
 

VERDENSARVSENTER URNES – VERDEN INN I TUNET 

 

Urnes stavkirke på Ornes i Luster er trolig bygget i 1130, og dermed landets eldste stående bygg i tre. 
Med sin beliggenhet i landskapet, sin romanske utforming og sine unike treskjærerarbeider regnes 
kirken som den mest verdifulle av stavkirkene. Sett i et internasjonalt perspektiv er kirken og de 
tilknyttede verdiene et av landets desidert viktigste kulturminner. Kirken som står i dag er ikke den 
første – store deler er gjenbrukt fra en tidligere kirke, bygget ca 1070. Den rikt skårne nordportalen 
er ikonisk, ornamentikken er i bruk både på pengesedler og på første side i passet. 
Fortidsminneforeningen overtok eierskapet til Urnes stavkirke i 1881. I 1979 ble kirken innskrevet på 
UNESCO sin liste over verdensarv, som det første stedet i Norge. Det skal nå bygges et nytt 
verdensarvsenter for Urnes stavkirke (vedlegg 2) 

Fortidsminneforeningen er en frivillig kulturvernorganisasjon som siden 1844 har arbeidet for 
bevaring av landets verneverdige kulturminner, og for å skape almen forståelse for verdien av disse. 
Foreningen ervervet den første eiendommen, Tautra klosterruin, i 1846 og eier i dag mer enn 40 
kulturhistoriske eiendommer over store deler av landet. Foreningen forvalter den største samlingen 
av eiendommer fra middelalderen, med åtte stavkirker og elleve andre middelalderbygninger. 
Foreningens samling av eiendommer er unik: De står på sin opprinnelige plass, de forteller en 
nasjonal historie med en sterk lokal tilknytning og ikke minst historien om aktivisme og engasjerte 
mennesker som kjempet for bevaring.  

Fortidsminneforeningens viktigste formål er å være en pådriver for bevaring av kulturminner, 
nasjonalt, regionalt og lokalt. Forvaltningen og driften av besøkseiendommene er lagt til en egen 
Museums- og eiendomsavdeling, som jobber tett sammen med de regionale avdelingene. Sesongen 
2019 var det totalt 193.000 besøkende på eiendommene. Avdelingen drifter etter ICOM sine 
prinsipper, og forestår også forskning, i samarbeide med nasjonale og internasjonale institusjoner. 
Avdelingen mottar en mindre, øremerket støtte fra Klima- og Miljødepartementet til denne driften, 
som utføres etter en vedtatt museumsstrategi (vedlegg 3). Lokal forankring er et bærende element i 
denne strategien. De enkelte eiendommene eies av sentralleddet, men de fleste driftes av 
regionleddet. Dette sikrer et sterkt lokalt engasjement og en betydelig frivillig innsats, og samtidig 
kvalitetssikring og profesjonell forvaltning. Urnes stavkirke driftes av Sogn og Fjordane avdeling, som 
også drifter flere andre av stavkirkene i Sogn. Avdelingen vil stå for driften av det fremtidige 
verdensarvsenteret. 

Når Fortidsminneforeningen eier så mange kulturhistorisk særlig verdifulle eiendommer rundt om i 
landet, gir det unike muligheter til å bygge kompetanse på forvaltning, drift, vedlikehold og 
formidling. At 91 av landets totalt 28 stavkirker driftes av foreningen gjør at driften totalt sett kan 
styres i bærekraftig retning. Eksempelvis kan markedsføring og tilrettelegging styre deler av 
besøkstrafikken slik at slitasjeutfordringene totalt sett blir mindre, og slik at besøksvirksomheten i 
størst mulig grad bygger opp under de enkelte lokalsamfunnene. Det gir oss også muligheten til å 
samkjøre formidlingsopplegg. De siste årene har foreningen utviklet et eget formidlingstilbud til barn, 
hvor flaggermusa Fortimus er gjennomgangsfiguren. Fortimus introduserer ungene til stavkirker,  

 
1 Foreningen eier 8 stavkirker, men drifter også Kaupanger stavkirke.  



 

treskurd og reformasjonen, men også til kunnskap om biologisk mangfold, truede arter og samspillet 
mellom mennesker, kulturminner og dyr (Vedlegg 4). 

