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Social hållbarhet i fokus när den årliga Nordiska 
Världsarvskonferensen hålls i Stockholm nästa vecka  

 

Nu närmar sig den nordiska världsarvskonferensen som i år är förlagd till Stockholm 

den 2-4 september. Varje år arrangerar Nordic World Heritage Association (NWHA) en 

världsarvskonferens i ett av de Nordiska länderna. I år är det Sveriges tur som valt att 

förlägga konferensen till Stockholm. 

Drygt 140 delegater från världsarv i hela Norden (inklusive Grönland) samlas för att under 
några intensiva dagar konferera på temat Världsarv och social hållbarhet.  Konferensen riktar 
sig till de som på olika sett arbetar med de världsarv som finns i Norden. 

Tre av Sveriges världsarv ligger i Stockholm; Drottningholm, Skogskyrkogården och Birka 
och Hovgården. Konferensdeltagarna får under dagarna chans att besöka alla tre; söndag den 
1:a september på pre-tour till Världsarvet Birka och Hovgården, tisdag den 3:e sker till största 
delen ute på Drottningholm och den tredje och sista dagen besöker deltagarna 
Skogskyrkogården.  

Årets världsarvskonferens blev snabbt fullbokad. Sammanlagt 140 personer från Sverige, 
Norge, Finland, Danmark, Norge och Grönland har lockats till Stockholm av det fullmatade 
programmet. På konferensen medverkar en rad föreläsare med olika perspektiv på världsarv 
och social hållbarhet. Se bif. utförligt program och Keynote Speakers 

- Det är viktigt för oss som arbetar med Världsarv runt om i Norden att träffas och 
utbyta erfarenheter, berättar Lena Landström som är styrelseledamot i den nordiska 
världsarvsföreningen (NWHA). 
 

- Med årets föreläsare får det kommande arbetsåret en boost i hållbarhetsfrågorna, något 
som är oerhört viktigt i den tid vi lever i nu. 

Ett världsarv är en miljö som är helt unik och som har betydelse för hela mänskligheten. Det 

är vårt gemensamma minne.  För det land, där världsarvet finns, innebär det ett ansvar som 

är förpliktigat med att bevara och vårda världsarvet för kommande generationer. Idag pågår 

arbetet med att ta fram en nationell världsarvsstrategi (RAÄ) vilket aktualiserar frågorna 

kring världsarven i Sverige än mer. Idag finns 1121 världsarv i 167 länder.  

 

 

Media hälsas varmt välkommen att närvara under alla dagar samt intervjua samtliga föreläsare 
efter överenskommelse. Se bifogade program. 



Tid: 2 – 4 september  (se bif detaljerat program)  (1:a september Pre-tour Birka och 
Hovgården) 

Plats: Clarion Hotel (Ringvägen) i Stockholm.  

 

För mer information och kontakt med föreläsarna; vänligen kontakta: 

Lena Landström, NWHA - världsarvskoordinator Tel: 070 – 370 36 19  

lena.landstrom@regiongavleborg.se 

Lena Flodin, kulturarvsspecialist Statens fastighetsverk  Tel: 010 - 478 70 60 

lena.flodin@sfv.se 

 

Användbara länkar om världsarv 

 

www.worldheritagesweden.se 

www.nordicworldheritage.org 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


