad vi 
har underlagsmateriale for å beskrive slike konsekvenser. Gjennom å legge vekt på kulturmiljøer og lokaliteter har vi forsøkt å framlegge materialet slik at det gir 
rom for konklusjoner selv om traseene i den etterfølgende planprosessen skulle forskyves noe. I alle fall vil denne angrepsmåten minimalisere arbeidet med å justere
konfliktvurderingene. 

Kravet til planskilte kryssinger gjør at mange driftsveier som i dag krysser planfritt vil måtte samles i overganger og underganger, noe som likeledes kan føre til 
etablering av veier parallelt med sporet. Det vil også i anleggstiden være behov for å framføre provisoriske veier til strategiske punkter på traseen og delvis føre disse
langs sporet. Likeledes vil det være behov for arealer til mellomlagring av masser og andre riggområder. Det har naturlig nok ikke vært mulig å trekke disse inn i
vurderingene på dette nivået i planene. Generelt vil man i anleggsperioden utvise en fleksibilitet som unngår de større konfliktene, men i enkelte områder vil man 
måtte berøre uregistrerte områder med potensiale for funn av fornminner der tilleggs registreringer kan være aktuelt.

P-arealene vil oftest være dyrket mark der det har vært fysisk umulig for prosjektet å gjøre registreringer, som regel pga. pløying i umiddelbar tilknytning til såing.
Samtidig indikerer nærliggende gravfelt eller andre forhold et stort potensiale for bosettingsspor. Dette er områder der det er aktuelt å gjøre tilleggsregistreringer. 

Ansvarlig for arbeidet med rapporten har vært: 
Isa Trøim , Unni Broe, Sissel Riibe og Eivind Hartmann

Kopi av plakat i størrelsen 70 x 100 cm, se tekst neste side.

- «Gjennom å legge 
vekt på kulturmiljøer 
og lokaliteter har vi 
forsøkt å framlegge 
materialet slik at det 
gir rom for konklusjoner 
selv om traseene i 
den etterfølgende 
planprosessen skulle 
forskyves noe.»

Arkeologene: Isa Trøim , 
Unni Broe, Sissel Riibe og 
Eivind Hartmann:
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Traséforslagene berører kommunene Re, Horten og Tønsberg. 
Sammendraget (sidene 9 -19) gir en oppsummering av 
konfliktene som er vist på kartmaterialet i rapporten ”Skinner 
og minner”. 

AVVEINING	AV	ALTERNATIVER
Alle alternativene har knyttet til seg store kulturminnekonflikter 
slik det kunne forventes ved framføring av et så stort anlegg 
gjennom Horten kommune.

Alternativ	H4	(tilnærmet	dagens	Skoppum	
vest-alternativ)
De største konfliktene langs H4 er knyttet til automatisk fredete 
kulturminner. Traseen går her igjennom vekslende landskap 
med store ubebygde områder. Konflikter med bygningsmiljøer 
og gårdslandskap er vesentlig av lokal karakter. Inngrepet kan 
ikke sies å få virkning for mer overordnete kulturhistoriske 
og landskapsmessige sammenhenger på samme nivå som 
H5 og H2. Ved eventuelt spor til Horten over Viulsrød vil 
konfliktgraden bli langt større.

Alternativ	H5	(tilnærmet	dagens	alternativ	
via	Bakkenteigen)
H5 berører til dels de samme kulturlandskap som H2 (se 
beskrivelse under), men kommer i tillegg sentralt inn i 
elveslettelandskapet sør for Borrevannet (Borreskåla). 

Det er bare dette alternativet som får konsekvenser 
for Raet. Det knytter seg store regionale interesser til 
kulturlandskapene på Raet og Borreskåla både i naturvern- 
og kulturvernsammenheng. Kulturminnene i området 
dokumenterer bosetting, næringsvirksomhet og ferdsel i et 
sentralområde over flere tusen år. Ved inngrep i disse områder 
berøres kulturhistoriske og landskapsmessige sammenhenger 
av overordnet interesse. 

Alternativ H2 (tilnærmet dagens Skoppum øst- 
alternativ)
H2 har større konsekvenser for kulturlandskapet og 
kulturminner nord for Skoppum enn H1.  Dette gjelder både 
ravinelandskapet som begynner ved Grette og går ned 
Bondalen og landskapet ved Skoppum gårdstun. Dette må 
betraktes som svært store kulturvernkonflikter som berører 
vesentlige elementer i kulturminnestrukturene i området.

Konklusjon
En samlet vurdering av de fire trasealternativene tilsier at H5 
fører til de største konflikter med strukturer og kulturminner av 
overordnet, regional karakter. 

H4 som i større grad er lagt gjennom ubebygde og mer 
marginale områder, får store virkninger for kulturminner og 
kulturlandskap. Konfliktene har likevel en mer lokal karakter i 
forhold til de store sammenhenger og strukturer som H2 og H5 
får konsekvenser for. 

Det har vært hensiktsmessig å dele området Nykirke – Barkåker 
inn i 6 kulturmiljøer: 

070/·03 Nykirke, 070/·04 Borreskåla, 070/-05 Raet, 070/·06 
Skoppum tettsted, 0701-07 Adalsgrenda, 

0701-08 Skogsgrendene

Grensene for kulturmiljøene er forsøkt trukket slik at 
sammenhengene kulturminnene imellom kan belyses helhetlig. 
Like viktig er forholdet mellom kulturminnene og landskapet.

Prosjektets konklusjoner er sammenfattet i kartbilag der 
konfliktgrad er angitt. Prosjektet har utarbeidet et eget 
kartgrunnlag i målestokk 1:10.000 til dette formålet der de 
aktuelle parsellene er tegnet opp. Lokaliteter for automatisk 
fredete kulturminner og nyere tids kulturminner er avmerket. 

Vi har i konfliktangivelsen prøvd å skille mellom direkte 
konflikter der kulturminner helt eller delvis blir utslettet, 
konflikt pga. nærhet til miljøer og konflikt med landskapets 
kulturhistoriske innhold. Indirekte konflikter, dvs. konflikter som 
er en følge av jernbaneutbyggingen som f.eks. veiomlegginger, 
er medtatt i den grad vi har underlagsmateriale for å beskrive 
slike konsekvenser. Gjennom å legge vekt på kulturmiljøer 
og lokaliteter har vi forsøkt å framlegge materialet slik 
at det gir rom for konklusjoner selv om traseene i den 
etterfølgende planprosessen skulle forskyves noe. I alle fall 

vil denne angrepsmåten minimalisere arbeidet med å justere 
konfliktvurderingene. 

Kravet til planskilte kryssinger gjør at mange driftsveier 
som i dag krysser planfritt, vil måtte samles i overganger og 
underganger, noe som likeledes kan føre til etablering av 
veier parallelt med sporet. Det vil også i anleggstiden være 
behov for å framføre provisoriske veier til strategiske punkter 
på traseen og delvis føre disse langs sporet. Likeledes vil det 
være behov for arealer til mellomlagring av masser og andre 
riggområder. Det har naturlig nok ikke vært mulig å trekke 
disse inn i vurderingene på dette nivået i planene. Generelt 
vil man i anleggsperioden utvise en fleksibilitet som gjør at 
de større konfliktene unngås, men i enkelte områder vil man 
måtte berøre uregistrerte områder med potensiale for funn av 
fornminner der tilleggsregistreringer kan være aktuelt.