Med sin enestående plassering og sin unike treskurd og svært godt bevarte interiører er Urnes 
gjenstand for stor besøksaktivitet og bred almen interesse. Kirken har årlig rundt 20.000 betalende 
besøkende fra inn- og utland. Det er imidlertid dokumentert at det passerer nærmere 40.000 
besøkende gjennom grenda Ornes med sine 35 beboere, på vei til å oppleve stavkirken.  

Det er et sterkt behov for å utvikle en mer bærekraftig besøksavvikling i og rundt verdensarven Urnes 
stavkirke, med bedret kontroll over besøkendes tilgang til kirken og området. Dette er et vesentlig 
element i en langsiktig forvaltning av verdensarvens verdier. Med dagens situasjon er sikkerheten for 
stavkirken og dens besøkende ikke tilfredsstillende. Det er ikke mulig å ha tilstrekkelig kontroll på de 
enkelte beøkende, og det er maktpåliggende å kunne styre besøkene bedre for å begrense slitasjen 
på den 890 år gamle trekirken.  

Besøksstrømmen til verdensarvstedet tilfører store verdier til Indre Sogn og Lustrafjorden. Samtidig 
ser vi at oppholdstiden er kort, og at hver enkelt besøkende legger igjen lite penger i lokalsamfunnet. 
Bygda Ornes har i dag 35 innbyggere, og er svært sårbart for fraflytting. For at det skal være mulig å 
opprettholde verdensarvverdiene inn i framtiden må besøksvirksomheten anrettes slik at den i større 
grad enn dag bygger opp under næringsgrunnlaget for lokalbefolkningen. Bosetting på Ornes er den 
viktigste faktoren for å ivareta kirken og verdensarven inn i framtida, og avgjørende for kirkens 
sikkerhet.   

Publikumsundersøkelse.  
Med mål om å øke kjennskapen til de besøkende ved Urnes, deres vurdering av dagens tilbud og få 
innsikt i besøkendes behov og ønsker for mer kunnskap og opplevelse rundt Urnes ble det i 
samarbeid med Rambøll utarbeidet en publikumsundersøkelse (vedlegg 5). Undersøkelsen skal legge 
grunnlaget for en forbedret besøksdrift, en besøksforvaltningsplan, et utvidet og helhetlig 
publikumstilbud i en gradvis oppbygging mot et nytt verdensarvsenter. Rambøll ble valgt som 
databehandlingspart og profesjonell part for gjennomføring av publikumsundersøkelse ut fra deres 
arbeid med tilsvarende undersøkelse ved alle norske museer på oppdrag fra Kulturrådet. 
Koronapandemien og hensyn til smitteverntiltak gjorde at undersøkelsen ikke kunne gjennomføres i 
sin fulle bredde som planlagt. Vi valgte ut fra de begrensninger som forelå å definere undersøkelsen 
som en pilot for en komplett undersøkelse sesongen 2021.  
 
Etter endt undersøkelsesperiode hadde vi et lavere antall respondenter enn ønskelig, men likevel 
tilstrekkelig til at det ble utarbeidet en analyse med rapport. Den viser tydelige 
indikasjoner og interessante funn som legger grunnlaget for videre planlegging av publikumstilbud, 
utstillingsarbeid og besøksforvaltning. Rapporten støtter opp under Urnes stavkirke som en stor 
kulturarvattraksjon som oppleves viktig å besøke, og at kunnskap om stavkirken og stavkirker er 
vesentlig.  
 
