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”Världsarv i samverkan 63° Nord – världsarvsambassadörer” (VIS-VAA) är Kvarkenrådets Botnia-At-
lanticaprojekt som jobbat för att öka kunskapen och förståelsen om det gemensamma världsarvet 
hos tjänstemän, politiker, lärare, entreprenörer, guider och andra medborgare i världsarvsregionerna. 
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Bakgrund till projektet 

De länder som skrivit på Unes-
cos ”Konvention om skydd för 
världens kultur- och naturarv 
(Världsarvskonventionen) åtar 
sig bland annat (artikel 27) att:

…med alla lämpliga medel och 
i synnerhet genom utbildnings- 
och informationsprogram strä-
va efter att stärka sina folks up-
pskattning av och respekt för det 
kultur- och naturarv som avses i 
artiklarna 1 och 2 i konventionen. 

Med detta som utgångspunkt 
har det gränsregionala värld-
sarvet Höga Kusten/Kvarkens 
skärgårds aktörer de senaste 
sex åren aktivt jobbat med infor-
mationsförmedling och utveck-
ling av världsarvet. Projektet 
”Världsarv i samverkan 63° N 

1. Inledning

– världsarvsambassadörer” var 
det tredje projektet som berörde 
informationsförmedling om 
världsarvet. Detta projekt fokus-
erade på att integrera värld-
sarvet i samhället och att öka 
förståelsen för det gemensamma 
världsarvet i såväl skolan som 
bland samhällets påverkare och 
beslutsfattare och företagare 
och guider aktiva i världsarvs-
regionerna. Projektet jobbade 
med världsarv på en bred basis 
och gränsregionalt, som kom-
plement till och utvidgning av 
Samrådsgruppens arbete och 
som tillägg hos övriga aktörer 
som i främsta hand jobbar med 
det egna landets världsarv. 

I tidigare projekt har det tagits 
fram en stor mängd informa-
tionsmaterial om det gränsre-
gionala världsarvet. För att 

denna kunskap och information 
skulle nå flera initierades ett 
nytt projekt för att implement-
era världsarvet på olika nivåer 
i samhället. Målet var att spri-
da och tillgängliggöra det fram-
tagna materialet på olika sätt 
samt att via seminarier, work-
shops och utbytesträffas erbju-
da kompetensutveckling i frågor 
som berör världsarvet och dess 
värden. Målgruppen för pro-
jektet var tjänstemän, politiker, 
företagare, entreprenörer, ped-
agogisk personal samt organisa-
tioner inom turistnäringen och 
ideella krafter och föreningar 
inom det gemensamma värld-
sarvet Höga Kusten/Kvarkens 
skärgård.

I denna slutrapport förkortas 
projektets namn till VIS-VAA.

Världsarvsambassadörer från tjänstemanna- och politikersektorn på utbildning i Kvarkens skärdård i oktober 2013.
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Projektets mål och syfte 
samt förväntade och 
uppnådda resultat

Projektets huvudsakliga mål 
var att utveckla det gränsre-
gionala samarbetet och fortsät-
ta integrera världsarvet som en 
naturlig del av samhället. VIS-
VAA skulle utveckla samarbetet 
kring kunskapsförmedling till 
kommuner, offentlig sektor och 
till skolelever samt stärka den 
öst-västliga dimensionen och 
medverka till ökad integration 
för en starkare tillväxt och en 
hållbar utveckling. Projektets 
uppdrag var uppdelat i två tem-
ata, som beskrivs nedan. Det up-
pnådda resultatet presenteras 
per aktivitet i kapitel 2, 3 och 4. 

TEMA 1: Världsarvet i samhället

VIS-VAA:s mål i tema 1 var att 
öka förståelsen för och kunskap-
en om det gemensamma värld-
sarvet och världsarv i allmänhet 
hos politiker och tjänstemän, 
entreprenörer. Projektet skulle 
skapa fler världsarvsambas-
sadörer: människor från många 
olika delar av samhället, lärare, 
tjänstemän, politiker och sam-
hällspåverkare, entreprenörer 
och föreningsaktiva som genom 
kompetenshöjning i världsarvs-
frågor automatiskt blir mark-
nadsförare av världsarvet gen-
om sitt engagemang. 

VIS-VAA skulle också utveckla 
arbetet med hur man förmedlar 
kunskap om världsarvet samt 
hur världsarvet kan integreras i 

den kommunala verksamheten, 
offentliga sektorn och inom 
tredje sektorn. 

Det förväntade resultatet i tema 
1 var att deltagarna i aktiviteter-
na ska ha fått en uppfattning om 
vad det innebär att vara en del 
av ett världsarv som delas med 
ett annat land samt hur värld-
sarvet kan ge ett mervärde för 
vår region. Projektet förvänta-
des fortbilda minst 100 person-
er från tjänstemannasektorn, 
lokala nämnder och personer 
aktiva inom kommunal politik 
och som i sin tjänst eller i sitt up-
pdrag handhar världsarvsfrågor. 
VIS-VAA förväntades också ge 
kompetenshöjning till 40 styck-
en gränsregionala guider/entre-
prenörer inom världsarvsområ-
det. Projektets uppgift var även 
att lägga grunden till ett fördju-
pat samarbete mellan Terrano-
va – Kvarkens naturcentrum och 
naturum Höga Kusten. Slutligen 
förväntades projektet anordna 
en mobil världsarvsutställning 
i samband med Världsarvskon-
ventionens 40-årsjubileum. 
Bland annat via utställningen 
förväntades projektet nå allmän-
heten i världsarvskommunerna.

TEMA 2: Världsarvet i skolan

Världsarvsutnämningen in-
nebär ett ansvar för lärarkåren 
och hela skolväsendet. VIS-
VAA:s mål i tema 2 var så att 
via kompetensutveckling öka 
förståelsen för och kunskapen 
om det gemensamma världsar-
vet och världsarv i allmänhet 
hos lärare, samt ge dem verk-
tyg att sprida kunskapen vidare 
till elever. Projektet strävade 
också efter att höja världsarv-
skunskapen inom hela skolsek-
torn, för att skapa helhet och 
delaktighet. 

Det förväntade resultatet var att 
fortbilda minst 200 lärare i värld-
sarvspedagogik. Den metod att 
jobba med världsarvet och det 
undervisningsmaterial som togs 
fram i förra projektet skulle även 
spridas utanför världsarvet och 
framför allt till fler lärare inom 
världsarvskommunerna. Under-
visningsmaterialet förväntades 
också utökas med nya kapitel.  
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Projektets uppbyggnad 
och förverkligande

VIS-VAA:s leadpart var Kvarken-
rådet r.f. Finansiärer och medver-
kande i projektet var följande 
organisationer: Länsstyrelsen 
Västernorrland (förvaltare av 
världsarvet i Sverige), Forst-
styrelsen (förvaltare av värld-
sarvet i Finland), Österbottens 
förbund samt världsarvskom-
munerna Kramfors, Örnskölds-
vik, Korsnäs, Malax, Vasa, Kor-
sholm och Vörå. Kvarkenrådet 
hade en projektledare, Susanne 
Skata, anställd på deltid det 
första halvåret och på heltid 
resterande tiden. Länsstyrelsen 
har haft en projektledare, Milly 
Lundstedt, anställd på deltid 
under hela projekttiden. De 
båda projektledarna har förde-
lat ansvaret för aktiviteterna ut-
gående från det land de ordnats 
i så att Länsstyrelsens projekt- 

ledare ansvarat för verksamhet 
i Sverige och Kvarkenrådet för 
verksamhet i Finland. Huvu-
dansvaret för helhetsprojek-
tledningen, så som rapportering 
och uppföljning, har funnits på 
Kvarkenrådet. 

Finansiärerna Örnsköldsvik, 
Kramfors och Forststyrelsen har 
lagt in personalresurser som 
jobbat främst med sakkunnig-
frågor och helhetsplanering i 
samarbete med projektledarna. 
Medarbetare har varit Thom-
as Birkö och Bo Edman från 
Örnsköldsviks kommun, Susul 
Olsson, Jessica Ögren och An-
dreas Gylling från Kramfors 
kommun samt Susanna Lin-
deman och Tuija Warén från 
Forststyrelsen. 

Utöver dessa har Länsstyrelsen 
på deltid anställt två projek-
tassistenter, Kerstin Wörler 
och Patrik Bylund, i två olika 
perioder och Kvarkenrådet har 
anställt en pedagog, Herman 
Fogelberg, på deltid under pro-
jektets andra år. Av finansiärerna 
har samtliga förutom Vörå och 
Malax haft representanter i styr-
gruppen för projektet. 

