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Uttalelse – Norges UNESCO globale geoparker tilbake på statsbudsjettet 

 
Vi viser til Regjeringens forslag til statsbudsjett 2022 under Nærings- og 
Fiskeridepartementet. 
 
I statsbudsjettet for 2020 og 2021 vedtok Stortinget enstemmig å bevilge 3 millioner kroner til 
Norges 3 UNESCO globale geoparker, herunder Trollfjell Geopark som dekker kommunene 
Leka (Trøndelag), Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad (Nordland). Geoparkene ble 
tildelt 1 million kroner hver under kapittel 900, post 80. 
 
I forslag til statsbudsjett 2022 er denne posten foreslått avviklet med en svak begrunnelse 
(vedlegg 1). 
 
Formålet med de statlige midlene er å sikre at geoparkene har finansiell forutsigbarhet slik at 
de kan fortsette det viktige arbeidet innenfor blant annet bærekraftig reiseliv. Geoparkene 
bidrar sterkt til lokal og regional verdiskapning, herunder reiselivsutvikling og 
kunnskapsspredning. Verdiskapning skjer også gjennom store internasjonale 
nettverkssamarbeid hvor Norge og geoparkene settes på det globale kartet som attraktive 
reisemål, kunnskapsspredere og utviklingsaktører.  
 
Vi ber om at post 80 blir opprettholdt permanent, slik at geoparkene slipper å måtte 
engasjere seg mot Stortinget og Regjeringen hver gang statsbudsjettet legges frem. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Helgelandsrådet 
 
 
Eilif Kristian Trælnes  
Politisk leder 
 
 
 
1 vedlegg (Nærings- og Fiskeridepartementets forslag til avvikling av post 80 (kap. 900), forslag til statsbudsjett 
2022) 
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Vedlegg 1 

 
 
Nærings- og Fiskeridepartementets forslag til avvikling av post 80 (kap. 900), 
forslag til statsbudsjett 2022 
 
 

Kap. 905 Norges geologiske undersøkelse   
  (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Saldert budsjett 

2021 
Forslag 

2022 

01 Driftsutgifter 193 944 189 876 190 200 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 73 414 70 781 71 800 

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 3 787 40 000 16 400 

80 Geoparker 3 000 3 000  
 

Departementets kommentar til post 80 Geoparker: 

Det foreslås at posten avvikles. NGU leder den nasjonale komiteen som gir anbefalinger til 
UNESCO om UNESCO Global Geopark. Det er derfor uheldig at NGU også tildeler støtte til 
drift av norske UNESCO Global Geoparks. For øvrig bør norske geoparker innrette seg slik 
at de er lønnsomme ut fra sin drift, og at eventuell støtte bør vurderes ut fra geologisk 
viktighet, kulturminne eller lignende i eksisterende generelle støtteordninger. 
 
 
 
 
Trollfjell, Magma og Gea Norvegica UNESCO globale geoparkers kommentar til 
begrunnelsen: 
 
Vi finner begrunnelsen merkelig, da det er departementet selv som ønsket at denne 
bevilgningen skulle gå via NGU.  
 
Norsk komite for geoparker og geoarv (NKGG) er den tverrfaglige og tverrsektorielle 
komiteen som ledes av NGU. Oppgavene til komiteen er blant annet å anbefale 
geoparkkandidater som kan, om de ønsker det, søke om status som UNESCO Global 
Geopark. Dette gjør komiteen på vegne av den norske UNESCO-kommisjonen og søknaden 
behandles av UNESCO i Paris. NGU har kun ansvar for å vurdere den geofaglige kvaliteten 
hos en norsk geoparksøker. Det er UNESCO sentralt og IUGS (International Union of 
Geological Sciences) som endelig avgjør om geologien er viktig nok til å være en UNESCO 
Global Geopark, og som vurderer alle andre nødvendige kriterier for å kunne få denne 
UNESCO-utmerkelsen.  
 
NGU har altså ingenting med utnevnelsen og heller ikke noe med tildeling av støtten, da den 
bare går via NGU fra Stortinget. La oss også legge til at det er ingen parker, være seg 
regionalparker, nasjonalparker eller geoparker, som klarer å være lønnsomme ut fra sin 
egen drift, og som ikke trenger støtte. 