P-arealene vil oftest være dyrket mark der det har vært fysisk 
umulig for prosjektet å gjøre registreringer, som regel pga. 
pløying i umiddelbar tilknytning til såing. Samtidig indikerer 
nærliggende gravfelt eller andre forhold et stort potensiale 
for bosettingsspor. Dette er områder der det er aktuelt å gjøre 
tilleggsregistreringer. 

Ansvarlig for arbeidet med rapporten har vært:

Isa Trøim , Unni Broe, Sissel Riibe og Eivind Hartmann

Utdrag	fra	arkeologenes	beskrivelse	av	rapportens	oppbygning.

UTDRAG	FRA:	SAMLET	KONFLIKTVURDERING	
STREKNINGEN	NYKIRKE	–	BARKÅKER

Teksten på plakaten på foregående side er gjengitt på denne siden
Kartet på siden foran er satt sammen av fire kart som ble utarbeidet til rapporten Skinner og Minner, 
en meget grundig og omfattende arkeologisk rapport fra midt på nittitallet. Rapporten er like aktuell i 
dag i forbindelse med IC utbyggingsplanene. Den beskriver også nærområdene til vikingarvstedene.          
Ansvarlige for rapporten: Fylkeskultursjefen i Vestfold og NSB bane region sør (Jernbaneverket).
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DEL 4
Internasjonale konvensjoner

Verdensarvkonvensjonen

Vallettakonvensjonen

Den europeiske landskapskonvensjonen

Se også om andre konvensjoner på side 33: 

Kulturminneavdelingen i Miljøverndepartementet

Vestfold samarbeider med avmerkede steder på kartet om å få verdensarvstatus. Birka i Sve-
rige har trukket seg fra samarbeidet.
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På	side	29	henviser	Terje	Gansum	til	at	Norge	har	sluttet	seg	til	både	verdensarvkonvens-
jonen,	Valletta-konvensjonen	og	Den	Europeiske	Landskapskonvensjonen.	Hvilke	konven-
sjoner	er	dette?	Valletta	er	hovedstaden	på	Malta,	men	hva	er	innholdet	i	konvensjonen	
som	bærer	dens	navn	og	hva	er	innholdet	i	de	andre	konvensjonene?	De	tre	neste	sidene	
er	viet	disse	konvensjonene.

Internasjonale konvensjoner

UNESCOs konvensjon for vern av verdens 
kultur- og naturarv oppfordrer alle land til å 
fremme vern av kultur- og naturarv av lokal 
eller nasjonal betydning. 

Konvensjonen ble vedtatt i 1972 og dens 
fremste mål er å identifisere kultur- og 
naturarv av universell betydning. Norge 
ratifiserte verdensarvkonvensjonen 12. mai 
1977. Bryggen i Bergen og Urnes stavkirke 
ble skrevet inn allerede i 1979. 

Les mer om verdensarvkonvensjonen på 
denne nettadressen: 

http://www.riksantikvaren.no/?
module=Articles;action=Article.
publicShow;ID=131494

Tentativ liste
I følge verdensarvkonvensjonen skal hvert 
land utarbeide en liste med forslag over 
steder som man kan tenke seg å nominerer. 
Denne forslagslisten kalles tentativ liste. 

Les mer om tentativ liste på denne 
nettadressen: 

http://www.riksantikvaren.no/?
module=Articles;action=Article.
publicShow;ID=131588

Oppfølging av Norges 
verdensarv
Miljøverndepartementet er øverste ansvarlige 

myndighet for oppfølgingen av verdensarven 
i Norge. Riksantikvaren og Direktoratet for 
naturforvaltning har det faglige ansvaret 
for å følge opp verdensarvkonvensjonen. 
Riksantikvaren koordinerer samarbeidet 
mellom direktoratene.  

Konvensjonen
Økende trusler mot kultur- og naturarv førte 
til at verdensarvkonvensjonen ble opprettet i 
1972. 

Det som gjør verdensarvkonvensjonen 
(Konvensjonen for vern av verdens kultur- 
og naturarv) unik er at den knytter sammen 
vern av naturen med vern av kulturbygg. Da 
verdensarvkonvensjonen ble etablert i 1972, 
var den et resultat av to ulike bevegelser: 
Den ene kjempet for vern av kulturbygg og 
den andre for beskyttelse av naturen.

En spesiell hendelse ligger bak konvensjonen. 
På slutten av 1950-tallet førte planene om å 
bygge en dam i Egypt, som ville ha oversvømt 
de gamle Abu Simbel-templene, til en 
internasjonal protestkampanje. Kampanjen 
samlet støtte fra mer enn 50 land, og 
viste hvor viktig det er med solidaritet og 
samarbeid mellom stater for å beskytte unike 
kulturskatter. Resultatet av den vellykkede 
protestaksjonen var flere vernekampanjer, 
samtidig som UNESCO begynte å lage skissen 
til en konvensjon for å beskytte kulturarv. 

Les mer om konvensjonen på denne 
nettadressen: 

http://whc.unesco.org/en/convention/

VERDENSARVKONVENSJONEN
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=134938
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Til nå har Norge praktisert en fredningspolitikk 
med et skarpt skille ved reformasjonen i 
1537. Alt før dette tidsskillet er i henhold 
til kulturminneloven automatisk fredet. Når 
arkeologene graver, er det først og fremst 
middelalderen, vikingtiden og lenger tilbake 
som står i fokus. For å nå ned til disse gamle 
kulturlagene, er lagene yngre enn 1537 stort 
sett blitt fjernet med gravemaskinen etter at 
de bare sporadisk er blitt dokumentert. Mye 
er derfor gått tapt.

–Det har vært en oppfatning at tiden før 1537 
har tilhørt arkeologene, mens tiden etter har 
tilhørt historikerne, sier leder Knut Paasche 
ved arkeologiavdelingen på Norsk institutt for 
kulturminneforskning (NIKU).

–Renessansen har dermed havnet i 
skyggen av middelalderen og vikingtiden 
rent arkeologisk. Den er blitt vår forsømte 
arkeologiske kulturarv. Dette ønsker vi nå å 
endre, ved at vi setter i gang et norsk-svensk 
forskningsprosjekt på perioden fra slutten 
1500-tallet, 1600- og 1700-tallet.

«Vi skal grave under husene, ut 
i gatene og rennesteinene, ned 
i avfallsdynger og latriner» Knut 
Paasche, NIKU 

Behov for ny lov.
Riksantikvar Nils Marstein påpeker at vi har 
en feil i vår lovgivning ved at alt før 1537 er 
automatisk fredet, mens alt etter ikke er det.

–Norge har således bare fulgt opp halvparten 
av Valletta-konvensjonen om bevaring 
av kulturminner. Nå må vi sørge for også 
å ta vare på kulturminner fra tiden etter 
reformasjonen. Vi har blant annet mange byer 
med nyere historie som bør reddes. På sikt er 
det behov for en lovendring, sier han.

Norges forskningsråd har allerede bevilget 
6,5 millioner kroner til forskningsprosjektet, 
som skal gå over fire år. Prosjektet har blant 
annet som mål å følge planlagte og fremtidige 

VALLETTA KONVENSJONEN
Norsk arkeologi står foran en betydelig utvidelse. Nå skal også kulturlag fra 
1500-, 1600- og 1700-tallet graves ut.

Aftenposten ved Cato Guhnfeldt Publisert: 28.feb. 2009 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/1600--og-1700-tallet-skal-graves-ut-5565513.
html#.UjdWbX9qMlQ 

arkeologiske utgravninger i Trondheim, 
muligens også i Levanger, for å kartlegge hvor 
innholdsrike kulturlagene fra renessansen 
egentlig er.