VIS-VAA:s styrgrupp 2012-2014

Länsstyrelsen Västernorrland:  Sten-Olov Altin (ordf.)    
                                           Britt-Marie Lindström
Österbottens förbund:   Olav Jern (ordf.)
Forststyrelsen:    Susanna Lindeman
Korsholms kommun:   Rurik Ahlberg
Korsnäs kommun:    Ann-Sofi Backgren
Kramfors kommun:   Gudrun Sjödin
Vasa stad:     Maria Backman
Örnsköldsvik:    Leif Lindholm
Kvarkenrådet:   Mathias Lindström
NTM-centralen:    Pertti Sevola
     Leena Rinkineva-Kantola
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Projektets styrgrupp har funger-
at som bollplank, sakkunni-
ga, övervakare, vägvisare och 
”beställare” inom projektet. Då 
en del av aktiviteterna i ansökan 
och BA-beslutet inte upplev-
des ändamålsenliga då projek-
tet kom igång har styrgruppen, 
utgående från projektledarnas 
förslag, godkänt de aktiviteter 
som föreslagits i en uppdaterad 
verksamhetsplan. Styrgruppen 
har också kontinuerligt följt upp 
projektledarnas arbete, projek-
tets ekonomi och resultat. 
Då styrgruppen av effektivi-
tetsskäl till stor del bestod av 
samma sammansättning som 
Samrådsgruppen deltog även 
NTM-centralen i VIS-VAA:s styr-
grupp. Den sakkunskapen var 
uppskattad. 

Projektets mål förverkligades 
genom olika utbildningsinsatser 
för alla i målgrupperna. Utbild-
ningarna i det egna landet bidrog 
till en ökad kunskap om såväl 
den ”egna” sidan av världsarvet 
som det andra landets värld-
sarvsvärden. De gränsregionala 
utbildningarna och utbytesträf-
farna var mycket viktiga för 
förståelsen och helhetsbilden av 
det gränsregionala världsarvet.   

Denna slutrapport sammanfat-
tar projektets aktiviteter och 
hur målen uppfyllts per tema i 
följande tre kapitel. Rapporten 
beskriver de planerade och ge-
nomförda aktiviteterna, visar 
på ämnen som uppkommit un-
der dessa samt sammanfattar 
den feedback och det resultat 

som utbildningarna uppvisat. 
Resultaten är inte konkret mät-
bara på annat sätt än att projek-
tet nått det antal deltagare som 
efterlysts i beslutet. I rapporten 
framkommer även deltagarnas 
uppfattning om hur arbetet med 
världsarvet fortsätter efter pro-
jektets slut. 

Lärare bekantar sig med moränryggar i Kvarkens skärgård i september 2013.
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2. Tema 1: Världsarvet i samhället

Utbildning för 
tjänstemän och politiker

Uppdraget bestod i att fortbilda 
minst 100 personer från tjän-
stemannasektor, lokala nämnd-
er och personer aktiva inom 
kommunal politik. VIS-VAA val-
de en fortbildning i tre steg, på 
temat ”vad innebär det för mig 
som tjänsteman/politiker att 
min kommun/myndighet för-
valtar ett gränsregionalt värld-
sarv?”. 

I det första steget besökte 
vi kommunernas fullmäkti-
gemöten, interna utbildningar 
och personalmöten. På dessa 
presenterades det gemensam-
ma världsarvet och projektet 
för de förtroendevalda och tjän-
stemännen. Vi gav grundläggan-
de information om vad världsarv 
är, varför Höga Kusten/Kvarkens 
skärgård är ett världsarv och på 
vilka sätt detta är för- och nack-

delar för kommunerna. Vi besök-
te samtliga världsarvskommun-
er och höll föredrag och kortare 
workshops för deltagarna. Den 
feedback som kom oss till kän-
na var att informationen var 
givande och för en del öppnade 
det ögonen till att världsarvet 
kunde vara något mera och an-
nat än krångliga regler att följa 
i samband med naturskydd. Vår 
hypotes var att det är positivt för 
en kommun att ha ett världsarv, 
men att det positiva inte kom-
mer automatiskt. Världsarvet 
kan ses bl.a. ur ett ekonomiskt 
och socialt perspektiv där det 
kan ge kommunerna nytta och 
är ett medel då det gäller att hä-
vda sig globalt. Vi pratade för-
domar och fördelar och väckte 
hos en del av deltagarna intres-
se för fördjupad information och 
därmed deltagande i våra föl-
jande utbildningssteg. 

Det andra steget bestod av

Tjänstemän och 
politiker nedanför
 Skuleberget efter en 
utbildning i Höga 
Kusten i maj 2013.

seminarier med teori kring 
världsarvskonventionen och 
världsarvsförvaltningen, före-
drag om världsarvsarbetet i 
byarna i det andra landet, hur 
man mött lokalbefolkningen i 
det australiensiska världsar-
vet Stora Barriärrevet och på 
vilket sätt världsarvet beaktas 
i kommunernas planering idag. 
Seminarierna ordnades vid fyra 
tillfällen, två i Finland och två i 
Sverige och innehöll även aktiva 
övningar/workshopar kopplade 
till vårt gemensamma världsarv 
och reflekterande kring hur 
världsarvet kan vara en resurs 
för kommunerna. Delar av ut-
bildningarna genomfördes med 
utomhusaktiviteter där pro-
jektets utbildningsmaterial an-
vändes.  

På följande sida sammanfattas 
de svar som uppkom i worksho-
par och diskussioner under ut-
bildningarna.
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“Världsarvslogon är en 
kvalitetsstämpel som före-

tagare borde ta vara på för att 
lyfta sin status.“

“Med rätt stöd 
kan företagare i 

världsarvet hitta sina 
USP:n (Unique Sell-

ing Point) där de nyttjar 
världsarvsstatusen som en 

resurs. Det behöver pa-
keteras snyggt och för 

en internationell 
arena.”

“Världsarvet ska enligt världsarvskon-
ventionen vara tillgängligt och därmed kan det 

ge kraft åt planering och beslut inom kommuner och stat 
då det gäller logistik i världsarvskommunerna.”

“Det gränsre-
gionala världsarvet 

kan trigga en positiv 
tävling mellan länderna i 

hur man lyfter fram värld-
sarvet och på så sätt 
kan utvecklingen ske 

snabbare.” 

“Den lokala historien 

och hantverk, mat och 

traditioner är i sig en resurs. 

Med världsarvet som ram får vi 

möjlighet att lyfta fram och vårda 

dessa mera och bättre och därmed 

får vi bredare förståelse för vår 

historia och större sprid-
ning av den.” 

“Det faktum att 

Kvarken och Höga Kusten är 

en del av ett globalt nätverk skall 

2025 synas tydligt och 

vara vida känt!”
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“Världsarvet är ett sätt att 
lära sig om omvärlden och vad 

som är värdefullt i olika delar av 
världen. Om världsarvstanken rotas hos 

ungdomarna redan i skolan får de med sig 
ett tolerant freds- och miljötänk redan från 

barnsben. Världsarvet ger också en god 
grund för internationellt samar-

bete.”

“Den rena naturen, tystnaden 

och lugnet är bra marknadsföringsargu-

ment inom turismen, med världsarvs-

statusen ger man dessa guldkant.”

“Företagare som idkar 

naturturism får ”substans” av/

från världsarvets teman.“

“Världsarvsno-
mineringen 

öppnar fler mö-
jligheter att använ-
da närmiljön som 

lärmiljö. Ökad vistelse 
i världsarvet leder till 

ökad vilja att bevara och 
ta hand om miljön. Eleverna 

är blivande beslutstagare 
och borde därför ses som 

viktiga världsarvsam-
bassadörer. Kunskap 
leder till handlings-

kompetens.”

“Det gemensamma 
världsarvet med Sverige 

och Finland ger ypperliga mö-
jligheter till gemensam interna-

tionell marknadsföring inom 
turism.“

“Världsarvet är fin reklam för kommunen, det är rekreation 
för lokalbefolkningen och vi har världsunika natur- och kulturvärden att 

förvalta – det är i sig en resurs och något att sälja/ marknadsföra.”
“Företagare som idkar naturturism får ”substans” av/från världsarvets 

teman.“
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Seminarierna togs väl emot och 
deltagarnas feedback visade 
att de ökat sin kunskap om det 
gränsregionala världsarvet re-
jält. Många konstaterade att 
de inte sett möjligheterna med 
världsarvet tidigare och i work-
shoparna fick de möjlighet att 
jobba med utvecklingsfrågor 
och idéer kring såväl samar-
bete mellan Höga Kusten och 
Kvarkens skärgård som mellan 
varje lands egna kommuner och 
byar. 
 