Undersøkelsen viser også at besøkende ønsker å lære mer om lokal historie og tradisjoner, norsk 
historie og samfunn. Det vises også aldersmessige forskjeller i ønsker om mer kunnskap og 
opplevelse.  Aldersgruppen 16-24 år og 25 – 34 år har sterkere interesse for kunnskap om natur, 
landbruk og bærekraft enn eldre aldergrupper. Viktig for alle var det sosiale aspektet ved besøket i 
en felles kulturopplevelse sammen med venner eller familie. Disse funnene underbygger planene om 
å formidle Urnes stavkirke som en del av et helhetlig kulturmiljø i et historisk og dagsaktuelt 
perspektiv. 



 
 

Verdensarvarbeidet 

I samarbeide med kommunen, fylkeskommunen og lokalsamfunnet har det de siste årene vært 
nedlagt en betydelig innsats for å styrke verdensarvarbeidet ved Urnes. Verdensarvrådet for Urnes 
stavkirke ble opprettet i 2016, og har bl.a. som mål at de skal arbeide for byggingen av et nytt 
verdensarvsenter på Ornes. I oktober 2019 autoriserte Miljødirektoratet Urnes som 
verdensarvsenter. Planene for bygging av et nytt besøkssenter i tråd med Regjeringens ambisjon om 
å bidra til å etablere verdensarvsentere ved alle de norske verdensarvområdene. (St. Meld. 35 
“Framtid med fotfeste”) er en integrert del av denne autorisasjonen. Bygget skal bidra til fullt ut å 
realisere ambisjoner og mål for formidling og aktiviteter knyttet til det å oppleve verdensarven, samt 
styrke den lokale forankringen og verdiskapningen. Verdensarvsenteret skal være navet i et helhetlig 
publikumstilbud som knytter sammen formidlingen om stavkirken, kulturmiljøet og landskapet.  
Etableringen av senteret har fire hovedmål: 

- Bidra til lokal verdiskaping og styrking av lokalsamfunnet. 
- Øke sikkerheten knyttet til besøksvirksomheten, for besøkende, lokalbefolkningen og kirka.  
- Sikre best mulig besøksopplevelser. 
- Bidra til et mer bærekraftig reiseliv i regionen.  

 

Det er satt i gang flere konkrete tiltak for å nå disse målene allerede i dagens drift. Det er imidlertid 
klart at dagens fasiliteter ikke på noe vis kan tilfredsstille de kravene som stilles til driften av et 
verdensarvsted, hverken i dag eller i fremtiden. I tillegg til de stedlige tiltakene er det satt i gang et 
betydelig formidlings- og kommunikasjonsarbeid, som er forankret i en egen strategi (vedlegg 6). Det 
er også nylig utarbeidet et eget nettsted for verdensarven Urnes.  

Lokal forankring 

Et vesentlig element i arbeidet er å sikre lokal forankring og eierskap. Verdensarvrådet er bredt 
sammensatt, med representanter fra kommunen, den lokale avdelingen av Fortidsminneforeningen 
og fra bygdelag på begge sider av Lustrafjorden. De enkelte trinnene i arbeidet med etableringen, 
som tomtevalg, romprogram og valg av konsept, forankres i en forprosjektgruppe som har et flertall 
av lokale representanter.  Undervegs i arbeidet hentes det inn innspill fra bygdelagene, og det 
arrangeres jevnlig folkemøter. Innspillene har gitt konkrete resultater, bl.a. ved at romprogrammet 
har tatt inn flere elementer etter direkte ønske fra lokalbefolkningen. Dette gjør at senteret også vil 
bli en bredere kulturarena, og at det vil gi rom til det lokale næringslivet. 

Verdensarvverdiene  

Til grunn for arbeidet ligger verdensarvens Outstanding Universal Values og en bærekraftig 
forvaltning av disse. Samtidig er det også den tidlige innskrivingen av Urnes har gjort at definisjonen 
av OUV er smalere enn det som ville vært tilfellet med en innskriving i dag. Det er derfor ønskelig 
med et bredere perspektiv, noe som b.la. sikres gjennom et arbeide med forvaltningsplaner og 
buffersoneplaner. Både kommunen, fylkeskommunen, Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen er 
aktive i denne prosessen.  

