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1. Organisation 

 

Nordic World Heritage Association er en ideel organisation, der arbejder til fordel for de 
nationale verdensarvsforeninger og verdensarvsgrupperinger i Norden. 
 
Nordic World Heritage Association blev stiftet i Thingvellir Nationalpark, Island den 23. 
september 2016. 
 
Nordic World Heritage Association har til formål at bistå og støtte implementeringen af 
UNESCO’s Verdensarvskonvention i de nordiske lande. Nordic World Heritage 
Association skal stimulere til samarbejde, lokal involvering og deltagelse og faglig 
erfaringsudveksling til gavn for de nordiske verdensarvssteder. 
 
Bestyrelsen for Nordic World Heritage Association bestod i 2018 af følgende 
medlemmer, jf. Årsmødet den 28. maj 2018: 
 
Fra Världsarv i sverige (World Heritage Sweeden): 
 Lena Landström (for et år) 
 Pernilla Nordström/Camilla Lugnet (for to år) 
 
Fra Suomen Maailmanperintökohteiden Yhdistys  
Föreningen för Finlands Världsarv (Association of World Heritage Sites in Finland): 
 Jussi Teleranta (for et år) 
 Petteri Takkula (for to år) 
 
Fra Norges Verdensarv (World Heritage Norway): 
 Odd Sletten (for et år) 
 Rita Johansen (for to år) 
 
Fra Verdensarvsgrupperingen i Island: 
 Ólafur A. Jónsson (for et år) 
 Einar Sæmundsen (for to år) 
 
Fra Verdensarvsgrupperingen i Rigsfællesskabet: 

Morten Teilmann-Jørgensen (for et år) 
Birgitte S. B. Lamp (for to år) 

 
Valgt som formand for bestyrelsen for to år: 

Birgitte S. B. Lamp 
 
Valgt som næstformænd i bestyrelsen: 

Einar Sæmundsen 
 Lena Landström 
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Valgt som sekretær for et år: 
 Petteri Takkula 
 
Valgt til funktionen ”finansiering” for et år: 
 Ólafur A. Jónsson 
 Einar Sæmundsen 
 
 

2. Administration 

 
Nordic World Heritage Association er tilmeldt Brønnoysundregistret i Norge, som er en 
selvstændig juridisk enhed med forretningsadresse i Røros, Norge. 
 
Nordic World Heritage Association har ingen ansatte, og sammenslutningen er baseret 
på frivillig arbejdskraft, først og fremmest fra bestyrelsesmedlemmerne. 
 
På Årsmødet i Nordic World Heritage Association 28. maj 2018, besluttede bestyrelsen, 
at man ville anmode Norges Verdensarv om at påtage sig ansvaret for 
sammenslutningens økonomisk-administrative arbejde. Norges Verdensarv har meget 
venligt imødekommet anmodningen. 
 

3. Økonomi 

 
Regnskabet for 2018 viser en samlet indtægt på kr. 37.164 og et ordinært resultat på kr. 
24.204. Beløbet overføres som opsparet egenkapital. Den opsparede egenkapital er 
således kr. 63.036. 
 
Bestyrelsen finder, at forudsætningen for fortsat drift er til stede. 
 
 

4. Aktiviteter, kontakter og samarbejde 

 
Bestyrelsesmøder og årsmøde 
Bestyrelsen for Nordic World Heritage Association har i 2018 afholdt fem møder samt et 
årsmøde. Årsmødet blev afholdt i Reykjavik mandag den 28. maj 2018. Alle de nationale 
verdensarvsforeninger og grupperinger var til stede på mødet. I alt deltog 8 ud af ti 
bestyrelsesmedlemmer i det årlige møde. 
 
De tre bestyrelsesmøder blev afholdt henholdsvis den 28. maj og 29. maj i Reykjavik, 
den 10. september i Vingsted og 24. og 25. oktober i Helsinki. De øvrige to 
bestyrelsesmøder har været videomøder – henholdsvis den 1. februar 2018 og den 11. 
maj 2018. 
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Den nordiske verdensarvskonference 
Den nordiske verdensarvskonference blev i 2018 afholdt i Jelling og Christiansfeld i 
Danmark. De to verdensarvssteder arrangerede i samarbejde konferencen, der havde 
ca. 120 deltagere.  
 
Temaerne for de to dage var verdensarv i børnehøjde og håndtering af de udfordringer, 
der kan opstå, når nogle har et særligt forhold til verdensarven. Temaer, som mange 
kunne relatere til, og snakken gik lystigt mellem deltagerne, der blandt andet deltog i 
rundvisninger, oplæg, workshops og musikalske indslag. 
 
Efter konferencen blev der arrangeret en post-tur til Vadehavet, som er det tredje 
verdensarvssted i Region Syddanmark. 
 
Tilbagemeldingerne fra konferencedeltagerne var generelt rigtig gode, og evalueringen 
gav brugbar og konstruktiv inspiration til kommende værter.  
 
Den nordiske verdensarvskonference afholdes i 2019 i Stockholm. 
 