Det tredje steget var två ut-
bytesträffar med representanter 
från andra världsarvskommun-
er och från det andra landet. 

Den första träffen skedde i Höga 
Kusten i maj 2013. Där fick delt-
agarna fördjupa sig i turistfrågor 
och varumärkestänk utgående 
från världsarvet. Föreläsare 
var Siv Sandberg (turistchef i 
Örnsköldsviks kommun), Maria 
Lundkvist från Höga Kusten Tur-
ism, Andreas Gylling från Kram-
fors kommuns utvecklingsen-
het och Ann-Sofi Backgren från 
Kvarkens skärgård. Sandberg 
berättade om Örnsköldsviks 
satsningar på skärgårdsutveck-
ling samt om regionens nya tur-
istbolag som är under bildande. 
Fyra kommuner i Höga Kusten 
kommer i det nya bolaget att 
jobba för att öka destinationens 
attraktionskraft och öka antalet 
besökare i regionen. Lundkvist 
presenterade hur näringslivet 
arbetar med att marknadsföra, 
paketera och sälja Höga Kusten 
och hur viktigt det är med ett 

kommunalt stöd för turism-
företagarna. Gylling berättade 
om kommunens arbete med att 
skapa ett varumärke för Kram-
fors kommun. I detta arbete har 
världsarvet kommit upp som en 
positiv resurs vid flera tillfäl-
len. Backgren presenterade hur 
man jobbat på kommunal och 
regional nivå med världsarvet 
Kvarkens skärgård. Världsarvs-
samordnaren Milly Lundstedt 
berättade också om de specifi-
ka världsarvsvärdena i Höga 
Kusten och guidade deltagarna 
på en rundtur i delar av värld-
sarvet. Thomas Birkö höll en 
workshop utomhus om värld-
sarvets värden. 

Dag ett handlade mycket om hur 
viktigt det är med en öppen dia-
log mellan olika sektorer i områ-
det. Viktigt är att Länsstyrelsen, 
kommunerna och lokala aktörer 
kan diskutera olika frågor och 
ärenden som har med samhäll-
sutveckling att göra. 

Den andra dagen fokuserades 
på lokalt engagemang och pro-
jektverksamhet. Hacke Näslund 
från Docksta bordtennisklubb 
berättade om hur byborna tog 
saken i egna händer och ska-
pade turistattraktioner då sko-
fabriken lades ner. Johnny Lun-
din berättade om Leaderprojekt 
som strävar efter att kombinera 
det ideella arbetet i världsarvet 
med det offentliga och privat-
näringarna. Därefter blev det 
workshop där deltagarna fick 
fundera på vad kommunerna 
i Höga Kusten och Kvarkens 

skärgård kan göra tillsammans 
då det gäller utvecklandet 
och tillvaratagandet av värld-
sarvsstatusen. Diskussionerna 
gick heta och intresset för värld-
sarvet fördjupades ytterligare 
hos dessa deltagare, som under 
informationstillfällena och hal-
vdagsseminarierna samlat på 
sig information som nu kom väl 
till pass då det gällde att kavla 
upp ärmarna och komma med 
konkreta åtgärdsideér. 

“Vi kan ha ge-
mensamma världsarvs-

souvenirer.”

“Tillsammans bör vi 

få ut material, t.ex. i färje-

terminalerna i Holmsund och 

Vasa – där ska vi synas 

gemensamt.”

“Vi bör se till att 
information om 

pågående projekt 
når alla parter, så att 
det finns ett informa-

tionsflöde om vad som är 
på gång i världsarvet i båda 

länderna. För detta än-
damål finns hemsidor 
och världsarvskoor-
dinatorer, men det 

kan utvecklas 
ytterligare.“
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Vad kan och bör vi göra tillsammans för vårt gränsregionala världsarv? Några gruppsvar:

“Internatio-
nell marknads-
föring är både 

ett måste och en 
förutsättning för att 
vi ska nå ut. Temare-
sor, olika paketresor 

där man besöker båda 
delarna av världsar-
vet bör erbjudas till 

en internationell 
kundgrupp. Konst, 

mathantverk 
med mera ska 

lyftas fram.”

“Vi bör ha ut-
byten som dessa, 

mellan kommunan-
ställda och politiker, 
över landsgränsen 

oftare. Så kan vi lära av 
varandra och utveckla värld-

sarvet med bådas styrkor. 
Vi ska det bästa från 
de två länderna och 

sammanföra det 
för att få turistisk 

fördel. ”

“En kommunpo-
litiker ska värna om 

lokalbefolkningen och 
näringslivet i första hand. Vi 

bör fundera på hur världsarvet 
kommer in där, på ett positivt sätt. 

Idag är världsarvet, i alla fall på finska 
sidan, starkt kopplat till Natura 
2000 ännu, så det gäller att gå 
varsamt fram bland lokalbe-

folkningen som lever och 
verkar ute i världsarvet. ”

“Som kom-

munernas rep-

resentanter ska vi 

ta med oss besökare 

ut i världsarvet 

och visa upp 

det. “

“Via våra yrken ska se 
till att världsarvet blir ett 

riksintresse. Vi ska ta hänsyn till 
förvaltningen av olika värden och föra 
en dialog för att få till stånd ett samar-

bete mellan olika aktörer. Viljan 
måste komma från politiskt 

håll i kommunerna!”

“Vi ska prata om världsarvet 

runt kaffebordet på jobbet, vi ska jobba 

för att få in i folks medvetande att vi sitter på 

något unikt i vår kommun. ”

“Vi ska jämföra 
världsarvet i Sverige 

med världsarvet i Fin-
land för våra fullmäktige-
medlemmar. Vad kan vi 

lära av varandra?”

“Vi ska ta upp 
världsarvet i kom-

munernas näringslivs-
råd eller motsvarande 

sammankomster och med 
företagarna fundera på 
hur vi kan se världsar-

vet som en status 
och resurs.”

“Som politiker ska vi skriva 
insändare och skapa debatter och 
belysa världsarvet i lokaltidningar 

och på Facebook m.m.”

“Vi bör ha pro-
jekt som sprider 

informationen och 
stöda eldsjälar och 
aktörer inom värld-

sarvet. ”

“Vi bör lära av varandra då det 

gäller planering och markanvändning. 

”
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Den andra utbytesträffen sked-
de i Kvarkens skärgård i okto-
ber. Temat var då ”Höga och låga 
kusten – vår gemensamma re-
surs”. Programmet bjöd på några 
föredrag, som fungerade som 
underlag för workshoparna. 

Hannu Katajamäki, profes-
sor i regionalvetenskap vid 
Vasa universitet, inledde med 
att visionera om det framti-
da samarbetet i Kvarkenre-
gionen. Han påpekade att Höga 
Kusten geografiskt räknas till 
Kvarkenområdet och efterlys-
te ett samarbete mellan svens-
ka och finska forskare kring de 
mångsidiga teman som områ-
det erbjuder. Han pratade om 
nischad turism och akademisk 
turism och menar att området 
har goda förutsättningar för att 
bli internationellt populärt inom 
ramarna för detta. Katajamäki 
efterlyser en professur för re-
gional geografi i Kvarkenområ-
det. Katajamäkis föredrag finns i 
förkortad form i tidningen ”Högt 
möter lågt”.  

Kommundirektör Rurik Ahlberg 
berättade om hur man på kom-
munnivå jobbar med världsar-
vet i Korsholm. Han menade att 
världsarvet i sig inte innebär 
speciella utmaningar, området 
uppkommer förstås i vanliga 
ärenden då det ligger i kom-
munen. Användnings- och sköt-
selplaner upplevs som begrän-
sningar och världsarvet används 
som motivering emot vissa plan-
er, som exempelvis vindkraft och 
muddringar. Världsarvet är en 

enorm potential för kommunen, 
men för att få ut allt krävs ännu 
mera ändring i inställning hos 
befolkningen. Turismen har 
inte varit en central näring-
spolitisk fråga i skärgården och 
det finns ingen stark organisa-
tion kring turismen, däremot ett 
behov av en gemensam mark-
nadsföring. Det nya turistbolag-
et som börjar verka 2014 har 
kommunen höga förväntningar 
på. Ett världsarvsområde skil-
jer sig från ”vanlig turism” i och 
med att man via Unescostatusen 
har en förpliktelse att förmedla 
kunskap. Det vidsträckta områ-
det kan medföra en viss intern 
konkurrens, som förhoppnings-
vis triggar till utveckling. 