Hverdagslivet frem.
Tidligere denne måneden var ti forskere og 
historikere fra Sverige og Norge samlet til 
konferanse på Vitenskapsmuseet i Trondheim 
for å meisle ut detaljene i det nye prosjektet.

–Vi skal grave under husene, ut i gatene 
og rennesteinene, ned i avfallsdynger og 
latriner. Her ligger sporene etter det virkelige 
livet under renessansen, til forskjell fra den 
historien vi for eksempel finner nedskrevet 
i kirkebøkene. Hverdagslivets historie, til 
den jevne mann og kvinne, er for en stor 
del ennå ikke skrevet. Trondheim er valgt 
som hovedprosjekt, fordi vi vet at her er 
mange arkeologiske spor bevart under 
asfalten, i tillegg til at byen har et spennende 
forskningsmiljø. Kanskje vil vi også klare 
å rekonstruere hvordan byen egentlig så 
ut i denne perioden, til forskjell fra gamle 
bykart, som ofte var byplaner om hvordan det 
kanskje skulle bli, og malerier av bygninger 
som ofte var idealisert, sier Knut Paasche.

Sverige leder an.
Når svenske forskere er trukket inn i 
NIKUs prosjekt, skyldes det at svenskene 
har lang erfaring etter å ha drevet med 
renessansearkologi i flere tiår. I Sverige 
opererer man heller ikke med det klare skillet 
ved 1537 som man har gjort i Norge.

–Prosjektet har ikke som mål å endre 
dagens lovgivning med grensen ved 1537. 
Men vi ønsker å belyse renessansetidens 
kildepotensial og se på hvordan dagens 
lovverk fungerer, både hva angår vern og 
til å gi oss kunnskap om perioden. Vårt håp 
er at prosjektet vil resultere i en sterkere 
oppmerksomhet fra både forskere og 
vernemyndigheter om prioriteringer og valg 
slik at arven fra renessansen kan bli bedre 
ivaretatt, sier Paasche.
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Omtalt i St. Meld. 20 (2010–2011) Utenriksdepartementet 
Kap. 11 Kulturminneforvaltning og naturforvaltning (Utdrag)
Tilråding fra Utenriksdepartementet av 15. april 2011, godkjent i statsråd samme dag. 
(Regjeringen Stoltenberg II) 

Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-20-20102011/11.
html?id=640395

Styringskomiteen for kulturarv og landskap (CDPATEP) arbeider med den fysiske kulturarven i 
Europa, medregnet landskap, kulturmiljø og kulturminne. Styringskomiteen har ansvar for fire 
konvensjoner:

•	 Granadakonvensjonen (Convention for the Protection of the Architectural Heritage of 
Europe, Granada, 1985)

•	 Vallettakonvensjonen (Convention for the Protection of the Archaeological Heritage of 
Europe (revised), Valletta, 1992).

•	 Den europeiske landskapskonvensjonen (The European Landscape Convention, 
Florence, 2000)

•	 Rammekonvensjonen om verdien av kulturarv for samfunnet (Framework Convention on 
the Value of Cultural Heritage for Society – Faro-konvensjonen, 2005).

Den europeiske landskapskonvensjonen
Norge sluttet seg til Den europeiske landskapskonvensjonen i 2001. Konvensjonen gir 
ny forståelse av landskapet som leveområde for mennesker og tema for demokratisk 
debatt. Iverksetting av konvensjonen i Norge bidrar til å fremme livskvalitet og helse, 
det lokale selvstyret, bærekraftige og livskraftige lokalsamfunn og attraktive steder 
som stimulerer skaperevnen og tiltakslysten. Gjennom det europeiske samarbeidet får 
Norge informasjon og inspirasjon fra andre land. Gjensidig bistand og informasjon er 
basert på frivillige bidrag. Det er etablert et nordisk nettverk med økonomisk støtte fra 
Nordisk Ministerråd.

Faro-konvensjonen
Rammekonvensjonen om verdien av kulturarven for samfunnet (Faro-konvensjonen) 
ble ratifisert av Norge i 2008. Konvensjonen tar fatt i de samfunnsmessige verdiene i 
kulturarven. Den understreker at kulturarven skal tas vare på fordi den fyller viktige 
funksjoner i samfunnet som grunnlag for sosial, kulturell og økonomisk utvikling der 
bærekraft står sentralt. Konvensjonen knytter utnyttingen av kulturarven opp mot 
demokratibygging og forsøker å bygge vern mot misbruk av kulturminner i konflikter. 
Ved utgangen av 2010 hadde i alt 9 land ratifisert konvensjonen, som trer i kraft ved 
ti ratifikasjoner. Norge ved Riksantikvaren har bidratt til en bok om Faro-konvensjonen 
som ble lansert i Portugal i november 2009. 

Den europeiske 
landskapskonvensjonen
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DEL 5
Mulighetsstudien fra  

arkitektene i SNØHETTA
Se sammendraget fra deres arbeid på sidene 42 - 45

•	 Horten sentrum kan ikke få stasjon i sentrum

•	 Horten kommune har flere by- og tettsteder

•	 Horten by har allerede en svært høy fortettingsgrad

•	 Skoppum som er et alternativ, er allerede et tettsted som har utviklet seg 
rundt dagens stasjon. 

•	 Horten og Tønsberg kommune er kystnære kommuner med stort utbyg-
gingspress på østsiden av raet

•	 Raet og det kystnære området har høyt konfliktpotensiale både når det 
gjelder naturvernområder, svært mange fornminner og høyverdig matjord 
av både lokal og nasjonal betydning.

•	 En alternativ løsning over Skoppum vest har et lavere konfliktpotensiale, 
kortere og rettere linjevalg og lavere kostnader. 

•	 Den flotte nybygde høyskolen med forskningssenter ligger inntil hovedvei-
en mellom Tønsberg og Horten, med mange arbeidsplasser og studenter

•	 Det er gode lokale kollektivforbindelser forbi høgskolen med buss i dag til 
og fra Horten og Tønsberg. 

•	 Arkitektfirma Snøhetta har gjennom en mulighetstudie vist at det er mu-
lig å utvikle en nullutslipps miljøbydel med plusshus på Skoppum som kan 
samhandle godt med de andre byene og tettstedene i kommunen og re-
gionen. 

•	 Snøhetta har vurdert sitt eget verdigrunnlag opp mot å påta seg oppdraget 
med mulighetsstudien Skoppum.

•	 Horten kommune er ikke større enn bydelen Grünerløkka i Oslo

•	 Dagens stasjon på Skoppum har på tross av svært dårlige kollektivløs-
ninger og øvrig infrastruktur et meget høyt trafikkgrunnlag. 

•	 Vestfolds siste gjenværende istidstjern - Adaltjern med naturvernområde 
kan være truet.
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ARKITEKTFIRMA SNØHETTA VISER MULIGHETENE FOR 
ET KNUTEPUNKT OG MILJØBYDELEN:HORTEN VEST
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SNØHETTAS VISJONER FOR DRØMMEBYEN HORTEN:
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SNØHETTAS BYDEL OG KNUTEPUNKT: HORTEN VEST
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SNØHETTAS OPPSUMMERING I MULIGHETSSTUDIET:
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DEL 6

Omtale av Vestfolds verdens-
arvsøknad i lokalpressen

Foto: Gjengangeren, Jenny Marie BaksaasGildehallen  på Borre innvendig
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De historiske stedene fra vikingtiden som Norge ønsker 
å få inn på verdensarvlisten, er Borrehaugene i Horten, 
Oseberghaugen i Tønsberg, Gokstadhaugen i Sandefjord 
og kvernsteinsbruddet i Hyllestad i Sogn.

