
GEOPARKNETTVERK I 

NORGE OG

INTERNASJONALT



En Geopark er 

et avgrenset, klart definert og sammenhengende 

område som inneholder geologisk verdifulle steder av 

betydning. 

Den geologiske betydningen kan erklæres ut ifra 

geologiske prosesser, forekomster eller 

landskapstrekk, som formidler geologi som vitenskap 

og som grunnlag for menneskets utvikling og kultur. 



i tillegg til de geologiske kriteriene demonstrere en helhetlig 

tilnærming til landskapet gjennom å integrere kunnskap og steder 

med kulturhistoriske og økologiske verdier med de geologiske.

ha en strategisk og praktisk plan for undervisning og formidling, 

skjøtsel og bærekraftig turisme og kontinuerlig arbeide for å følge 

opp og styrke dette.

ha tilstrekkelig og forståelig informasjon om områdets verdier, 

formidlet gjennom medier som gjør publikum i stand til å tilegne 

seg denne kunnskapen og vite hvordan gå fram for å oppleve 

dem.

ha en organisasjon som entydig og tydelig er knyttet til den.

være tydelig og utvilsomt forankret i lokalsamfunnet.

arbeide med bærekraftig utvikling i geoparken og dens økonomi 

drives på bærekraftig måte

ha geofaglig kompetanse



UNESCO Globale Geoparker

Må inneholde geologi av internasjonal betydning

Skal ha et visst antall geosteder (geosites) og et antall andre, 

kulturhistoriske

Bevisst strategi for skjøtsel/vern og bærekraftig turisme

Lokal forankring – ”bottom up” dvs. sterk interesse hos lokale 

myndigheter og i lokalsamfunnet

Integrert i undervisning og skoleverk

Fysiske fasiliteter – ”besøkssenter”; kan ikke være et hjørne på 

turistkontoret

Bærekraftig økonomi – og ikke prosjekt

Må ha geofaglig kompetanse (ikke nok med løsarbeidere fra 

universitetet)



Brosjyre finnes på 

www.ngu.no

http://www.ngu.no/


Noen betraktninger

Globale geoparker har på en måte kommet nedenfra, 

og så plutselig får de UNESCO-status

Det har kommet overraskende på mange myndigheter; 

de takler ikke helt dette

Heller ikke i Norge har dette utløst noen departemental 

begeistring, heller en form for byråkratisk ubehag over 

et forstyrrende element

Og hvem er egentlig ansvarlig? Skal de ha penger, 

disse parkene?



Geologisk arv – underprioritert og lite forstått

Få personer med kompetanse i forvaltningen

Biologisk mangfold får hele oppmerksomheten

Men nå:

Mye av vår geologiske arv er i fare

Denne arven forteller oss om jordkloden og gir tjenester til alt som 

lever på planeten. Den sammenhengen begynner å synke inn

IUGS (geovitenskapenes internasjonale union) har opprettet en ny 

kommisjon for geologisk arv

UNESCO har bedt denne lage helhetlige kriterier som UNESCO 

Globale Geoparker skal baseres på

NGU er med i denne kommisjonen, og flere kan bli med hvis de 

ønsker





Norske Geoparker (nytt)

Fokus på nasjonal betydning

Lavere terskel enn UNESCO

For ”aspiranter” til UNESCO, evt. de som 

ikke vil eller kan legge så mye ressurser 

inn i dette

Organiseres av Norsk komite for 

geoparker og geoarv

Første søknadsfrist mars 2018





Norske Geoparker er uavhengig av UNESCO Globale 

Geoparker. 

Norske Geoparker er et tilbud til å utvikle steder etter 

samme prinsipper som UNESCO Globale Geoparker, 

men med en lavere terskel og et nasjonalt system for 

godkjenning, veiledning og kvalitetssikring. 

Det er likevel en forutsetning at geologiske verdier skal 

være de sentrale i Norske Geoparker, og at 

kvalifisering avhenger av en genuin, geologisk 

tilnærming.

Norske Geoparker kan være et steg på veien til 

UNESCO Globale Geoparker, men det kan også være et 

selvstendig konsept som krever mindre ressurser.



Søknader fremmes Norsk komité for geoarv og 

geoparker innen 31. mars hvert år.

Norsk komité for geoarv og geoparker oppnevner 1) en 

fagkomite som evaluerer den geologiske betydningen 

av området, og 2) en bredere gruppe som evaluerer 

søkerens forankring, strategi og planer.

Søker vil underveis i prosessen kunne være i dialog 

med evalueringsgruppene, og ha muligheter til å 

fremme en forbedret søknad innen 1. november.

Søkere vil så få svar innen 31. desember. 

Norske Geoparker er pliktige til å sende en status- og 

virksomhetsrapport hvert tredje år (innen 31. mars), 

målt fra tildeligsår.  



Norsk eller UNESCO....

Det er avgjørende å finne et samlende, geologisk 

konsept som skal danne rammen for formidling og 

betydning

Hva er nasjonalt/internasjonalt viktig? 

Internasjonalt: betydning for geologi som vitenskap i 

global kontekst, evt. geologi i samspill med 

menneskers utvikling. Denne frukten skal henge høyt, 

vakker natur er ikke nok

Nasjonalt viktig: betydning for forståelse av norsk 

geologi og det norske landskapet