Världsarvskoordinator Susanna 
Lindeman dryftade frågan om 
hur det gemensamma värld-
sarvet kan se ut i framtiden. Vi 
har ett ansvar att ta hand om 
dessa nationalegendomar och 
hur kan vi då dra nytta av va-
randras kunskap? Vår uppgift, 
utöver att bevara världsarvets 
unika värden, är att se till att 
kunskapsunderlaget om värld-
sarvets värden är av utmärkt 
kvalitet och att det sprids till all-
mänheten. Det samarbetet kan 
ytterligare utvecklas. 

Kommunikationschef Maria 
Backman från Vasa stad berät-
tade om hur världsarvet är en 
resurs för staden och regionen. 
Skärgården, dess unikhet och 
dess produkter var viktiga redan 
före världsarvsstatusen, men 
statusen gav oss bekräftelse 

på dess unikhet samt tillförde 
en stolthet. Världsarvet syns i 
stadens arbete och marknads-
föring, speciellt i den turistiska 
marknadsföringen. Även då sta-
den säljer in sig som kongres-
sort nyttjar man världsarvssta-
tusen (”Håll nästa möte i Vasa 
där naturarvet erbjuder hek-
tarvis med mötesutrymmen.”). 
Stadens gåvor är också relat-
erade till världsarvet och det 
är ett exempel på hur man med 
små medel hjälper till att sprida 
medvetenheten om världsarvet. 
Backman pratade också om håll-
bar turism och världsarvet som 
en ekonomisk resurs. Hon anser 
att vi på ett hållbart sätt myck-
et väl kan öka antalet besökare 
i naturarvet. Genom att skapa 
vandringsleder, guidade turer, 
rastplatser, produktutveckling 
etc. och genom att välja ut de 
målgrupper som är ekonomisk 
gynnsamma. Regionen bör ska-
pa möjligheter för ekonomisk 
nytta av området åt företagarna 
och kommunerna. Ett litet ex-
empel: ”Sälj terapeutisk luft 50€ 
/h.” Då det gäller det gemensam-
ma världsarvet med Höga Kusten 
kunde Kvarkens skärgård jobba 
aktivare för gemensam mark-
nadsföring mot en internationell 
marknad. Den nya Botnia-Atlan-
tica-perioden kan skapa utveck-
lingsmöjligheter för framtiden, 
men vi bör själv avgöra vad som 
är viktigt för oss.  

Samuli Kaivonen, ny verksam-
hetsledare för Världsarvet i 
Kvarken r.f., berättade hur man 
jobbar med marknadsföring 
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av världsarvet på finska sidan. 
Den nya föreningen har tagit 
över Kvarkens kundtjänst och 
världsarvskommunerna tillsam-
mans med Forststyrelsen jobbar 
via föreningen för att utveckla 
världsarvet och göra det känt 
såväl nationellt som internatio-
nellt. Föreningen fungerar som 
spindeln i nätet och utvecklar 
nätverk, tjänster och gemensam 
marknadsföring. 

Deltagarna fick också besöka 
delar av världsarvet Kvarkens 
skärgård. Guiden Hans Häst-
backa visade och berättade om 
typiska världsarvsvärden med 
hamnar och moräner kring Bod-
vattnet och Saltkaret i Svedje-
hamn. Därifrån gick färden ge-
nom den s.k. slalomrutten till 

Klobbskat, där finsk rökbastu 
och middag väntade efter ge-
nomförd workshop. Under den 
andra dagen besöktes den södra 
delen av Kvarkens skärgård och 
en workshop hölls vid Strand-
Mölle i Molpe. 

I workshoparna under dagarna 
diskuterades samarbetet mel-
lan Höga Kusten och Kvarkens 
skärgård. Deltagarna fick också 
öva på att sälja in världsarvet, 
med argument om varför det 
är viktigt, till såväl turister som 
statliga företrädare med re-
gionala pengar. Deltagarna di-
skuterade också nya projekt. 
Decibelnivån under worksho-
parna var hög och man kan sam-
manfatta dem med att världsar-
vet engagerar. 

Tjänstemän och politiker diskuterade världsarvet under workshopar i Kvarkens skärgård i oktober 2013. 
Från vänster: Malin Svanholm (Kramfors), Sven-Erik Bernas (Korsnäs), Mikko Ollikainen (Malax), Eva Forsberg (Örnsköldsvik), 
Gudrun Sjödin (Kramfors) och Maria Backman (Vasa). 

“Hälsning åt gänget som 
verkar i Europas mest 
intressanta område: 

Om man drar ett rakt 
streck från Shanghai till 
New York så går det rakt 
över vår världsarv, så vi 
måste komma ihåg att det 
är vi som utgör världens 
centrum  - och det innebär 

ett stort ansvar.” 

Joakim Strand, 
fmge-ordförande Vasa sände 
en hälsning till deltagarna i 

workshopen
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Vad behöver en tjänsteman och politiker veta om världsarvet?
- var världsarvet finns
- vad är världsarv och vad är naturskyddsområden
- vad som begränsar och vad som ger möjlighet till utveckling
- vad som kommer att hända
- skillnaden mellan HK och KS
- Informationen bör fås ut så fort som möjligt när det händer något som berör världsarvet. Det  
 finns misstankar om att myndigheterna har en dold agenda, öppenhet önskas! (I Finland: få  
 hela området till nationalpark = allt skyddat, ingen får vara där…)
- Grunderna varför man fått statusen
- Vad det innebär (ansvar/skyldigheter) att ha ett världsarv i sin kommun. 
- Organisation (som berör egna kommunen och Unesco)
- Finansieringsmöjligheter.
- Stolthet! Världsarvets värde – vikten av detta.

På vilket sätt kan man integrera världsarvet i kommunernas och myndigheternas arbete?
- i undervisning och skolor
- som en del av informationsflödet i kommunerna
- som en del av fritidsverksamheten (besök världsarvet!)
- synliggörande på många plan

Ge konkreta exempel på hur ni hanterar världsarvsfrågor i er kommun och/eller myndighet.
- finansiär i projekt
- engagerande i organisationer
- samarbete med föreningar

Vad behöver ni för verktyg och kunskap som tjänstemän och politiker för att kunna 
hantera världsarvsfrågor? Varför?
- lokalkännedom
- kunskap om världsarvet, sådan vi fått på dessa utbildningar måste spridas till fler
- nätverk – vi som deltagit här bör hålla kontakt med varandra! I liten skala bättre än ingenting. 

Är det viktigt att vi har ett samarbete i världsarvsfrågor? Varför/varför inte? 
Vad finns det för morötter vi kan utveckla för att få samarbetet att löpa smidigare och 
bli en naturlig del av vardagen?

- Ja, det är viktigt! Vi är en del av samma fenomen som skapats. Vi har samma utmaningar, till
 sammans blir vi starkare.
- Vi bör marknadsföra oss tillsammans/samtidigt. 
- Ja, vi kan lära av varandra. Vi har samrådsgruppen, en bra start. Vi bör också samarbeta kring  
 båtturism. Kunskapsutbytet gör att vi blir vassare, tillsammans kan vi bli ett starkt varumärke. 
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- Vi borde göra gemensamma event/arrangemang som kopplar till näringslivet (t.ex. en båtresa 
 tur och retur) och även kultursamarbete! Högt möter lågt fascinerar, paketresor på det temat. 
 Vi borde ha gemensamma events då och då. T.ex. åka ut mitt i havet, sänka ner en kista mitt i 
 Kvarken med våra tankar om världsarvet. Om X antal år kommer den upp med landhöjningen. 
 (Proj.led. anm. Konstnären Daniel Ladnar gör detta i Kvarkens skärgård i sommar!)
- Vi ska skapa utbyte och nätverk mellan entreprenörer, ett hållbart sådant, inte bara projekt. Det 
 är viktigt med samarbete mellan företagare, det kan startas upp via projekt.
- Borde vi ha någon slags gemensam världsarvsgrupp? Kunde mötas virtuellt några gånger/år.

Välj två områden att samarbeta kring i världsarvsfrågor på kommunal nivå. Gör en lista 
över fördelarna som samarbetet kan ge för kommunernas och världsarvets utveckling.

- Friluftsliv och fantastiska naturresurser kan leda till kvalitetshöjning.
- Låt oss utveckla en fredsbevarande ungdomstanke med samarbete över landsgränsen hos ung
 domarna.
- Vi bör ta landsbygdsproblematiken på allvar och förankra världsarvet på en lokal nivå. Vi bör 
 bygga trovärdighet och få lokalbefolkningen att tro på världsarvet som en resurs. Vi kunde 
 ordna en landsbygdskonferens.
- Det ger mera tyngd när man är två länder som söker finansiering! Vi kan söka gemensamma  
 finansieringsstöd.
- Marknadsföring är en självklar samarbetsform!
- Vi bör träffas ofta och idka erfarenhetsutbyte. Genom att utbyta erfarenheter behöver inte varje 
 kommun uppfinna hjulet på nytt. 
- Projekt banar väg för ytterligare samarbete. Kan fungera som pilot. 