 



 

Stavkirkene er Norges bidrag til verdens arkitekturarv. Ved hver av de 28 gjenstående kirkene 
formidles denne historien. Borgund stavkirke, som også eies av Fortidsminneforeningen, har sågar 
sitt eget senter med en utstilling knyttet til stavkirkene. Urnes stavkirke står imidlertid i en 
særstilling, som understrekes av statusen som verdensarv. Senteret vil dermed også ha en spesiell 
rolle i å formidle den nasjonale stavkirkehistorien til et bredt publikum.  

Stavkirkens nordportal 

Stavkirkens treskurd er gitt en fremtredende plass i innskrivingen av OUV. Nordportalen regnes som 
hovedverket i Urnesstilen. I tillegg til å være et unikt materielt kulturminne er den også en unik kilde 
til den immaterielle kulturarven. Studier av portalen kan vise hva slags verktøy, håndverksteknikker 
og materialforståelse som ble brukt i overgangen mellom vikingtid og middelalder. Samtidig er 
portalen svært sårbar, og en vesentlig del av besøksopplevelsen på Urnes. Det er derfor startet opp 
et prosjekt hvor landets ledende treskjærere er invitert inn til å studere portalen, og til å sammen 
lage en mest mulig prosessuelt autentisk kopi. Prosjektet har tre mål: 

- Øke kunnskapen om treskjæring og materialkunnskap ca 1070. 
- Dokumentere hvordan prosessen med å skjære en slik portal. 
- Skape en fysisk kopi av portalen, som vil utgjøre et sentralt element i utstillingen i 

verdensarvsenteret.  

Dette er et unikt prosjekt, hvor materiell og immateriell kulturarv likestilles og utvikles sammen. Den 
nye portalen vil bli sentral i det nye senteret, og binde det nye bygget sammen med kirken. Samtidig 
vil den gi besøkende muligheten til å komme helt nær – sågar også ta på den – og dermed forsterke 
besøksopplevelsen og avlaste originalen.  

 

Status utvikling av verdensarvsenter: 

I 2018 ble det utviklet et eget konsept for senteret (vedlegg 7). Temaer som vektlegges er bærekraft, 
kulturlandskapet, tilgjengelighet og Ornes som møteplass gjennom 1000 år. Senteret skal utdype og 
levendegjøre grunnlaget for innskrivingen på UNESCOs verdensarvliste. Utstillingen “Urnes stavkirke 
– tre og tro gjennom tusen år” vil bidra til dette sammen med aktivitetsområder der treskurdens 
ornamentikk stimulerer til skapertrang gjennom kreative aktiviteter. Formidling til de minste 
besøkende planlegges som et lek- og lærområde med flaggermusmaskotten Fortimus. Senteret skal 
gi tilpasset og tilgjengelig kunnskap og opplevelser for alle besøkende, og legge til rette for sosial 
samhandling. Sammen med bl.a. kravene til utstillingsarealer og funksjoner dannet dette grunnlaget 
for et romprogram. Den bredt sammensatte forprosjektgruppa var sentral i arbeidet med å utvikle 
romprogrammet. Parallelt ble det jobbet med å finne egnet tomt. Det ble plukket ut fire alternativer, 
som så ble vurdert sammen med romprogramet (vedlegg 8). Verdensarvsenterets tomt ligger 
sentralt i innfarten til Ornes, i god avstand fra stavkirken, og bygget skal fungere som inngangsporten 
til området og til Urnes stavkirke. Bygget er avgjørende for en bærekraftig besøksavvikling til 
stavkirken og området rundt. Det skal speile landskap og omgivelser, både i form og materialitet, og 
peke mot stavkirkens kvaliteter i materialer og håndverk. Bygget skal være en kombinasjon av et 
museumsbygg og en lokal samlings -og kulturarena, og vise gode løsninger for sambruk. Det skal 
bidra til at Urnes verdensarvsenter oppfyller sine formål.  

