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Vega er omgitt av ca 6500 
øyer, holmer og skjær 
spredt over 2000 km2. 
Verdensarvområdet er på 
1072 km2 (markert med 
rødt i kartet). 

20 prosent av området er 
vernet som naturreservat 
eller fuglefredningsområde 
(markert med grønt i 
kartet). 

I alt 240 fuglearter er 
observert og med 110 
hekkende arter.

I dag er åtte av de gamle 
dunværene i drift fra mai til 
juli, mens det drives skjøtsel 
av  rundt 50 øyer med 
beiting og slått. 



Fiskarbondens/kystfolkets liv:”Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 
1.500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkelen, basert på den nå 
unike tradisjonen med ærfugldrift. Statusen er  også en hyllest til kvinners bidrag til dunprosessen.”

Kategori: Kulturlandskap



GEOLOGI, FLORA OG FAUNA

Strandflaten, kalkrik grunn, beiting, slått og rikt 
fugleliv har gitt et svært stort biologisk mangfold og 
var en del av innskrivingsgrunnlaget på Unescos 
verdensarvliste. 

Vegaøyan er nå også en del av Trollfjell Geopark som 
søker om Unesco-godkjenning. 



VEGAØYAN VERDENSARV -
LOKALT INITIATIV

• Tilbakegang i folketall - negativitet

• Verdensarvområdets verdier truet

• Behov for lokal utvikling og optimisme

• Bygdepolitisk program - stedsutviklingsprosjekt



BESØKSTALL VEGA 2004 - 2016





VEGA
BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING

2008 - 2016



PILOT FOR BÆREKRAFTIG REISELIV

Innovasjon Norge inviterte i 2008 landets destinasjoner til å søke om pilotstatus for 
bærekraftig reiseliv.

Pilotene var en del av prosjektet Bærekraftig Reiseliv 2015. Prosjektet var forankret i 
Regjeringens reiselivsstrategi. Der ble Innovasjon Norge, i samarbeid med NHO Reiseliv, 
gitt ansvar for utviklingen av et mer bærekraftig reiseliv i Norge.



BÆREKRAFTIG REISELIV
10 prinsipper med utgangspunkt i UNWTO’s definisjon

UNWTO er FNs United Nations avdeling som er ansvarlig for promotering av ansvarlig, bærekraftig
og universelt utformet reiseliv. 

Bevaring av natur, 
kultur og miljø

• Kulturell rikdom

• Landskapets fysiske 
og visuelle integritet

• Biologisk mangfold

• Rent miljø og 
ressurseffektivitet

Styrking av sosiale 
verdier

• Lokal livskvalitet og 
sosial  verdiskapning

• Lokal kontroll og 
engasjement

• Jobbkvalitet for 
reiselivsansatte

• Gjestetilfredshet 
og trygghet 
opplevelseskvalitet

Økonomisk 
levedyktighet

• Økonomisk levedyktige 
og konkurransedyktige 
reiselivsdestinasjoner 
gjennom lokal 
verdiskapning

• Økonomisk levedyktige 
og konkurransedyktige 
reiselivsbedrifter



11

Arbeidet hadde som mål bevare og bruke natur, kultur og lokalsamfunn i utvikling av 

lønnsomme produkter og tjenester. 

I 2015 startet resertifiseringen av de fire destinasjonene og i juni 2016 fikk de merket 
som bærekraftig destinasjon på nytt
I tillegg ble blant Longyearbyen og Geilo sertifisert. 



A: Forankring og implementering politisk i kommunen 
B: Forankring og implementering i reiselivet
C: Bevaring av natur, kultur og miljø 
D: Styrking av sosiale verdier 
E: Økonomisk levedyktighet

45 
kriterier

108 
Indikatorer

OM STANDARDEN



NATUR- OG KULTURARVSTRATEGI 

• Sårbarhetsanalyse for besøkspunkt

• Skjøtselsplaner og vegetasjonskartlegging 

• Tilrettelegging med stier, parkering, 
infoskilt, kart og brosjyrer, nettsider, 
skjermer på ferja, film 

• Guidete båtturer utenom hekkesesongen



HVORFOR SKAL REISEMÅL KVALIFISERE SEG SOM 
BÆREKRAFTIG?

• Markedet etterspør ansvarlighet i økende grad 

• Struktur på bærekraftarbeidet = kvalitetsheving 

• Økt verdi av eksisterende merkevare

• Økt engasjement og samarbeid i næringen 

• Økt kvalitet på enkeltprodukt og helhetsproduktet 

• Økt oversikt og synlighet av gode tiltak



PLAN FOR BESØKSFORVALTNING

plan



• Hvordan og med hvilke verktøy skal besøksforvaltningen skje? 

• Er det mulig å skape engasjement hos den besøkende gjennom innovative 
informasjonsgrep?

• Hvordan tilrettelegge info – og veiledning for å skape bedre praktisk og 
forståelse av rammene for utøvelse av allemannsretten i tråd med 
friluftsloven i Vega?

PILOTPROSJEKT BESØKSFORVALTNING



• Hvilke atferdsregler kan fastsettes etter friluftslovens bestemmelser evt. etter 
annet lovverk for å regulere ferdsel, begrense slitasjen på stier i utmark mv. og 
hvem skal og evt. hvordan skal et slikt regelverk håndheves?

• Hvilke muligheter har verdensarvkommunen for å innføre ulike typer av 
fellesgodefinansiering, evt. hvilke avgifter kan pålegges besøkende for å dekke 
utgifter med drift og vedlikehold av tilretteleggingstiltak for allmennheten og 
besøkende i friluftsområder, besøkspunkt mv.?



VERDENSARVSENTERET PÅ VEGA -
BESØKS- OG KUNNSKAPSSENTER FOR VERDENSARVEN

Takk for meg!