I vilken omfattning ska det gränsregionala samarbetet ske? Vilka är hoten och utman-
ingarna i samarbetet? Hur kan man komma runt/lösa dessa?

- Ett hot är alla projekt, också att få projektmedel. Vi måste få politiska lösningar för att få kon-
 tinuitet. Det måste finnas ett regelverk och ett system för hur vi agerar i samband med världs- 
 arvet. Ordinarie verksamhet blir lidande om man deltar i projekt. Mycket kunskap försvinner 
 i projekten och når inte ut. Det är upp till oss förtroendevalda och tjänstemän att hjälpa till att 
 sprida informationen. 
- En utmaning är att hitta personer som är intresserade av världsarvet och dess utveckling. 
- Projekt är ett tillskott av pengar som man kan använda till utveckling. Vi borde analysera bättre 
 hurudana projekt vi behöver. 
- Hoten är pengar och prioriteringar.
- Borde vi ha en permanent regiongrupp, organiserad så att den blir en naturlig del av konti-
 nuiteten med världsarvsarbetet. I Finland finns världsarvsdelegationen, men vi borde ha en 
 större, lokalt förankrad grupp också för det gränsregionala världsarvet. Samrådsgruppen syss
 lar enbart med förvaltning och rapportering, allt för lite med utveckling. 
- Det är ett långsiktigt arbete att bytta upp trovärdigheten för världsarvet som en möjlighet. 
 Gemensamma projekt är en väg att gå. T.ex. Leader, BA.
- Projektorienterat världsarvsarbete är ett hot. Lösningen är politiska beslut/prioriteringar som 
 gör arbetet mera kontinuerligt i kommunerna. 
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Från postrodd till videokonferens… Använder vi dagens teknik som ett verktyg i samar-
betet över havet och mellan kommunerna? Fungerar den? Om ni skulle få önska fritt, 
hur skulle samarbetet och dess verktyg se ut? Visionera fritt.

- Vi borde ha en gemensam världsarvsapp som presenterar oss som ett världsarv.
- Teknik är inte så trevligt, samarbetet kräver att vi träffas fysiskt. Idag fungerar det inte så bra.  
 Det bästa är en blandning mellan fysiska möten och att mötas virtuellt. I framtiden kunde vi ha 
 en gemensam plattform och en gemensam hemsida där alla kan delta. Denna bör innehålla ett 
 forum för diskussion. 
- Teknik är bra, men ersätter inte det mänskliga mötet. Vi borde skapa projekt på skolor, ex. gym
 nasienivå. Det finns medel att söka för ungdomsutbyte och detta utbyte skapar nya ambas
 sadörer. De kan i sin tur gärna ha kontakt med flera världsarv. Mångfald skapar förståelse!

Vilka delar av världsarvssamarbetet ska göras som en del av det ordinarie arbetet i er 
organisation och vilka delar kan göras i projekt?

-  Ordinarie arbetet bör bestå av förvaltningsrelaterade, planläggningsrelaterade och grundmark-
 nadsföringsrelaterade frågor som behöver kontinuitet och stabilitet. Så även den fysiska  
 planeringen för världarvsområdet och dess skötsel. 

- Projektverksamhet kan ske på det ideologiska planet i form av t.ex. utbyte mellan tjänstemän, 
 ungdoms- och skolutbyten m.m. Även utvecklingsrelaterade frågor, såna som har ett början och 
 ett slut och sen blir en del av grundverksamheten, kan ske i projektverksamhet. Utbildning och 
 utvecklande av besöksnäring och storytelling kan med fördel provas fram i projekt. 

Workshop innehöll även ett lekfullt moment där deltagarna skulle föreställa andra världsarv.
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Alla världsarvskommuner var 
med och finansierade VIS-VAA 
och hade deltagare med på alla 
aktiviteter. Projektet finan-
sierade planering, utbildning, 
resor, mat och logi för deltagar-
na. 

Projektet hade som uppgift att 
få fler världsarvsambassadörer 
och att öka förståelsen för och 
kunskapen om det gemensam-
ma världsarvet. Det lyckades väl 
bland deltagarna på projektets 
aktiviteter. Som konstaterades 
i workshoparna är det fort-
satta samarbetet mycket upp 
till de själva och till de aktörer 
som jobbar med världsarvet. 
Projektet har nått sitt mål med 
att förankra världsarvet och 
höja medvetenheten om det ge-
mensamma världsarvet. 

Utbildningar för tjänstemän och politiker

Informationstillfällen

12.2.13 – Utbildning för Bildningsnämnde och Naturgruppen i Övik
20.2.13 – Utbildning för kultur- och fritidsnämnden i Övik
21.2.13 – Korsholm, utbildning för förtroendevalda
 – Utbildning för Samhällsbyggnadsnämnden i Övik
25.2.13 – Kramfors, kommunfullmäktige
 – Örnsköldsvik, kommunfullmäktige
6.3.13  – Vörå, kommunfullmäktige
 – Korsnäs, kommunfullmäktige
12.3.13 - Korsnäs/Malax, utbildning för förtroendevalda
11.4.13 – Malax, fullmäktige
6.9.13 - Vasa, fullmäktigeseminarium
6.11.13 - Utbildning för tjänstemän på Länsstyrelsen
29.1.14 - Utbildning tjänstemän på LST och Härnösands kommun.

Seminarier

26.3.13 – Kramfors
10.4.13  – Örnsköldsvik
24.4.13  – Kvarkens skärgård, alla kommuner
25.4.12  - Kvarkens skärgård, alla kommuner

Utbytesträffar

16-17.5.13 Utbytesträff i Höga Kusten. 
  Föreläsningar, studiebesök, dialoger.
3-4.10.13 Utbytesträff i KS.
  Föreläsningar, studiebesök, dialoger.

Övrigt

1.6. 12  HK: Utbildning Personalkontoret i Örnsköldsvik.
18.12.12 HK: Inspirationsfika för kommunledningsförvalt-
  ningen vid Kramfors kommun, info om det gemensam
  ma världsarvet.
29.8.13  HK: Utbildning av Örnsköldsviks nämndpolitiker i   
  Trysunda
13.9.13  KS: Utbildning av personal vid Vasa stads planering i 
  Svedjehamn

Ivriga diskussioner om världsarvet.



Världsarv i samverkan 63° N - världsarvsambassadörer

18

Utbildning för företagare, 
entreprenörer och guider

Uppdraget var att ordna en 
gränsregional utbildning för 
guider och entreprenörer samt 
workshopar kring temat ”Hur 
tillgängliggöra världsarvet för 
besökare via guidning, story-
telling, upplevelser, dramatiser-
ing, etc.?” Detta skedde genom 
ett antal utbildningsdagar och 
träffar. Bland annat deltog pro-
jektet i flera nätverksträffar för 
de företag som redan är aktiva 
i världsarvsområdena i såväl 
Höga Kusten som Kvarkens 
skärgård.

Projektet ordnade också en 
fördjupad utbildning i värld-
sarvets geologi, där professor 
Matti Räsänen från Åbo Univer-
sitet föreläste på temat ”Geolog-
in i världsarvet Höga Kusten/
Kvarkens skärgård: Varför ser 
det ut som det gör på Valsörar-
na och Skuleberget?” Han påpe-
kade att det finns flera likheter 
än skillnader mellan höga och 
låga kusten och att det för guid-
erna gäller att förstå jordens 
historia för att kunna ge sina 
kunder bra berättelser. De olika 
uppfattningar som råder om 
istid och landhöjning är små i 
sammanhanget och guiderna 
bör koncentrera sig på storytell-
ing istället för att fastna i detal-
jer med t.ex. siffror. Utbildnings-
dagen fortsatte med föreläsning 
av kommunikatör Thomas Lun-
din under rubriken: hur möter 
jag mina kunder och agerar 
jag framför en grupp? Därefter 
fick deltagarna jobba i work-

shopform med frågan ”Hur tar 
jag upp geologi på ett populär-
vetenskapligt och intressant sätt 
för mina grupper?” Utbildnings-
dagen höjde världsarvskunskap-
en hos ett tjugotal guider och 
företagare. 