Miljø-	og	utviklingsminister	Erik	Solheim	(SV)	
og	riksantikvar	Jørn	Holme	la	fredag	fram	disse	
kandidatene	under	en	formell	markering	av	at	
nominasjonsarbeidet	overfor	UNESCO	nå	starter.
 
– Historien om vikingene fascinerer over hele verden. 
Når vi tenker på vikingtiden, tenker vi ofte mest på tokt 
og herjinger. Men vikingene var også bønder, handelsfolk 
og produsenter. Ved å nominere disse stedene får vi vist 
fram mangfoldet i vikingenes kultur, sier Erik Solheim

Handelsfolk
Kvernsteinsbruddet i Hyllestad er spesielt interessant 
siden det viser at vikingene ikke bare var blodtørstige 
krigere. 
–	Vi	ønsker	gjennom	denne	nominasjonen	å	få	fram	at	
Norge	var	et	vikingeksportland.	Både	symbolisert	med	
skipsgravene	og	med	kvernsteinbruddet.	Vi	har	tenkt	

grundig	gjennom	hvilke	steder	Norge	har,	som	de	andre	
landene	ikke	har.	De	har	ikke	skipsgraver,	og	de	har	
heller	ikke	et	så	godt	bevis	som	Hyllestad	på	vikingene	
som	handelsfolk,	sier	riksantikvar	Jørn	Holme	til	NTB.
 
– Norske vikinger hadde både kvernstein og brynestein i 
lasten, ikke bare jernsverd. Vi vet om steiner i Baltikum, 
Sverige og Polen som stammer fra dette steinbruddet, så 
vi har bevis på at lenge før tørrfiskeksport, trelasteksport, 
gass- og olje, så var kvernstein fra Norge en av 
eksportartiklene, understreker han.

Skipsgravene
Flere	av	vikinggravene	på	Borre	er	ifølge	Holme	en	
skattkiste	som	ennå	ikke	er	gravd	ut	eller	godt	nok	
utforsket.
 
– Her har vi ikke bare en skatt som vi vet hva er, men også 
et skattkammer med skatter som vi ikke vet hva er, sier 
Holme. Han understreker samtidig at det ikke er noen 
målsetting at alle gravhauger nødvendigvis skal graves ut 
nå.
Bedre teknologi, skanning av gravhauger og bedre 
kunnskap og kartlegging gir spennende framtidsutsikter 
for moderne arkeologer. 
 
– Kanskje man om 20 år kunne få et fullstendig bilde 
av hva som er inne i en gravhaug, det er ikke utenkelig. 
Å få en verdensarvstatus vil derfor ikke nødvendigvis 
bety flere utgravinger, men gi mulighet til å planlegge 
gode forskningsprosjekter langt framover, understreker 
riksantikvaren.

Forsiktig	forvaltning
Å få verdensarvstatus betyr, foruten æren, både 
forpliktelser og muligheter, ikke minst for kommunene. 
 
– Det betyr at områdene må forvaltes med forsiktighet 
når det gjelder veiarbeid og boligbygging, bygging 
av kraftlinjer i nærheten og lignende. Det gir også 
muligheter for både kommuner og fylker til å løfte fram 
disse stedene i sin historiefortelling og næringsutvikling 
samt faktisk gi muligheter til økt forskning og bruk av 
disse stedene, avslutter Jørn Holme. 
 
Norge samarbeider med Island, Danmark, Sverige, 
Tyskland og Latvia om å få de historiske stedene fra 
vikingtiden inn på verdensarvlisten. 
 
Fra før av er Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, 
Røros, helleristningene i Alta, Vegaøyene i Nordland, 
Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Struves meridianbue i 
Hammerfest med på listen.

–	Flere	av	vikinggravene	på	Borre	er	en	skattekiste	
HORTEN/OSLO: Norge ønsker å gjøre vikingtiden mer kjent internasjonalt og har nominert 
fire kandidater fra vikingtiden for en plass på UNESCOs verdensarvliste.

Publisert 26.11.2010 Kilde Tb.  http://tb.no/kultur/flere-av-vikinggravene-pa-borre-er-en-

(Arkivfoto: Svein André Svendsen)

 

Borreparken brukes allerede aktivt i Den kulturelle skole-
sekken. Onsdag var sjetteklassingene fra Ekeberg skole 
i Holmestrand på besøk. Her sammen med skuespiller 
Bjørn Eivind Aarsland. Foto: Anne Charlotte Schjøll 
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I SMIA: : Skoleelevene fikk anledning til å være med på å 
smi viking-skipnagler. Her er det Nikita Holt Bell som as-
sisterer smed Hans-Johnny Hansen. Foto: Anne Charlotte 
Schjøll 

Vikingfylket Vestfold sine ambisjoner om å komme 
med på denne listen, ble markert i Borreparken onsdag 
formiddag.

UNESCO er FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap 
og kultur. UNESCOs verdensarvliste er en liste over 
natur- og kultursteder som har særlig betydning for 
menneskeheten.

For	at	et	område	skal	regnes	som	del	av	verdensarven,	
må	det	representere	et	unikt	kultur-	eller	naturhistorisk	
miljø	som	kan	fortelle	noe	om	jordens	eller	
menneskenes	historie.

Vil	dele	med	verden
– Det er i Vestfold at verdens mest spektakulære funn 
fra vikingtiden er gjort. Dette ønsker fylket å dele med 
resten av verden ved å lansere sitt kandidatur som 
Norges lokalitet i den pågående serienominasjonen for 
vikingtidens kultur, til UNESCOs verdensarvliste. Gokstad, 
Oseberg, Kaupang og Borre er i UNESCO-sammenheng 
å regne som en lokalitet. Nå sier vi i Vestfold klart ifra 
at vi vil inn på denne verdensarvlisten, understreker 
fylkesordfører Per-Eivind Johansen.

Kunnskap	og	opplevelser
Målet med det hele er blant annet å skape enda større 
oppmerksomhet omkring Vestfolds rolle som et av 
verdens mest sentrale vikingområder. Og med større 
internasjonal og nasjonal oppmerksomhet, et ønske om 
å trekke enda flere mennesker til vikinglokalitetene i 
Vestfold.

–	Her	skal	det	skapes	enda	mer	av	kunnskap,	
opplevelser	og	undring,	lover	leder	for	Midgard	historisk	
senter,	Lena	Fahre.

Men for eventuelt å komme med på denne prestisjetunge 
verdensarvlisten, er det fremdeles et veldig langt lerret 
som skal blekes.

– Det vil selvfølgelig være av enorm betydning for hele 
Vestfold at våre vikinglokaliteter kommer med på denne 
lista. I denne sammenheng snakker vi nok fort om en 
prosess i et fem til ti års perspektiv. Men i arkeologisk 
sammenheng er jo ikke det noen ting. Et sekund i 
evigheten, så å si, fortsetter Fahre.

Fylkeskulturdirektør	Arild	Moen	mener	en	plassering	på	
denne	listen	også	vil	gjøre	noe	med	oss	vestfoldinger.

– Noe slikt vil utvilsomt også kunne bidra til å øke både 
den stoltheten og den identiteten vi allerede føler i 
forhold til fylket vårt, mener han. 

