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Hva er det og hva skal til?



Fristende å starte med hva geopark 

IKKE er!
 Ikke geologipark

 Ikke en steinsamling

 Ikke spesielt for geologer

 Ikke mineralturisme

 Ikke vernesone/buffersone



Konseptet Geopark

 Utviklet seg parallelt i Europa og Kina på sent 90-tall

 Målet var, da som nå, å ivareta vår geologiske naturarv og bruke 
kunnskapen om verdiene til å skape bærekraftig utvikling i 
lokalsamfunn

Lesvos geopark, 
Hellas, var en 
av de fire første 
geoparkene



Historie:
 European Geoparks Network (EGN) ble 

grunnlagt av fire geoparker i 2000 

 Global Geoparks Network (GGN) dannet i 
2004 (Europa and Kina)

2004 Juni: 1st 
UNESCO 
International 
Conference on 
Geoparks, i Kina



 

UNESCO Global Geoparks er del av et UNESCO program og en «site 
designation» (andre slike er  Verdensarvlisten og Man and Biosphere Reserves). 

Programmet heter International Geoscience and Geoparks Program 

Fra 17. november 2015:



Globalt geoparknettverk

 2000: European Geoparks Network (EGN) dannet

 2001: Avtale med UNESCO, ad-hoc støtte

 2004: Global Geoparks Network (GGN) dannet. 
Alle EGN geoparker er GGN geoparker

 2014: GGN Association – non-profit, non-
governmental organiasjon. Alle GGN geoparks må 
være medlemmer. Medlemsavgift i 2017:1500 
Euro

 2015: UNESCO Global Geoparks

 Website: europeangeoparks.org

 globalgeoparksnetwork.org/

http://www.europeangeoparks.org/
http://globalgeoparksnetwork.org/


Bosetting, historie 
og kultur

Biologisk mangfold

Foto: Sven Dahlgren og Mona Holte

Geologi og landskap

…… historiene om de store 
sammenhengene

Tilbake til konseptet: 



GEOPARKER:
Geologisk naturarv koblet 

til landskap, biologi, 
mennesker og kultur.

Geologiske forekomster vitner
om jordas historie og er kunnskapen om og bruk av 
den er avgjørende for en bærekraftig framtid.

Geoparker er levende, arbeidene landskaper og 
samfunn, en interaksjon mellom vitenskap og 
lokalmiljø.



Geoparker
Bruker lokal identitet og kunnskap om egen geologisk, 

økologisk og kulturell historie som et nytt verktøy for 
økonomisk utvikling – i hovedsak gjennom geoturisme.

Gea Norvegica 
UNESCO Global 
Geopark, Norge



UNESCO Global Geoparks skal

 Ivareta og legge til rette 
for bærekraftig bruk av 
geologisk naturarv.

 Drive undervisning og 
opplæring om naturarv og 
sammenhengene med oss 
mennesker.

 Bruke kunnskapen om 
naturarv og et steds 
kultur- og naturkvaliteter 
til å styrke lokal utvikling. 
Næringsmuligheter => 
bærekraftig turisme => 
geoturisme.



EUROPEAN GEOPARKS NETWORK, EGN

2016:  69 europeiske 
geoparker- mange nye 
søknader

Global Geoparks Network 
opprettet i 2004, nå 119 
Global Geoparks





• UNESCO Global Geoparks must be single, unified geographical  areas where sites 
and landscapes of international geological significance are managed with a 
holistic concept of protection, education, research and sustainable development

• UNESCO Global Geoparks use geological heritage, in connection with all other 
aspects of that area’s natural and cultural heritage, to enhance awareness and 
understanding of key issues facing society in the context of the dynamic planet 
we all live on.

ELLER PÅ NORSK:

• En UNESCO Global Geopark er et område med en definert geografisk 
avgrensning, hvor lokaliteter og landskap har en internasjonal geologisk 
betydning og forvaltes i et helhetlig  perspektiv i forhold til vern, 
kunnskapsspredning, forskning og bærekraftig utvikling. 

• En UNESCO Global Geopark bruker den geologiske naturarven, sammen med alle 
andre aspekter av områdets natur- og kulturarv, til å øke bevisstheten om jordas 
historie og forståelsen av viktige utfordringer som samfunnet står overfor, i 
forhold til den dynamiske kloden vi alle bor på.