Inför sommarsäsongen 2013 
ordnades en utbildning för tur-
istbyråernas anställda. Över 
fyrtio deltagare fick information 
om det gränsregionala världsar-
vet och tips och råd om hur de 
kan lyfta fram Höga Kusten och 
Kvarkens skärgård oberoende 
av var i världsarvskommuner-
na de befinner sig. Utbildningen 
är årligen återkommande, men 
kunde tack vare projektet förd-
jupa sig i det gränsregionala in-
nehållet kopplat till världsarvet. 

Under hösten 2013 ordnades 
ett par utbytesträffar för före-
tagarna. Den första gick av sta-
peln i Kvarkens skärgård och 
inleddes med en föreläsnings- 
och workshopdag på temat 
”Höga och låga kusten – vår ge-
mensamma resurs. Hur tar jag 
vara på världsarvet i branding-
en av mitt företag?”. Dagen ord-
nades i samarbete med Svenska 
Handelshögskolans och Vasa 
yrkeshögskolas projekt ”Res och 
relaxa”. Peter Björk, universitet-
slektor och expert på marknads-
föring och varumärkesbygge 
inom nordisk turism, pratade 
om brandingens etos för före-
tagarna. Ett brand är ett namn, 
en symbol, en logotype som 
ska identifiera och differentiera 
företaget på marknaden. Det ska 
ge och hålla löften och funger-

ar som ett styrinstrument och 
som ett tänkesätt för företagen. 
För att världsarvet ska tillföra 
något bör företagarna hitta dess 
”attraktionsskatt”, något som 
gör att företaget vinner på att 
ha med världsarvet i sin out-
put. Vad detta kunde vara dis-
kuterades under workshopen 
efter föreläsningarna, som också 
innehöll presentationer av hur 
företagen samlat sig och samar-
betar inom Höga Kusten och 
inom Kvarkens skärgård. I work-
shopen fick deltagarna också 
i uppgift att fundera på hur 
man kan samarbeta över lands-
gränsen. 

En sammanfattning av diskus-
sionernas slutsatser presenteras 
på nästa sida.

Företagare och guider besöker Saltkaret i 
Kvarkens skärgård.
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Hur kan du som företagare/guide bättre förstå dina kunder och deras behov och vad de 
värdesätter? Hur bemöter du dessa? Hur går/begär du feedback från dina kunder?
- Man måste börja med att identifiera målgruppen, språk, intressen etc. 
- Feedbacken bör bokas in så att den ryms i programmet eller att kunderna tar sig tid till att t.ex. fylla i 
 enkäter i efterhand. Kunde det finnas en app som feedbackskoncept?
- Man kan ha en checklista för vandringar/guidningar. Vad ska man fråga för att få veta så mycket som 
 möjligt om gruppen man möter? En sådan kunde vi utarbeta tillsammans.

OUV:s i världsarvet. Hur för du fram dessa till dina kunder?
- Geologin är det självklara man lyfter fram först av allt. Vi pekar på vad som hänt och varför det ser ut 
 som det gör. Vi visar också på andra världsarv  och framför allt naturarv för att se till vilken världs-  
 arvsfamilj vi hör.

Storytelling. Hur kan vi få in både svenska och finska sidan av världsarvet i våra guidningar?
- Genom teman som sälfiske, spritsmuggling, postrodder, ryssen 1721, 1808-09-årskrig.
- Landhöjningen ger en naturlig koppling, visa på kontrasterna.
- Språket och det gemensamma historien. 

Hur kan den nya tekniken utnyttjas i storytelling?
- I marknadsföringen.
- Via smartphones med berättelser, ”världsarvsapp”.
- Vi borde länka ihop hogakusten.com med kvarken.fi
- Det kunde finnas en gemensam pärm för guider.
- Webbkameror t.ex. Saltkaret och Höga Kusten bron, syns på båda sidornas hemsidor.

Ann-Sofi Backgren, Sari Saarikoski och Patrik Bylund funderar på storytelling.
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Den andra utbytesträffen gick 
av stapeln i Höga Kusten och 
där gick man mera konkret in 
på samarbete och paketering. 
Surströmmingsentreprenören 
Ruben Madsen föreläste på tem-
at ”Byggandet av ett varumärke 
baserat på ett enskilt livsme-
del - de enkla tricken - de verk-
samma verktygen.” Deltagarna 
gjorde några företagsbesök och 
fick bekanta sig med de geolo-
giska fenomenen på svenska si-
dan. Workshoparna under dessa 
dagar fokuserade på samarbetet 
över landsgränsen. Man kom 
fram till att en gemensam souve-
nir vore ett lätt och gripbart sätt 
att få igång samarbetet. 

De frågor som diskuterades un-
der workshoparna sammanfat-
tas på följande sida.

Projektet har sett till att före-
tagarna mötts och nu är det upp 
till de själva att fortsätta samar-
betet.

Projektet ordnade en gränsre-
gional guideutbildning i Höga 
Kusten. Temat var ”Det ge-
mensamma världsarvet, dess 
värden och kulturhistoria”. Delt-
agarna fick fördjupa sig i natur 
och kultur och dela med sig av 
respektive lands kulturhistoria 
kopplad till landhöjningen. 

Utbytesträffarna för företagare 
förde med sig idéer som ut-
vecklades under ett par match-
makingträffar senare under 
året. Där lades grunden för den 
gemensamma souveniren ”En 
meter världsarv”, som ska bestå 

av marknadsföringsprodukter 
från både svenska och finska 
sidan. Ett företagsnätverk för 
platsägare som bjuder paket 
med övernattning, mat och ak-
tiviteter inleddes. Ett flertal 
föreningskontakter etablerades 
och möten med kollegor från 
det andra landet verkar lyfta in-
tresset för världsarvet även på 
hemmaplan. 

Några projektidéer kopplade till 
världsarvet drivs också vidare 
av företagarna, bland annat ett 
par projekt som rör fotokurser 
och fototurism. 

Inom projektets ramar ini-
tierades även ett samarbete 
mellan turistorganisationer-
na i Höga Kusten och Kvarkens 
skärgård. De presenterade för 
varandra hur man jobbar på 
respektive sida och gjorde en 
kartläggning för hur ett even-
tuellt samarbete kunde se ut. 
Medvetenheten om världsarv 
är större utomlands och därför 
vore det viktigt att tillsammans 
försöka nå turister från t.ex. 
Beneluxländerna. Efterlysnin-
gen på gemensamma interna-
tionella marknadsföringsinsats-
er, som kommit från företagar-, 
tjänstemanna- och politikerhåll 
togs emot med konstaterandet 
att så ska ske, men i ett senare 
skede. Det bör tänkas igenom 
noggrant och läggas upp på ett 
sätt som inte går emot de natio-
nella samarbetsformerna (som 
t.ex. VisitSweden och VisitFin-
land). I Höga Kusten jobbar man 
mycket med destination och 
att ta in Kvarkens skärgård där 

bör ske på ett smidigt sätt som 
inte är till nackdel för destina-
tionen som helhet. Vice versa 
på finska sidan. Turistorganisa-
tionerna konstaterade även att 
den nya Botnia-Atlantica-peri-
oden ger många öppningar till 
att få med turism och världsarv 
på projektkartan. Tiden blev 
knapp för diskussion av konk-
reta projekt. Både svenska och 
finska sidan står i beråd att star-
ta upp nya organisationsformer 
inom turismen 2014. Deltagar-
na konstaterade att ett uppföl-
jningsmöte vore på sin plats då 
dessa turistbolag är bildade. Till 
att börja med håller de kontakt 
med varandra och satsar på att 
stå intill varandra och lyfta det 
gemensamma världsarvet på 
Österbottens stormässa i april 
2014. Deltagarna utlovade också 
varandra mejlutväxling i januari 
och att då fundera på en idé om 
att i samband med båtmässan 
planera ett event för båtklub-
barna i Kvarkens skärgård. Pro-
jektet kunde här alltså bidra till 
en uppstart av ett samarbete 
inom turismen. 

”Jag är inte rädd för 
inkomsterna, jag är 

rädd för att vi inte gör 
någonting.” 

Ruben Madsen
 företagare Höga Kusten
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Samarbetspartners? Hitta ett företag som DU skulle vilja/behöva/borde etablera ett 
samarbete med? Hur ska/kan ett samarbete se ut? 