Vil	på	lista	med	pyramidene	og	den	kinesiske	mur
BORRE: Den kinesiske mur er der. Pyramidene i Kairo likeså. Nå vil også viking-Vestfold inn på 
UNESCOs verdensarvliste.

Tønsbergs Blad, Erik Munsterhjelm, Publisert 06.05.2010

 

 

UNIKT OMRÅDE: : Vestfold fylkeskommune ønsker å få 
blant annet Borrehaugene på UNESCOs verdensarvliste. 
(Foto: Anne Charlotte Schjøll) 

VIL MED: : Fylkesordfører Per-Eivind Johansen er blant 
dem som mener at viking-Vestfold har sin helt naturlige 
plass på UNESCOs verdensarvliste. (Foto: Anne Charlotte 
Schjøll ) 
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Einar Chr. Erlingsen, styreleder i Stiftelsen Nytt 
Osebergskip synes det er stas at selveste Unesco kom på 
besøk på skipsverftet på Lindahlplan.

–	Vi	er	ikke	direkte	med	i	dette,	sier	Erlingsen.	
–	Men	det	er	selvsagt	en	sammenheng.	Alt	henger	
sammen	med	alt.

I gårsdagens midtsommervarme kom det en delegasjon 
fra det mektige, og viktige Unesco. Gruppa skal forberede 
et dokument som kanskje ender med at Borrehaugene, 
Gokstadhaugen og Oseberghaugen blir prikket inn på 
Unescos verdensarvliste.

Vestfold	viktig
Lederen for den internasjonal styringsgruppa i Unesco, 
islandske Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir krysser fingre 
for nominasjonen av vikingvestfold.

– Vestfold er en viktig del av nominasjonen til 
verdensarvlisten, sier hun. 
– Vi nominerer vikingkulturen, og da er Norge sentral. 
Spesielt dette med skipene og skipsgravene, sier hun.

Seks	land
Når vikingkulturen skal søkes inn på verdensarvlisten, er 
det bredden i kulturen, både geografisk og tematisk som 
skal med i søknaden.

Unesco	fikk	vikingleksjon
TØNSBERG: Tirsdag var Unesco i Vestfold for å sjekke gravhauger og se vikingkultur.

Tønsbergs Blad. Av: Hans Christian Moen, Publisert 11.05.2011

 

PÅ VIKINGTOKT: Den internasjonale Unesco-gruppa som 
lager søknaden til verdensarvlista, holdt møte i Tønsberg 
i går. Riksantikvaren var offisiell guide for komiteen, og 
viste blant annet frem Osebergskipet på Brygga. I dag 
skal gruppa besøke de tre nominerte gravhaugene. Foto: 
Per Gilding

Det	er	handelsbyer	i	Sverige,	det	er	ulike	typer	
vikingkultur	i	Danmark	og	på	Island.	I	alt	seks	land	har	
vikingbiter	som	til	sammen	blir	hele	søknaden.	
I	juni	skal	kommunene	som	har	et	potensielt	
verdensarvsted,	si	ja	eller	nei	til	å	gå	videre	med	
søknaden.

Þórarinsdóttir krysser fingrene og håper at politikerne sier 
ja. 
– Alle tre gravhaugene i Vestfold må med for å få 
helheten i vikingbildet, sier hun.

2013?
Hvis alt går bra, lager Unesco-gruppa en søknad fra alle 
landene. Island leverer formelt søknaden innen 1. februar 
2012 etter at kulturministerne i de seks landene har 
skrevet under.

Deretter skal eksperter gå gjennom søknaden og vurderer 
den.

–	Går	det	greit,	tar	det	normalt	et	og	et	halvt	år	før	
forslaget	er	på	verdensarvlisten,	altså	i	2013,	sier	hun.

Hun forteller at det skal lages gode styringssystemer 
for alle de forskjellige stedene, som til sammen utgjør 
verdensarven.

Passer	på
For hvis et av stedene ikke klarer å opprettholde 
standarden, faller hele vikingarvnominasjonen og settes 
på en «under observasjon»-liste.

–	Vi	skal	passe	på	hverandre,	sier	hun	før	hun	haster	
av	gårde	til	engelskspråklig	omvisning	på	Osebergskip-
byggingen. 

 

STORFINT BESØK: Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir er 
leder i den internasjonale Unesco-komiteen.  Lisen Roll fra 
Riksantikvaren t.h. Foto: Per Gilding
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– Jeg planlegger alltid reisene mine etter 
verdensarvstedene. Uansett hvor ferieturen går, sørger 
jeg for at jeg får med meg et eller annet på UNESCO-
listen, forteller canadieren som bor i Norge.

Til	nå	har	han	besøkt	165	av	verdensarvstedene	på	FN-
organisasjonen	UNESCOs	verdensarvliste.

Hvert år legges nye områder eller byggverk til listen. 
Nå teller den 936 steder – byer, innsjøer, ørkener, fjell, 
skoger, fossefall, fjorder eller bygninger – i 153 land.

Historien	bak
Parks har sett tre av de sju i Norge, og med andre ord 
162 andre steder i verden. Til neste år blir det enda flere. 
Da reiser han til Iran, Marokko, Hellas og flere land i det 
sørvestlige Afrika.

–	Turen	til	Iran	er	lagt	nesten	slavisk	opp	etter	UNESCOs	
verdensarvsteder.	Jeg	drar	sammen	med	to	andre.	Vi	
skal	blant	annet	se	den	oldtidsbyen	Persepolis	som	
var	et	viktig	knutepunkt	langs	silkeveien.	For	noen	er	
det	bare	noen	romerske	ruiner.	For	meg	er	det	en	stor	
opplevelse	å	oppsøke	eldgamle	steder	med	så	mye	
historie.	Jeg	merker	at	jeg	setter	større	og	større	pris	på	
både	historie	og	naturens	vakre	underverk	etter	hvert	
som	årene	går,	sier	49-åringen.

I Marokko skal han til Ait Benhaddou. I Botswana går 
turen til Tsodilo, også kjent som «Gudenes fjell». Og han 
skal på vandring på Athos, en gresk halvøy som kvinner 
og barn ikke får komme til. Her regjerer munkene en 
slags munkestat. Menn kan søke om å få reise dit, men 
tilstrømningen av turister er begrenset.

–	Munkene	holder	til	i	20	klostre	som	er	bygget	på	
fjellhyller.	Vi	skal	vandre	i	dette	vakre	landskapet	i	fem	
dager	og	gå	fra	kloster	til	kloster,	forteller	Parks.

Kjente	og	ukjente
Mange av verdens mest berømte og best besøkte steder 

og bygninger er på verdensarvlisten.

Taj Mahal i India. Det sixtinske kapell i Vatikanstaten. 
Ruinbyen Angkor i Kambodsja. Machu Picchu i Peru. 
Petra i Jordan. Pyramidene i Egypt. Den forbudte by 
i Beijing. Den kinesiske mur. Uluru (Ayers Rock) og 
Great Barrier Reef i Australia. Seinens bredder i Paris. 
Stonehenge i England. Drottningholms slott i Stockholm. 
Og Galápagosøyene. Bare for å nevne noen få.

Med er også Frihetsgudinnen i New York, som fyller 
125 år i disse dager. Gaven fra det franske folk til USA 
ble avduket 28. oktober 1886 og innlemmet som 
verdensarvsted 98 år senere.

Turistifisert
Jeff Parks har vært der, men han foretrekker de mer 
ukjente verdensarvstedene.

