
– Du intervjuet turister i to nasjonalparker med Unes-
cos verdensarvstatus i Australia og New Zealand. Hva 
visste de om verdensarven de besøkte?
 – Rundt 40 prosent visste ikke engang at de besøkte 
et verdensarvsted, et spesielt natur- eller kulturarv- 
sted som Verdensarvkomiteen har bestemt å beskytte 
for fremtidige generasjoner. I tillegg var mange usikre 
på hva verdensarv innebærer. Noen trodde verdens-
arvsymbolet var et dolokk, andre en boksåpner. Bare 
én av de 500 besøkte parkene på grunn av verdensarv-
statusen.
 – Hvorfor vet turistene så lite?
 – Verdensarvstatusen taper ofte formidlingskampen 
nasjonalt: I land som Austra-
lia og New Zealand står for 
eksempel nasjonalparkstatu-
sen sterkere og promoteres 
i større grad. Internasjonalt 
har arbeidet med formidling 
kommet i skyggen av det 
store nominasjonssirkuset.
 – Hva er problemet?
 – Man kan lure på hva 
som er poenget med å bruke 
så mye ressurser på å lage 
en liste, om ingen kjenner 
til konvensjonens hensikt. 
Hvis stedene er viktige å 
ta vare på, må man klare å 
formidle det.
 – Poenget er vel å bevare 
stedene, ikke sørge for en turiststrøm?
 – Jo, men om man klarer å skape bevissthet om 
hvorfor de er viktige å bevare, vil det bidra til en re-
spekt for stedene som ikke automatisk finnes.
 – Noen steder blir nesten ødelagt av turister etter å 
ha fått verdensarvstatus.
 – Det er sant, Machu Picchu i Peru eller Angkor 
Wat i Kambodsja er eksempler. Men de hører til unn-
takene.
 – Verdensarvstatus kan bli en «forgiftet gave», skri-
ver du.
 – Uttrykket vitner om det anstrengte forholdet mel-
lom fag og politikk. Når steder som fagfolkene mener 
ikke er klare presses gjennom som gaver i diplomatisk 
spill, kan de med tiden bli til «forgiftede gaver». Man-
gler stedene planer for forvaltning, oppstår kanskje 
ressurskonflikter i etterkant. Dermed blir stedene 
ubehagelig gjengangere på sakslisten til verdensarvko-
mitemøtene.
 – Det er 981 steder i 160 land på listen. Hvilke utfor-
dringer skaper det?
 – Det ser ut til at man er blitt mer opptatt av å no-
minere steder enn det egentlige poenget med listen: 
å fokusere på bevaring. Jeg mener at listen ikke bør 
bli særlig lenger, skal man klare å forvalte alle stedene 
skikkelig.
 – Hvordan forandrer det et sted at det blir tatt inn på 
Unescos verdensarvliste?
 – Det kommer an på om man bruker verdensarv-
statusen strategisk eller ikke. Selv om mange tror det, 
følger hverken flere turister eller mer penger automa-
tisk med statusen. Endringene er derfor mindre enn 
man kanskje tror og håper.
 – Er det noen vits i verdensarvlisten?
 – På sitt beste gjør listen at de som forvalter og bor 
på verdensarvsteder opplever at de blir del av et større 
verdensarvnettverk. Om vi klarer å snu fokuset tilbake 
til bevaring og i større grad bruke verdensarvstedene 
som internasjonale møteplasser, bør konvensjonen ha 
en lys framtid.

Ida KvIttIngen

Doktoren svarer

HerdIs Hølleland 
har skrevet avhandlingen 
«Practicing World Herita-
ge: Approaching the chan-
ging faces of the World 
Heritage Convention». 
Hun disputerer 20. august 
ved Institutt for kulturstu-
dier og orientalske språk, 
Universitetet i Oslo.

Folk vet lite om verdensarven.