- Vi borde ha gemensamma paketmöjligheter. Paketresor t.ex. för turistgrupper från inlands-
 finland: först en dag i Kvarken (det är exotiskt för de som inte bor vid kusten) och sedan i Höga  
 Kusten. Konkret koppla ihop världsarvsdelarna!
- Det här med transporter borde vara enklare.
- En idékryssning mellan länderna…utveckla samarbetet?
- Vi måste själva vara aktiva och hitta de företagare vi kan samarbeta med.
- Produktutveckling t.ex. souvenirer. Man ska inte tänka på bara ett lands världsarv då man gör en 
 souvenir. 
- Upplevelsefiske på båda sidorna.
- Granösunds fiskeläge kan ha utbyte med Anundsjö hembygdsförening. ”Springa ikapp med en 
 fisk” ”Springa ikapp med landhöjningen” (slow motion”) Bygg mallar som kan användas på båda 
 sidorna.
- Föreningar kan samarbeta mera: fotoklubbar, kajakklubbar etc. gör resor till den andra sidan.

Behövs ett företagarnätverk över havet? Hur skulle det i så fall se ut? Facebook-grupp? 
Tel. nr? Träffar? Hur?

- Nätverk mellan länder är opraktiskt. Vi ska nätverka mellan företagare på varje sidan, sedan 
 borde det finnas en spindel i nätet som ordnar träffar som denna.
- Nätverk borde också bestå i att vi till våra besökare hela tiden berättar om den andra sidan 
 och inte bara om eget. Tala om vad det finns för kontraster på andra sidan Kvarken! Det borde 
 falla sig naturligt för oss alla gånger. 

Vi har i uppdrag att skapa ett evenemang/event kopplat till världsarvet. Spåna fritt! Syfte 
bl.a. att få ”gratis” marknadsföring via tidningar/media etc. 

- Paketresor, Botniacykling/löpet/loppet – kan man koppla det till världsarvet på något sätt?
- Vi behöver en gemensam profil.
- Kistan är en fantastisk idé! Sänk ner en kista mitt emellan världsarven, med en hälsning till fram
 tiden. Tänk stort: den som hittar kistan vinner en resa till 20 världsarv!
- Event: MATFESTIVAL! Havtorn + surströmming. 
- Retreat, upplev lugnet.
- Isskulpturtävling på temat ”Högt möter lågt”.
- Hyr Wasaline och gör en kryssning Övik-Vasa som ett specialevent! Ladda båten med föreningar 
 och företag som presenterar sig/marknadsföring. 
- Ta Ruben Madsen in till Vasa och gör en surshow för att marknadsföra den svenska sidan i 
 Finland!
- Ulvöregattan, lyft fram båda sidorna av världsarvet i något evenemang där! Locka svenska 
 turister över till finska sidan. 
- FN-dagen. Skapa event, gränsöverskridande, just den dagen!
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Utbildningar för företagare, entreprenörer och guider

10.4.13  KS: Fördjupar utbildning för FE. ”Varför har vi höga och låga kusten? Hur presenterar jag  
  världsarvet för mina kunder?” Fördjupning i geologi och framträdande.
15.4.13  HK: Information om projektet för guidenätverket Höga Kusten. 
6.5.13  HK: Grundutbildning ör FE och turistbyråpersonal. ”Vad är ett världsarv, info om Höga  
  kustens och Kvarkens skärgårds världsarvsvärden.”
21.5.13  HK: Information och planering av aktiviteter med och för guidenätverket Höga Kusten.
6.6.13  KS: Grundutbildning för FE. ”Vad är ett världsarv och vad ska jag berätta om Höga Kusten/ 
  Kvarkens skärgård för mina kunder? Del 1, teori.
10.6.13  KS: Grundutbildning för FE. ”Vad är ett världsarv och vad ska jag berätta om Höga Kusten/
  Kvarkens skärgård för mina kunder? Del 2, guidad tur med info ute i världsarvet. 

8-9.10.13 Workshop och utbytesträff i KS
23-24.10.13  Workshop och utbytesträff i HK 

16.12.13 Utbytesträff med turistorganisationerna i HK och KS.
3-4.12.13         Utbildning för guider i Höga Kusten samt kunskapsöverföring från guider till Naturum HK 
  och LST:s personal.
 
Övrigt:
  KS: Deltagande i Kvarken fishing-projektets slutseminarium; nätverkande med fiskeguider i 
  världsarvsområdet. Maj 2012.
  HK: Möte med Höga Kusten Turism/Projekt Bäst 2020 för planerande av gemensam utbild-
  ningsdag. Maj 2012.
  HK: Utbildning för Naturguider vid Umeå universitet. September 2012.
  KS: Infotur i världsarvet för Nordivalen-deltagare (seminarium för entreprenörer inom 
  organisations- och föreningslivet i Norden). September 2012.
  HK: Informationsmöte om projektet för guider och företag från HK-området.
  Mathcmakingträff för företagare, uppföljning på FE-utbytet. Konkretisering av gemensam   
  marknadsföring samt utkast för gemensam souvenir m.m. Ett trettiotal personer deltog i   
  Kvarken 11-14.11.13
  Möte med Höga Kusten Turism AB, diskussion om utbyte inom besöksnäringen. 
  Matchmakingträff för gemensam souvenir 19.11 i Höga Kusten.
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Fördjupat samarbete 
mellan 

naturum Höga Kusten 
och 

Terranova – Kvarkens 
naturcentrum 

Uppdraget här var att lägga 
grunden till ett fördjupat sa-
marbete mellan Terranova och 
naturum Höga Kusten. Målet var 
att ordna två utbytesdagar, en 
vid naturum och en vid Terrano-
va, där deras personal samt per-
sonal vid andra turistorganisa-
tioner skulle inbjudas att delta. 
Det fanns dock inte utrymme för 
detta inom verksamheten på en-
heterna. Genomförandet tog en 
annan form, på deras önskemål. 
Ett par skypemöten ordnades 
och där diskuterade man hur 
man kan dra nytta av varandras 
kunskap och material. Terranova 
önskar att starta upp ett virtuellt 
kunskapscenter och vill ha med 
Höga Kusten på tåget. Geologi, 
biologi och kultur skulle vara 
temata och biblioteken skulle 
fungera som kunskapskälla till-
sammans med universiteten och 
olika aktörer inom världsarvs-
förvaltningen. Intresse för delt-
agande finns på svenska sidan 
och Terranova jobbar vidare på 
att hitta flera finansiärer och ut-
veckla projektplanen. 

Det konstaterades att ge-
mensamma utställningar är 
svåra att ordna då man har så 
olika utrymmen. Transporter, 
översättningar etc. blir knepigt, 
men man kunde sträva efter att 
faktainsamlingen för utställn-

ingar kopplade till världsarvet 
kommer båda parter till godo. 
Via projektet gjordes en del af-
fischer och roll-ups som såväl 
naturum Höga Kusten som Ter-
ranova har tillgång till när helst 
de behöver. Man diskuterade 
också att enheterna vid sina 
försäljningspunkter kan ha sou-
venirer från båda sidorna och 
dessa listades för att verkställas 
under året. 

För att personalen på enheterna 
på ett lättfattligt sätt ska kun-
na presentera svåra geologiska 
fenomen för sina besökare eft-
erlystes kunskap från forskare. 
Projektet ordnade så en forskar-
träff där personalen fick up-
pdaterad kunskap om landhö-
jningen från forskarfältet. Vi 
bjöd in sju forskare som berät-
tade om de senaste rönen inom 
landhöjningsforskningen och 
geologin överlag. Tillsammans 

med forskarna jobbade perso-
nalen i workshops för att fun-
dera på hur man på ett enkelt 
och populärvetenskapligt sätt 
kan förklara svåra vetenskapli-
ga fenomen. Rapport från work-
shopen har distribuerats till 
deltagarna, som vad mycket 
nöjda över att få uppdatera sin 
kunskap och få vetenskaplig 
förankring i hur de presenterar 
likheter och skillnader i höga 
och låga kusten för besökare. 
Även forskarna upplevde dagar-
na givande. Ett nätverk/en kon-
taktlista har upprättats mellan 
deltagarna och de var alla öv-
ertygade om att den upprät-
tade kontakten lever vidare 
även efter projektets slut. Pre-
sentationer från forskarträffen 
finns tillgängliga här: http://
www.kvarkenworldheritage.fi/
the-kvarken-archipelago/geolo-
gy/cooperation-between-scien-
tists-and-managers/ 

Föreläsare på forskarträffen på Terranova i november 2013.
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Världsarvsutställning  
Unesco 40 år

Uppdraget var att ordna en mo-
bil världsarvsutställning som 
skulle förevisas i offentliga utry-
mmen. Utställningen sattes ihop 
av befintligt material (roll-ups 
och broschyrer från tidigare pro-
jekt) och kompletterades med 
nya roll-ups som fokuserade 
på världsarvskonventionens 
40 år. Utställningen turnerade 
i alla världsarvskommuner och 
visades bland annat på bibliotek 
och kommungårdar. Utställnin-
gen står i nuläget fortsatt up-
pställd på naturum Höga Kusten. 
Materialet finns kvar och kan an-
vändas av världarvsintressenter 
i kommande evenemang. 