 



 

Bygget skal binde sammen formidling av kultur- og naturarv i en helhetlig opplevelse, utendørs og 
innendørs, og speile UNESCOs idégrunnlag om et globalt felleskap og ansvar for bevaring av verdens 
kultur- og naturarv. Ideen om å etablere “Urneshagen” som lærings- og opplevelsesområde i en eldre 
eplehage på senterets tomt viser til områdets gode muligheter for å formidle naturarv, landbruk og 
FNs bærekraftsmål. Ut fra dette anbefalte forprosjektgruppa romprogram og tomt, en anbefaling 
Fortidsminneforeningen følger fullt ut. Det er inngått opsjonsavtale for kjøp av tomten, som løses inn 
når reguleringsplan er vedtatt. Arbeidet med regulering ble startet opp våren 2020. Et utkast til 
reguleringsplan ble levert Luster kommune i desember samme år, planen ventes vedtatt senest i 
april.  

Med utgangspunkt i dette er det så utarbeidet et grunnlag for arkitektkonkurranse (vedlegg 9). Det er 
gjort avtale om samarbeide om denne med NAL, som nå gjennomgår konkurransegrunnlaget. 
Parallelt med det øvrige arbeidet har en egen bredt sammensatt faggruppe arbeidet fram et konsept 
for utstillingen (vedlegg 10). Dette er i tråd med opptrappingen i autorisasjonen for senteret (vedlegg 
11 – 15).  

Økonomi   

Det er tatt fram foreløpige kostnadsberegninger, basert på erfaringstall fra tilsvarende kulturbygg, 
bl.a. fra Statsbygg. Byggekostnader er lavere i Indre Sogn enn f.eks på det sentrale østlandet, men 
beliggenheten gjør at logistikken i byggeprosessen vil bli krevende. Alt av materialer og folk må 
fraktes inn på smal veg rundt fjorden, eller på egen båt. Totale kostnader, inklusive uteareal, gir en 
kostnad pr kvm bygg på 72.000,- Dette er ikke i øverste sjikt, men gir samtidig rom for å forme og 
bygge den kvaliteten som forventes ved et av landets aller viktigste symbolbygg (vedlegg 15). Mer 
detaljerte beregninger vil tas frem tidlig i 2021. 

Fortidsminneforeningen, som vi stå som byggherre og eier av bygget, har en solid driftsøkonomi og -
erfaring. Driftsøkonomien med et nybygg ligger til grunn for autorisasjonen fra Miljødirektoratet 
(vedlegg 15). Foreningen har en viss egenkapital, men har en økonomi og et formål som tilsier en 
andel statlig finansiering som er større enn det som er vanlig innenfor ordningen. Byggets betydning 
og funksjon nasjonalt tilsier også en sterk offentlig medfinansiering.  

Fremdrift 

Arbeidet med å få etablert et nytt senter har skapt optimisme i lokalsamfunnet på Ornes. 
Etableringen kommer på et svært viktig tidspunkt. Det er mange ferske kultur- og 
reiselivsetableringer i området, og det er flere i oppstartsfasen. Senteret på Ornes vil være til stor 
drahjelp for disse, og gi store regionale ringvirkninger både kulturelt og økonomisk. Etter pandemien 
er det en viktig oppgave å bygge opp igjen et bærekraftig reiseliv i regionen, med besøkende som 
bidrar godt til det lokale næringslivet. Alt dette peker mot at det er svært viktig å få til etableringen 
av dette verdensarvsenteret nå.  

2021 – Reguleringsplan ferdig. Gjennomføring arkitektkonkurranse og oppstart prosjektering. 

2022 – Fullføring av prosjekteringen. Grunnarbeider og oppstart bygg vår 2022.  

2023 – Bygg fullført høsten 2023. Montering av utstillingen, inklusive portalkopi. 

2024 – Åpning til sesongstart primo mai. 