UNESCO Globale Geoparker, definisjon:



GEOTURISME

 Definert av National Geographic:
 Geotourism is defined as tourism that sustains or 

enhances the distinctive geographical character of a 
place—its environment, heritage, aesthetics, culture, 
and the well-being of its residents.

 Prinsipper: 
http://www.nationalgeographic.com/travel/geotourism/geotourism-principles/

http://www.nationalgeographic.com/travel/geotourism/geotourism-principles/


GEOTURISME I GEOPARK

 Aktiv bruk av den geologiske naturarven – men 
ikke gjennom mineralturisme eller samling av 
fossiler og bergarter.

 Kunnskapsspredning og ivaretagelse – for 
innbyggere og besøkende

 Kunnskap om eget bosted, stolthet og det gode
vertskapet

 Den geologiske historien
og sammenhengene blir
«added value»



Mineralbasert næring i geopark?
 En geopark må forholde seg til og respektere 

nasjonale lover.

 Geoparken skal ikke forhindre økonomisk 
utvikling, men påse at vernede områder blir 
ivaretatt og eventuelt jobbe for nye vernetiltak.

 Geoparken kan ikke være direkte involvert i salg 
av geologiske produkter (typiske samleobjekter 
som fossiler, mineralstuffer).

 Bruk av eksempelvis rester 
etter produksjon må behandles 
i UNESCO etter søknad i hvert 
enkelt tilfelle.

 Arenaer for undervisning 



UNESCO status

 Med erfaring fra Verdensarven: folk har tro på UNESCOs 
utnevninger: Logo betyr kvalitet, verdt å besøke?

 Lettere å markedsføre i utlandet

 Eksempel fra Telemark: Ny Verdensarv i nordfylket –
UNESCO Global Geopark i sør – en regionalpark som 
knytter sammen – industrihistorie og naturhistorie. 

 Hvordan utnytte ny status: ikke bare en oppgave for 
geoparkstab!

 Det tar tid å fylle et nytt konsept med innhold og gjøre 
dette innholdet kjent og forstått av «folk flest».



Global geoparks network, GGN

 Et globalt nettverk for samarbeid, for å dele erfaringe og “best 
practice” med same mål: ivareta geologisk naturarv, forvalte 
naturarven på en bærekraftig måte i undervisningsaktivitet, 
Geoturisme og til lokal økonomisk utvikling.

 GGN dannet en “non-for-profit association” i 2014

 GGN Association har egne statutter, “rules of operation” og etiske 
retningslinjer.

 Alle GGN Geoparker må være medlemmer i GGN Association. 
Medlemsskapet koster i 2017: 1500 Euro

 1000 dollar pr. Geopark setter på en spesiell konto i UNESCO, 
brukes til capacity building for geoparker i visse deler av verden.



European Geoparks Network - EGN:

 EGN er det regionale GGN nettverket i 
Europa

 EGN følger  GGN statutter

 Bygger på EGNs eksisterende struktur 
og regelverk



Prosesser i UNESCO

 Informasjon: 
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-
sciences/unesco-global-geoparks/

 Hvert 4. år revalidering

 Grønt kort. Medlem i nye fire år

 Gult kort. Medlem i to år til + «hjemmelekse»

 Utvide området:

 Mindre enn 10 %

 Mer enn 10 %

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/


Overlapping med andre UNESCO områder:

 Fra «Operational guidelines (UGG) artikkel 3:

 (iv) In the case where an applying area overlaps with 
another UNESCO designated site, such as a World 
Heritage Site or Biosphere Reserve, the request must be 
clearly justified and evidence must be provided for 
how UNESCO Global Geopark status will add value
by being both independently branded and in 
synergy with the other designations. 



På plass FØR søknad til UNESCO:

 De facto geopark i minimum ett år.

 Aktiviteter i geopark-regi:undervisningsopplegg, turer, 
partnere…

 Synlighet: nettside, egen logo, brosjyrer, noen geosites 
om er utviklet av geoparken.

 Daglig tilgang på geofaglig
ekspertise lokalt

 Kan være en fordel å ha
deltatt på «Intensive Course», 
i hvert fall vært på geopark konferanse,
foredrag, poster, blitt kjent med andre geoparker



Geologien er en uutnyttet ressurs i reiselivet – og Norge 
trenger flere områder som vil utvikle geoparker!

Takk for 
oppmerksom-

heten!