–	Taj	Mahal	var	fantastisk	flott,	men	overfylt	av	turister.	
India	har	andre	steder	på	verdensarvlisten	som	langt	
færre	drar	til.	De	erotiske	monumentene	i	Khajuraho	
og	grottene	i	Ellora	og	Ajanta	er	minst	like	vidunderlige	
som	Taj	Mahal.	De	blir	enda	mer	storslåtte	når	du	
får	gå	rundt	der	nærmest	helt	for	deg	selv,	synes	
globetrotteren.

– Selv om langt fra alle kjenner til eller bryr seg om 
stedene på UNESCO-listen, havner de fleste på sånne 
steder når alt de kommer til alt. Verdensarvstedene er 
magnetiske, fastslår Jeff Parks.

Verdensarven
FN-landene ble i 1972 enstemmig enige om at 
UNESCO – FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap 
og kultur – skulle verne om verdens underverk, både 
menneskeskapte (kulturelle) og naturlige. I dag har 188 
land ratifisert verdensarvkonvensjonen.

De 12 første verdensarvstedene ble innlemmet og 
offentliggjort i 1978. Blant disse var Aachenkatedralen 
(Tyskland), Krakows historiske sentrum (Polen), 
nasjonalparken Yellowstone (USA) og Galápagosøyene 
(Ecuador).

I dag er det 936 steder på UNESCOs verdensarvliste. 725 
av disse er kulturelle steder og 183 er naturlige steder, 
mens 28 er en miks mellom disse to. Listen utvides stadig. 
I år er det kommet til 30 nye steder på listen.

Med sine 47 innlemminger har Italia flest steder på 
verdensarvlisten. Deretter følger Spania, Kina, Frankrike, 
Tyskland, Mexico, India og Storbritannia.

UNESCOs World Heritage Center (verdensarvsenter) har 
hovedkvarter i Paris.

Informasjon om alle stedene på http://whc.unesco.org

Underverker	avgjør	reisemålet
Verdensarvsteder som Taj Mahal er en lidenskap for globetrotteren Jeff Parks. 

Publisert Av: Bjørn Hugo Pettersen, 31.10.2011. http://tb.no/forbruker/reiseliv/underverker-avgjor-

 

TURISTMAGNET: Hvert år besøker millioner av mennesker 
Taj Mahal i India. Mausoleet er på UNESCOs verdensarv-
liste. (Foto: Terje Holm) 
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Nå ligger resten av arbeidet i Islands hender, og det er de 
som skal ferdigstille vikingsøknaden for Norge, Danmark, 
Tyskland, Latvia og Island innen februar neste år. 

– Den er ute av våre hender, og vi kan bare håpe på det 
beste. Vi ville ikke gjort dette om vi ikke trodde vi hadde 
gode sjanser. Klart vi skal med på lista, sier Gansum. 

En plass på verdensarvlisten kan være med på å sette 
Vestfold på kartet, ifølge Gansum. Norge har så langt sju 
steder på lista, blant annet Bryggen i Bergen. 

Doktorgrad	om	UNESCO
Bidraget fra Vestfold alene er på rundt 50 sider, og har i 
tillegg vedlegg som kart, foto og en egen forvaltningsplan. 
Bak ligger tre års hardt arbeid, og fulltidsansatt UNESCO-
koordinator Herdis Hølleland har hatt nok å henge 
fingrene i. Hun holder også på med en doktorgrad om 
nettopp UNESCOs verdensarv. 

–	Det	har	tatt	mye	tid,	men	det	er	viktig	å	gjøre	alt	
ordentlig	og	i	tråd	med	rammeverket	fra	UNESCO.	
Faktisk	har	de	en	blekke	på	nesten	200	sider	med	
retningslinjer	for	oss. 

Da må vi gjøre vårt beste for å være kreative og 
nyskapende innenfor rammeverket. Det har definitivt 
vært den største utfordringen, slår hun fast. 

– Jeg tror fylkeskommunen har gjort lurt i å ansette noen 
på fulltid, og det er flott å ha med Herdis på laget. Dette 
er krevende arbeid, og mer gjenstår, sier Gansum. 

Forberedt	på	status
En plass på verdensarvlista gir prestisje, men ingenting vil 
bli servert på gullfat. 

– Det er ikke dermed sagt at turister og penger strømmer 
inn. I hovedsak er det opp til oss hvordan vi behandler 
en slik status. Spesielt er det viktig å jobbe strategisk i 
forkant før turistene kommer, sier Gansum. 

Hølleland	har	sett	eksempler	på	steder	som	har	havnet	
på	lista	uten	at	det	utgjorde	særlig	forskjell	fra	eller	til. 

–	Det	generer	ikke	automatisk	flere	turister.	Områdene	
må	være	tilrettelagt	for	det,	og	vi	må	selv	jobbe	for	å	bli	
værende	i	rampelyset,	sier	hun. 

Og Kulturarv er allerede i full sving. Det er satt opp 
arbeidsgrupper i Horten, Tønsberg og Sandefjord som skal 
jobbe videre med utbedring av vikingstedene. 

Kan	ta	lang	tid

Selv om vestfoldbidragene er sendt av gårde, vil det ta 
tid før en eventuell offentlig status. Et samarbeid mellom 
fem land er tidsmessig krevende. 

– Hadde vi søkt alene hadde alt gått mye raskere. Nå må 
vi vente i hvert fall til 2015 før vi får svar, sier Gansum. 

De ser likevel fordelen ved å være flere land sammen om 
en søknad. 

–	Unesco	liker	samarbeid	på	tvers	av	landegrensene,	da	
kommunikasjon	og	fred	er	blant	deres	overordna	mål.	
Dessuten	er	arkeologiske	kulturminner	fra	middelalde-
rens 

Europa underrepresentert på lista. Arkeologiske kultur-
minner fra vikingtid bidrar til utjevning, og et samlet nor-
deuropeisk fokus vil stå sterkt. To av stedene i søknaden 
er faktisk allerede med på lista, Thingvellir og Jelling, for-
teller Hølleland. 

–	Det	vitner	om	at	vi	i	hvert	fall	er	velkvalifisert.	Dette	
lover	godt	for	Vestfold,	legger	Gansum	til. 

–	Løfter	oss	opp	internasjonalt
– Vi merket en klar oppgang i turismen, og måtte gjøre 
flere tiltak for å huse en slik vekst, sier verneområdefor-
valter Jannike Wike. 

Langt	steg	nærmere	UNESCO-plass	
http://touch.tb.no/kultur/langt-steg-nermere-unesco-plass-1.8007852

TØNSBERG: Viking-Vestfolds Unesco-bidrag er blitt sendt av gårde til Island. 
– Vi har gode sjanser til å lykkes, mener Kulturarv- leder Terje Gansum. 

Vestfold bidrar med Oseberghaugen, Gokstadhaugen og Borrehaugene.

 

VESTFOLDBIDRAG FERDIG: Virksomhetleder Terje Gansum 
ved Kulturarv og Unesco-koordinator Herdis Hølleland har 
ferdigstilt vikingvestfolds bidrag til UNESCO-søknaden. 
Her med et av mange utkast på bordet. Foto: Christian 
Roth Christensen.
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Blant annet samarbeidet private og offentlige aktører. 

–	Det	er	viktig	å	ha	gode	verdiprosjekter,	og	det	blir	også	
støttet	av	miljødepartementet.	En	status	gir	prestisje,	
men	det	krever	mye	av	fylket,	sier	hun. 

Reiselivssjef i Tønsberg, Irene Haugen Wilhelmsen, krys-
ser fingrene for UNESCO-status til vikingvestfold. 

