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Klage  på manglende oppfølging av verdensarvområde  -  Veganøyan

Departementet viser til over nevnte brev av 29.januar i år, som inneholder er rekke klager på

myndighetenes oppfølging av Vegaøyan Verdensarv etter at området ble innskrevet på

"Unescos liste over verdens kultur- og naturarv" i 2004.

Norske myndigheter tar forvaltningen av våre verdensarvområder svært alvorlig. Det bevilges

betydelige ressurser fra statens side for  å  sikre en god og effektiv organisering og til

omfattende tiltak som på profesjonelt vis skal sikre verdensarvverdiene samt et samfunn med

en bærekraftig framtid. Vegaøyan brukes intemasjonalt av Unesco som et eksempel på god

forvaltning, herunder god lokal forankring.

Flere av påstandene i brevet er ikke korrekte. Alle punktene fra verdensarvkomiteens vedtak

er fulgt opp; enkelte har av naturlige årsaker/behov fått mer oppmerksomhet og vært høyere

prioritert enn andre. Hva gjelder havbruk og muligheten til å utvikle denne næringen, er dette

en del av intensjonsavtalen som ble undertegnet av Fylkesmannen i Nordland, Nordland

fylkeskommune, F iskeridirektotratet, Vega kommune, Vega Distriktsfiskarlag Vega

Reiselivsforum, Vega bonde- og småbrukarlag og Vega Bondelag, og i samråd med

Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljøderektoratet).
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Intensjonsavtalen sier at tradisjonelle næringer og øvrig næringsliv fortsatt skal kunne drives

økonomisk lønnsomt og utvikles i samme takt som landet for øvrig, og at det samme gjelder

nye næringer. At næringene skal utvikles slik at verdiene tas vare på og at biologiske verdier

bevares, er også gitt. I dette er tålegrenser mellom nye næringer og verdensarvverdiene svært

viktig, og noe som myndighetene ser som avgjørende. Departementet ser derfor fram til at

resultatene fra den nye utredningene som nå skal gjennomføres, om tålegrenser og akvakultur

i verdensarvområdet, gjennomføres.

Med hilsen

Berit Halvorsen (e.f.)
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