Nordic World Heritage Award – en nordisk verdensarvspris 
Rauma tog i 2017 initiativ til at etablere en årlig nordisk verdensarvspris. Selve prisen er 
designet af medarbejdere i Rauma Kommune, og prisen er en generøs gave fra Rauma 
by. 

Bestyrelsen har I løbet af 2018 arbejdet med udarbejdelse af kriterier for uddeling af 
prisen, der vil blive givet til organisationer og Verdensarvs-interessenter, som har 
udmærket sig med borgerinddragelse og involvering.  

Verdensarvsprisen forventes overrakt for første gang på den nordiske 
verdensarvskonference i Stockholm i 2019. 

Projekt om bæredygtig turisme 
Bestyrelsen har i 2018 arbejdet med projekt ”The Nordic World Heritage as a model 
region for sustainable tourism”, der er medfinansieret af Nordisk Råd. 
 
Formålet med projektet er at gøre de nordiske verdensarvssteder til en ”modelregion” for 
bæredygtig turisme og undersøge, hvordan nordiske verdensarvssteder arbejder 
strategisk med bæredygtig turisme i dag, og hvad udfordringerne er. 

UNESCO’s sustainable tourism toolkit er den ”prisme”, projektets problemstilling søges 
set igennem (kendskab, brug, praktisk anvendelighed, styrker, svagheder, forandring, 
forbedringer o.s.v.).  

Projektet løber et år, og bestyrelsen samarbejder i projektforløbet med konsulentfirmaet 
Bark Rådgivning A/S. Der er i foråret 2019 lavet en spørgeskemaundersøgelse og 
kvalitative follow-up interviews med nordiske site managers, der har deltaget i 
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spørgeskemaundersøgelsen. Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet i København maj 
2019 have en intern workshop, og der vil på den nordiske verdensarvskonference i 
september blive holdt en større workshop, inden resultaterne forventes præsenteret 
inden udgangen af året. 

Hjemmeside 
Nordic World Heritage Association har fået oprettet egen hjemmeside med hjælp fra 
Harald Schaller, Thingvellir National Park - https://www.nordicworldheritage.org/ 

Vision 
Bestyrelsen for Nordic World Heritage Association har vedtaget følgende vision: 
 

”The Nordic World Heritage Association supports best practise in World 

Heritage Management across the Nordic countries – sharing knowledge and 

implementing the World Heritage Convention”. 
 

Konferencestrategi 
Bestyrelsen har i 2018 udarbejdet og vedtaget følgende konferencestrategi: 

“The Nordic World Heritage Association holds an annual 

conference. 

The members of the Nordic World Heritage Association alternately 

host the conference. 

 

The vision of the Nordic World Heritage Association is: 

“The Nordic World Heritage Association supports best 

practise in World Heritage Management across the Nordic 

Countries – sharing knowledge and implementing the World 

Heritage Convention”. 

 

The annual conference is a major activity to fulfil the purpose and 

vision of the Association. 

 

The organizer is responsible for the programme and the actual 

running of the conference. 

 

The Board of the Nordic World Heritage Association functions as an 

advisory Board ensuring the long-term development of the 

conferences.  

 

The conference hosts for the coming year will give a brief 

presentation at the conference the year before.” 
 
En håndbog for kommende værter er under udarbejdelse. 
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5. Medlemmer 

 
Nordic World Heritage Association har fem medlemmer: 
 

1. Världsarv i Sverige (World Heritage Sweeden) 
 

2. Suomen Maailmanperintökohteiden Yhdistys 
Föreningen för Finlands Världsarv (Association of World Heritage Sites in 
Finland) 
 

3. Norges Verdensarv (World Heritage Norway) 
 

4. Verdensarvsgrupperingen i Island 
 

5. Verdensarvsgrupperingen i Rigsfællesskabet 
 

 
6. Personale, sikkerhed og ligestilling 

 
Organisationen har ikke haft ansatte i 2018. 
 
Der er ikke konstateret skader eller ulykker. 
 
Bestyrelsen har i 2018 bestået af 4 kvinder og seks mænd. Bestyrelsen er opmærksom 
på ligestilling og ser gerne en ligelig fordeling mellem kvinder og mænd i bestyrelsen. 
 

7. Miljø 

 
Organisationen bedriver ikke virksomhed med forurenende eller andre miljømæssige 
konsekvenser. 
 
Nærværende årsberetning er udarbejdet i to eksemplarer på henholdsvis dansk og 
engelsk. 
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  Bestyrelsen 
                  Nordic World Heritage association 

20. maj 2019 

 
 
________________              _____________                   _____________                  _______________ 

Lena Landström                   Camilla Lugnet                      Jussi Teleranta                    Petteri Takkula 

Member of the Board           Member of the Board            Member of the Board           Member of the Board 

 

 

 

________________            ______________              ______________                    ________________ 

Einar Sæmundsen              Ólafur A. Jónsson             Rita Johansen                         Odd Sletten 

Member of the Board          Member of the Board        Member of the Board              Member of the Board 

 

 

 

 

______________________         ___________________ 

Morten Teilmann-Jørgensen        Birgitte S. B. Lamp 

Member of the Board                   Chairperson 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