Det er ikke mye som slår 
uventede vitenskapelige oppda-
gelser på havbunnen. De har alt. 
Undervannsbåter i sakte beve-
gelse, rare dyr, ekstreme fysiske 
miljøer og et abstraksjonsnivå 
som får dagdrømmene til å ta 
fullstendig overhånd. I forrige 
uke sto våre farvann for tur. Det 
er nå funnet nye vulkaner vest 
for Jan Mayen – vulkaner som 
før eller siden kan utvikle seg til 
nye øyer. 
 Nyheten ble sluppet av 
forskere ved Senter for geobio-
logi, Universitetet i Bergen, i 
forbindelse med en orientering 
til miljøvernminister Bård Vegar 
Solhjell. Funnene ble gjort 
under sommerens tokt med 
båten G. O. Sars og er ennå ikke 
publisert. Senteret har i lengre 
tid jobbet med geologiske og 
biologiske undersøkelser av den 
lange vulkanske fjellkjeden på 
stort havdyp mellom Norge og 
Grønland – den midtatlantiske 
rygg. 
 Det er der, i limingen mel-
lom den eurasiske og den 
nordamerikanske platen, at 
Norge og Grønland glir sakte fra 
hverandre. Lava velter ut og ny 
jordskorpe dannes. De samme 
forskerne har tidligere gjort 
bemerkelsesverdige funn i dette 
området. Her er det oppdaget 
varme kilder, hvite skorstener 
som spyr ut glohett vann, 
samt en rekke uvanlige og nye 
dyrearter. 
 Funnene av i år ble gjort 
langs en sprekkesone som 
strekker seg i nordvestlig ret-
ning utenfor Jan Mayen. Der 
ligger vulkanene som flattrykte 
blemmer. Siden vulkanske 
bergarter finnes overalt omkring 
Jan Mayen, kan man innvende 
at funn av vulkaner ikke er så 
uventet. Men det interessante 
er at enkelte ligger rett under 
havnivå, kun 20 meter, noe som 
understreker hvor lite kunnskap 
man har om hvordan havbun-
nen er bygget opp. Grunne 
vulkaner åpner også muligheten 
for at det kan dannes nye øyer 
ved fremtidige utbrudd. Da kan 

det bli virkelig spennende, for 
nytt land er sjelden kost – også 
globalt. 
 Sist ute var en øy som dukket 
opp etter et utbrudd sør i Røde-
havet i desember 2011. Dette 
skjedde nær en allerede etablert 
øygruppe, Zubair, der den stør-
ste vulkanen har vokst opp fra 
havbunnen for mer enn 11 000 
år siden. Høsten 2011 startet for 
øvrig et undersjøisk utbrudd ved 
Kanariøyene, utenfor øyen El 
Hierro, og vulkanen kan kanskje 
nå opp til overflaten en gang i 
nær fremtid. Vulkanen er fort-
satt aktiv, men den må legge til 
minst hundre meter på høyden 
for å bli en øy. 
 Et av de beste eksemplene på 
dannelsen av nytt land under et 
vulkanutbrudd ligger i hjemlige 
farvann. Surtsey brøt overflaten 
15. november 1963, og utbruddet 
varte til juni 1967. Øya var opp-
rinnelig på 2,7 kvadratkilometer, 
men erosjon har nå redusert 
størrelsen til det halve. Spørsmå-
let er hva som vil skje hvis en av 
de nylig oppdagede vulkanene 
bryter havnivå?
 Her kan vi se for oss to scena-
rier. En liten øy kan dannes for 
deretter å tæres sakte ned, à la 
Surtsey eller den eldre vulkanen 
Vesteris som ligger 130 meter 

under havoverflaten mellom 
Grønland og Jan Mayen. Alter-
nativet er at den deler skjebne 
med sistnevnte og utvikler seg 
til en stor øy med en mektig 
vulkan. Norges eneste vulkan, 
Beerenberg, er 2277 meter høy 
og hadde sitt foreløpig siste 
utbrudd i 1985. Den er Europas 
tredje største. 
 Øyer som dannes og forsvin-
ner bringer tankene til fiksjonen 
og store mysterier, men det var 
økonomiske forhold som stjal 
mye av oppmerksomheten da 
saken gikk sin gang i mediene. 
For undersjøiske vulkaner og 
varme kilder kan være svært rike 
på metaller. «Nasjonalpark eller 
milliardbutikk» var vinklingen 
til Bergens Tidende (1. august), 
for å nevne ett eksempel. Flere 
av malmene på fastlands-Norge 
ble dannet på samme måte som 
metallene man nå har funnet 
ved de varme kildene omkring 
de undersjøiske vulkanene. 
Gruvedrift i Atlanterhavet kan 
kanskje bli en realitet en gang 
i fremtiden, men da nærmer vi 
oss fiksjonen igjen. I mellomti-
den kan man ikke gjøre annet 
enn å vente. Vente på neste 
utbrudd.  
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Det nye Norge

HenrIK H. svensen, seniorforsker ved Senter for Jordens 
utvikling og dynamikk, Universitetet i Oslo

Forskningsfronten Geobiologi

Hva: En rekke nye vulkaner er oppdaget i havet utenfor Jan Mayen. 
Hvem: Forskere ved Senter for geobiologi, Universitetet i Bergen. 
Betydning: Nytt land, nye muligheter – samt et par utfordringer.

Nye funn: Forskere ved Senter for geobiologi har funnet nye vulkaner vest for Jan 
Mayen, enkelte rett under havnivå. I området er det også varme kilder, hvite skorstener 
som spyr ut glohett vann, samt en rekke uvanlige og nye dyrearter.  
 Foto: Senter For geobiologi, Uib
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