– Det vil løfte attraksjonen Vestfold opp på et internas-
jonalt nivå, og gir et kvalitetsstempel om at dette er noe 

ordentlig som er viktig å ta vare på. Vår status vil også øke 
betraktelig som en attraktiv region, sier hun. 

Visit Tønsberg turistkontor er klare for spennende utfor-
dringer om fylket kommer med på verdensarvlisten. 

–	Vi	er	veldig	klare	for	å	igangsette	tiltak	straks	vi	er	på	
lista,	og	vil	innarbeide	opplysningene	i	eksisterende	
markedsføring,	formidling	og	nye	prosjekter,	sier	hun. 

Vi	så	hvordan	man	kan	skape	en	
blomstrende industri rundt en 
historie, hvordan man kan tjene mye 
penger på vår felles arv. 
York var en flau opplevelse. Ikke fordi 
vikingturismen der var begredelig. 
Nei, fordi vi i Vestfold sitter på en 
uåpnet skattkiste av inntekter (som 
antakelig på lang sikt vil kunne bidra 
til å redde kommuneøkonomien i 
Tønsberg). Fordi vi har vikingsteder 
i Vestfold som på ingen måte 
representerer den historiske 
rikdommen vi besitter. Fordi Yorks 
vikinghistorie strengt tatt ikke er 
så mye å skryte av – for å sitere 
sjefsvikingen i fylkeskommunen, 
Terje Gansum. Mens vi her hjemme 
sitter på en vikingby, flere båter, en 
enorm skatt av historisk materiale 
i Oseberghaugen og et Tønsberg 

som under asfalten er proppet med 
historie. 
 
I	York	betyr	historie	penger. Turisme, 
inntekter, identitet og opplevelser. 
Den beste opplevelsen vi får i 
viking-Vestfold er lukten av nyslått 
gress på haugplassene – hvis det 
er klippet den uka. Vikingeventyret 
i York startet med Jorvik-senteret. 
Etter utgravningene på 70- og 
80-tallet valgte man å bygge et 
opplevelsessenter på toppen av 
funnene. Det er en av de mest 
populære attraksjonene i England. Og 
det er temmelig ille å tenke på at det 
er VÅR historie de kapitaliserer på! 
 
Så	hva	bør	vi	gjøre	med	dette	i	
Vestfold? I Norge får ikke museene 
tippemidler. I England sponses 

Historisk	borteseier
Vi vandret ei uke i York. Der så vi hvordan man virkelig kan ta vare på historien.

Tønsbergs Blad, Erik Munsterhjelm, Hans Christian Moen, Publisert 09.09.2012

kultur med fondsmidler. Den døra er 
stengt hjemme. Likevel er det håp 
i hengende snøre. Stiftelsen Nytt 
Osebergskip har fiksa biffen selv. Det 
offentlige har bidratt med penger, 
men det meste er finansiert av 
midler skaffet til veie av ivrige folk i 
Stiftelsen – en durabelig jobb. 
 
Fylkesordfører	Per-Eivind	Johansen 
beskrev problematikken da han så 
vikinggjengen i aksjon med øksene 
sine: «Dette hadde vi ikke fått til i det 
offentlige». 
Det har han sannsynligvis rett i. 
Derfor: Alle pengene som skal gå til 
å oppgradere Lindahlplan til park: Gi 
dem til Stiftelsen Nytt Osebergskip. Gi 
vikingene fritt leide på Lindahlplan og 
legg alt til rette for et nytt Jorvik – i 
Tønsberg. Så bygger vi viking-Vestfold 
derfra og lukker eventuelt øynene 
for gressplenene på Oseberghaugen, 
Gokstad og Kaupang i enda noen år. 
 
Viking-Vestfold	vil	gjerne	inn	på	
UNESCOs	verdensarvliste.	Om viking-
Vestfold skulle få en slik plass, vil det 
ikke være annet enn en skandale. For 
vi vil vel ikke at UNESCO-turistene 
skal bli møtt av kun nyklipte parker? 
Viking-Vestfold må ha noe mer å vise 
fram enn i dag! Skulle dagens Viking-
Vestfold havne på denne listen, ville 
det være som om en restaurant uten 
mat skulle fått en stjerne i Michelin-
guiden. Skal det bli aktivitet, må noe 
skje. Vanskeligere er det ikke. La oss 
starte med en plan: Lindahlplan.

Utenom sesong og lang kø da Jorvik, vikingsenteret i York, åpner om mor-
genen. (Foto: Hans Christian Moen) 
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Vi har besøkt alle de store vikingattraksjonene i Vestfold. 
Fra Kaupang i sør, til Borrehaugene i nord.

Felles for mange av vikingstedene er at de er passive 
informasjonssteder, gjerne i nydelig parkomgivelser, som 
Oseberghaugen, Gokstadhaugen og Borrehaugene. 
 
På	Midgard,	selve	kjernen	i	vikingformidlingene	i	
Vestfold,	er	det	jevnlig	utstillinger	og	aktiviteter	
utenfor	huset.	På	Slottsfjellsmuseet,	som	er	et	
middelaldermuseum,	står	Klåstadskipet	i	vikinghallen	
sammen	med	en	god	del	kopier	av	gjenstander	fra	
Osebergskipet.

Mye	gress
Men det er parkene, de store gresskledde områdene som 
preger vår vikingtur i Vestfold. 
 
Den	fylkeskommunale	konstruksjonen,	Vikinger	
i	Vestfold,	er	en	organisasjon	som	ifølge	seg	selv	
er	«en	interkommunal	programsatsing	for	bruk	
av	vikinghistorie	og	vikingtidsformidling	i	regional	
utvikling».	
 
Om seg selv skriver organisasjonen: «Det skal arbeides 
systematisk med å bygge interesse, kjennskap og positivt 
renommé til vikingtiden og Vestfolds vikingtidsprodukter. 
Vi skal bygge en identitet for Vestfold som «vikingenes 
hjemfylke» med kjerneverdier som utadvendte, 
innovative, modige og eventyrlystne.»

Sentrale	steder
Vikinger i Vestfold har valgt disse stedene som de sentrale 
vikingtidsstedene: 
Mølen, Kaupang, Istrehågan, Vikingskipet Gaia 
i Sandefjord, Gokstadhaugen, Slottsfjellet, 
Slottsfjellsmuseet, Oseberghaugen, Borreparken og 
Midgard historisk senter. 

Dette	er	Viking-Vestfold
TØNSBERG: Vi har testet vikingattraksjonene våre. 

Tønsbergs Blad, Av Erik Munsterhjelm, Hans Christian Moen, Publisert 04.09.2012

Vi	har	valgt	å	skjære	til	beinet	og	bare	besøke	Kaupang,	
Gokstadhaugen,	Slottsfjellsmuseets	vikinghall,	
Oseberghaugen,	Midgard,	«Saga	Oseberg»	på	Brygga	i	
Tønsberg.

Saga Oseberg over. 
Midgard historiske senter/Borreparken under

Oseberghaugen over
Slottsfjellmuseet (Vikinghallen) under
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Vestfold er Norges vikingfylke. Et fylke fullt av 
konger og kultur. Det er på tide vi omfavner 
vårt enorme fortrinn og heiser vikingfanen 
høyt. 
Vestfold har noe ikke resten av landet har, ja, 
faktisk ikke resten av verden. Vi har noe som 
gjør oss unike og interessante. Da tenker vi 
ikke på evig solskinn på varme svaberg, selv 
om vi jo har det også. Vi tenker på Vestfolds 
historiske arv, vikingarven. Trønderne og 
Rogalendingene har i årevis gjort sitt beste 
for, på godt gammelt vikingvis, å frarøve oss 
denne arven. Det er på tide vi i Vestfold, som 
kjempet oss gjennom slag både i Re og på 
Nesjar, tar fanen tilbake og planter den trygt 
og godt her i Vestfold, det lille store fylket. 
 
