
Verdenarvsstedet be�inder sig i 
et fredeligt land uden stridende 

faktioner eller borgerkrig. 
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Ofte sponsorerer private �irmaer 
bevaringen af verdensarvssteder 

mod reklameværdien.
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Lokalbefolkningen går ind i 
kampen og opretter fonde, hvor 
alle kan donere til bevarelsen.
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Bæredygtig turisme med guidede 
ture eller effektiv afskærmning 
redder i dag verdensarvssteder

fra nedslidning.  
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Filmhold fra hele verden gør oftest 
verdensarvssteder ekstra bevarings

værdige ved øget mediefokus.
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Verdensarvsstedet danner 
grundlaget for vigtig forskning i 
f.eks. menneskets evolution eller 

Jordens oprindelse. 
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EU har et hold UNESCO-eksperter, 
der har særligt kendskab til de 

udfordringer dett verdensarvssted 
står overfor.
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Verdensarven beskyttes med en 
“bufferzone", hvormed der ikke må 

bebygges eller pilles ved naturen 
omkring stedet. 
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Lokale kræfter redder verdens-
arvsstedet fra forfald, fordi det 

viser landets rødder og identitet.
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Du fandt penge til at restaurere og 
forbedre verdensarvsstedet, så det 

kan klare sig mod tidens tand 
- for nu. 
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Kraftig tropisk storm med middel- 
vindhastigheder over 120 km/t. 
Midten af en orkan hedder "øjet".
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Vulkaner opstår, når smeltende 
magma trænger frem fra 

Jordens indre og størkner til 
vulkanske bjergarter. 

V�����



Væbnede kon�likter, bomber fra �ly 
og religiøse terror-handlinger truer 

konstant verdensarvssteder.
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Turisme kan være destruktiv 
med f.eks. hærværk, slidtage 

og oprydning til følge.
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En rystelse af jordens 
over�lade, der oftest skyldes, at 
kontinentalpladerne �lytter sig.
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En havbølge, der kan nå op til 
700 km/t på over�laden og op til 

30m høje bølger, når den 
rammer kystlinjen.
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Forurening forårsages af 
frigørelsen og/eller udslip af 

miljøfremmede stoffer i naturen. 
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Et enkelt cigaretskod eller et 
lynnedslag får tit tørre 

skovområder til at gå op i �lammer.
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Hyppige udvidelser af byzoner og 
systematisk fældning af særligt 
regnskov truer verdensarven. 
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Mange verdensarvs-steder 
forgår, fordi der ikke er afsat 

penge til at redde dem. 
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