Når vi nordmenn i dag reiser til utlandet, 
eller utlendinger reiser på ferie til Norge, så 
er det to ting de ofte vet om Norge. Det ene 
er de vakre fjordene vi har, det andre er at 
vi er vikinger. Det er dårlig med stupbratte 
vestlandsfjorder i flate Vestfold, men vikinger 
hadde vi, og vikinger er vi. 
 
Småkongene i Vestfold har overlevd 
vikingtiden. Det er på tide at vi alle 
samarbeider tettere om å fremme vår 
vikingidentitet. Vi må sette oss hårete mål, og 
Høyre mener målet bør være at Vestfold blir 
det stedet i verden du reiser til, dersom du vil 
oppleve vikingtiden og alt den innbar. 
Vi har allerede et fantastisk utgangspunkt, 
og mye spennende er gjort. Vi har Midgard, 
Borrehaugene og snart ny Gildehall. Vi 
har Gokstad, Oseberg, Slottsfjellet, Mølen, 
Istrehågan og Kaupang, og i juni sjøsatte vi 
selveste Saga Oseberg i Tønsberg – en stor 
festdag. 
 
Det vi har sett i Tønsberg, med bygging og 
sjøsetting av et helt vikingskip, har skapt stor 
interesse. Det er håndfast, og det støver ikke 
ned i et gammeldags museum, det er en ny 
måte å drive formidling på, og det er sånn 
vi gjør det i Vestfold. Vi har gode museer i 
Vestfold, men vi trenger å utvikle vikingarven 
vår. Vi må få på plass formidlingsprosjekter i 
samarbeid med private og frivillige. Vi må få 
satt Gokstad, Oseberg og Borre på UNESCOs 

verdensarvliste, vi må utvikle Tunsbergshus 
og Kaupang, og vi bør bygge flere skip. 
 
Hvis vi snevrer det hele inn til bare å tenke 
Tønsberg-regionen, finnes det mye å ta av. 
Oseberghaugen, Slottsfjellet, Haugar og 
Olavskirken for å nevne noe. Disse i seg 
selv er historiske og store nok til å lage en 
turistmagnet, og sammen med resten av 
fylket blir det hele en enorm vikingsatsing 
uten sidestykke. 
 
Vi lever allikevel i 2012, og ikke i 1012. 
Informasjons- og underholdningsstrømmen er 
konstant, og folk krever mer enn et støvete 
museum. Vi er allerede i god gang, men vi vil 
ha mer! Mer vikingtid, og mer Vestfold. Vi er 
vikinger i Vestfold – og vi bør la hele verden 
få vite det.

– Det er på tide vi omfavner vårt 
enorme fortrinn

Vi er vikinger i Vestfold – og vi bør la hele verden få vite det, skriver Lene Westgaard-
Halle og Rune Hogsnes, fylkestingsrepresentanter (H) 

Publisert 25.08.2012 i Tønsbergs Blad

Foto: Gjengangeren, Jenny Marie Baksaas
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Nylig har bl.a. Horten, Tønsberg og 
Sandefjord kommuner sendt felles søknad om 
å komme på UNESCOs verdensarvliste. 
I kommunenes argumentasjon for søknaden 
finner vi særlig å legge merke til at man 
i Horten har Borrehaugene med det 
omkringliggende kulturlandskap og mange 
fornminner bl.a. fra Vikingetiden. 
Fra søknaden sakses det:  
«Det er et mål å vise beste praksis i 
kulturminneforvaltning  
samt å representere Norge på en verdig måte 
i den transnasjonale nominasjonen og på 
Verdensarvlisten.» 
Uten å gå i detalj i denne sammenheng vil 
jeg framheve det unike kulturlandskapet vi 
har rundt kirken, Borrehaugene, Borreskåla 
og Fogdeskogen samt strandsonen mot sjøen 
både nord og sør for Borrehaugene. Her 
ligger fornminner på rekke og rad i et langt 
større antall og over et mye lenger tidsspenn 
enn selve Borreparken. Særlig hva gjelder 
forskningen og formidlingen kan man ikke se 
Borreparken isolert fra omgivelsene selv om 
steingjerdet fra 30-tallet kan gi inntrykk av 
det. 
I mangel på kjente analyser fra 
Jernbaneverket vil undertegnede stille et 
stort spørsmål til hvordan man skal få til en 
underjordisk stasjon i raet ved Bakkenteigen 

og en nærmere 4km lang bro gjennom 
ovennevnte kulturlandskap uten at det får 
konsekvenser for kulturminneforvaltningen og 
dermed for verdensarvsøknaden? 
I fagrapporten «Skinner om minner» (fase 
2, Vestfold fylke/NSB 1994), konkluderer 
arkeologene med at av de foreslåtte 
trasealternativene for jernbane gjennom 
Borre kommer H5 alternativet helt klart 
dårligst ut hva gjelder skader på kulturminner 
og landskap. (se bl.a. Side 18). 
Særlig blir det viktig å påpeke at rundt 
Bakkenteigen ligger mange av de mest 
interessante og eldste fornminnene som 
viser kronologien i bosettingsmønsteret og 
kultiveringen av landskapet. I skogen ved 
høyskolen finner vi bl.a. rydningsrøyser, 
gravhauger og omfattende fossile spor etter 
det som var landets tidligste landbruk (se 
magisteravhandling gjort på dette landskapet 
av arkeolog Gro Jerpåsen i 1997). 
Skal Jernbaneverket bygge stasjon under 
bakkenivå øst for høyskolen må riksvei 325 
legges om i anleggsperioden. Hvor er denne 
da tenkt lagt? Inn i det følsomme historiske 
området nevnt over? 
Jeg vil og få rette oppmerksomheten mot det 
enorme brospennet som er foreslått bygget 
over Borreskåla og be søkerkommunene 
vurdere planene opp mot det som skjedde 
med Elbendalen nær Dresden i Tyskland.  
UNESCO besluttet at området mistet sin 
status som verdensarvsted fordi man bygget 
en lignende motorveibro inne i området. 
Området har nå i stedet fått betegnelsen 
«truet eller ødelagt verdensarvsted». 
Med både høyhastighetsbro, tunnelåpning 
som gir rundt 100 db støynivå, og visuelt 
brudd med kulturlandskapet bare 1500 meter 
fra rosinen i kulturpølsa; Borrehaugene, tror 
jeg man mildt sagt legger opp til konflikt: 
Jernbane eller verdensarv! Man får ikke både i 
pose og sekk. 
Jernbaneverket vil bli orientert, 
søkerkommunene, Kulturarv Vestfold, 
Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum, 
kan hende sendes også en orientering direkte 
til UNESCO dersom det blir nødvendig.

Verdensarven og jernbanen
Jernbane eller verdensarv, man får ikke både i pose og sekk, 

skriver Ragnar Larsen.

Publisert 02.06.2012  i Gjengangeren og Publisert 26.07.2012 i Tønsbergs Blad

http://tb.no/meninger/debattartikler/verdensarven-og-toget-1.7457565
http://www.gjengangeren.no/leserbrev/verdensarven-og-jernbanen-1.7380407

Foto: Per Gilding, Tønsbergs Blad
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