Under projektets gång deltog 
vi även i diverse evenemang 
som marknader, temadagar etc. 
tillsammans med kommuner, 
naturum och Forststyrelsen och 
där uppmärksammandes även 
40-årsjubileet. På dessa even-
emang delade vi ut broschyrer 
och kartor över världsarvet och 
fungerade själva som värld-
sarvsambassadörer genom di-
skussioner om världsarvet med 
evenemangens besökare. 

www.botnia-atlantica.eu

Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala

utvecklingsfonden

www.kvarken.fi
www.naturumhogakusten.se

Ansvariga för förvaltningen är: 
Länsstyrelsen Västernorrland, Sverige och Forststyrelsen, Finland.

Världsarvskonventionen  
Under andra världskriget förstördes många historiska byggnader 
och platser. Efter kriget, under 1950-talet, skulle man i Egypten 
bygga Assuandammen. Den hotade att dränka en värdefull kul-
turskatt – templen i Abu Simbul. Egypten och Sudan bad Unesco 
om hjälp, och ett projekt för att rädda Abu Simbel startade.  
Resultatet blev att templen sågades i bitar, flyttades och sattes 
upp igen. Över femtio länder skänkte pengar till projektet, som 
blev ett bevis på att det finns en global vilja att bevara våra ena-
stående natur- och kulturmiljöer för kommande generationer.  

Ur krig och förstörelse föddes tanken på en internationell över-
enskommelse om att bevara speciella platser och miljöer.  Alla 
dessa "arv" som är unika för mänskligheten behöver ett gemen-
samt skydd och FN-organet Unesco tog därför fram världsarvs-
konventionen 1972.  

År 2012 har 188 av världens närmare 200 länder skrivit på världs-
arvskonventionen. Den kräver att det finns både lagstiftning, för-
valtning och utbildning, som garanterar att världsarven i det egna 
landet bevaras och vårdas och görs tillgängliga för alla.

Världsarvet är alltså ditt, mitt och hela mänsklighetens, nu och i 
framtiden!

Världsarv
Ett världsarv är en plats, ett objekt eller en miljö som på ett unikt sätt vittnar om 
jordens och människans historia. Inom Unesco talar man om "outstanding uni-
versal value", vilket betyder att något är så värdefullt att det vore en förlust för 
alla människor i världen om det försvann.

Exempel på nytt material, roll-up.
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Illustrationer

Uppdraget var att producera 
populärvetenskapliga illustra-
tioner av de processer som är 
säregna för världsarvet Höga 
Kusten/Kvarkens skärgård. Pro-
jektet valde att köpa loss rät-
tigheter för illustrationer som 
togs fram i förra projektet och 
sprida dessa till världsarvets 
hemsidor och i projektets ut-
bildningar samt i det utbildning-
smaterial som togs fram under 
tema 2. Projektet köpte också 
in illustrationer och fotografier 
från världsarvet och tillgänglig-
gjorde dessa via förvaltarna till 
kommunerna inom världsarvet 
att användas i information och 
marknadsföring av världsar-
vet. Projektet gjorde också flera 
språkversioner (ryska, tyska, 
spanska och holländska) på vid-
eofilmen ”Högt möter lågt”, som 
berättar om landhöjningen. 

Webbutveckling

Uppdraget var att följa upp re-
sultaten av projektet och till-
gängliggöra resultat och ma-
terial via webb. Projektet har 
under projekttiden producerat 
fyra nyhetsbrev som publicer-
ats på Kvarkenrådets och Läns-
styrelsens/naturums hemsidor 
samt länkats till från kvarken.fi 
och världsarvets Facebooksidor. 
Nyhetsbrevet har även spridits 
per e-post till finansiärer och 
världsarvsaktörer. Kvarkens 
kundtjänst har kontinuerligt fått 
information om projektet och 
puffat för projektets evenemang 
för allmänheten på sina sidor. 

En ny, uppdaterad sida för Höga 
Kusten, www.highcoast.net, har 
producerats och i samband med 
denna har även en första portal 
som lyfter fram båda världsar-
ven och från vilken det länkas 
vidare till respektive lands 
världsarvssida, tagits fram. De 
nya sidorna har adresserna 
www.världsarvethögakusten.se 
och www.highmeetslow.com.

Foto: Pekka Mäkynen

Foto: Tuija Warén

De nya språkversionerna av filmen “Högt möter lågt” finns här:

Ryska: https://www.youtube.com/watch?v=oLAdLlUQTFM
Spanska:https://www.youtube.com/watch?v=MxNIxdJSOy8
Holländska: https://www.youtube.com/watch?v=jFFwAMwCvMg
Tyska: https://www.youtube.com/watch?v=7bYA8efZygo
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Tematimmar för 
allmänheten

Uppdraget bestod i att arrangera 
10 föreläsningar kring aktuella 
ämnesområden på olika platser 
i världsarvsområdet. Vi valde att 
kalla dessa ”tematimmar för all-
mänheten” och försöka arrang-
era dem på ett lättillgängligt och 
attraktivt sätt för att locka delt-
agare som ”på köpet” skulle få 
information om det gränsregion-
ala världsarvet. Tematimmarna 
innehöll alltid en dos världsarv-
skunskap kombinerat med något 
som var aktuellt för området 
eller säsongen. Tematimmar-
na ordnades i samarbete med 
ideella föreningar och krafter i 
området för att aktivera dessa i 
världsarvsarbetet. Allmänheten 
bjöds in via föreningarnas in-
formationskanaler samt värld-
sarvets hemsidor och annonser 
i lokala medier. Tematimmarna 
blev 8 stycken och de besöktes 
av 428 personer. Därtill deltog 
vi i ett tiotal andra evenemang 
med världsarvstältet. På dessa 
tillställningar nådde vi också all-
mänheten med världsarvsinfor-
mation. Evenemangen besöktes 
av totalt över 2000 människor. 
Genom dessa tematimmar och 
deltagande i evenemang lyck-
ades projektet nå en stor mängd 
människor som fick veta (mera) 
om vårt gränsregionala värld-
sarv.   

Tematimmar för allmänheten

Höga Kusten

1. Föreläsning: Unesco 40 år & Världsarvet i samhället.
2: Människan i världsarvet, temakväll med Käxeds intresseförening.
3: Föreläsning: ”Hur vi tar vara på strömming i västra och östra 
      delarna av världsarvet”. 

Kvarkens skärgård

1: Unesco 40 – pysselstund på temat hållbar utveckling i världsarvet  
2: Fågellivet i världsarvet, exkursion till Valsörarna (i samarbete 
     med naturvetenskapliga föreningen Ostrobothnia   Australis r.f.  
3: Svampar i världsarvet – föreläsning och utställning på Lepikko 
     lägergård, i samarbete med Vasa svampförening 
4: Världsarvets smaker – föreläsningar för restaurangstuderande 
     samt studerandes temaluncher för allmänheten 
5: Världsarvet i en ask – information om det gränsregionala 
     världsarvet och utställning av världsarvsproduker (i samarbete 
     med Hantverkets hus Loftet)

Världsarvets smaker på Silveria i november 2013.
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Övrigt inom tema 1

Projektet har i samarbete med 
dryckesexperten Andreas 
Sandén tagit fram drycken ”Högt 
möter lågt”, som består av bär 
som växer i världsarvet Höga 
Kusten/Kvarkens skärgård. Dry-
cken har serverats på många ak-
tiviteter i projektet samt på flera 
andra tillställningar såsom Åbo 
Akademis studentkårs årsfest 
med temat världsarv, på Vasa 
stads Svenska dagens fest, på 
nätverksträffen för alla svenska 
världsarv m.m. Till drycken togs 
det även fram pappersmuggar 
med projektets logotype på. 

Projektet har producerat en tid-
ning som distribuerades till alla 
hushåll i världsarvskommuner-
na (upplaga Finland 53000, up-
plaga Sverige 37000). Tidnin-
gen innehöll basinformation om 
världsarvet samt artiklar från 
en del av våra aktiviteter. Via 
tidningen har alla medborgare i 
världsarvskommunerna nåtts av 
information hemma. 

Tidningen kan läsas här: 
http://eproof . fram.f i/f l ip -
books/392/

Projektet har nått alla förvänta-
de resultat inom tema 1. 

Guider diskuterar landhöjning på Kikanberget under en av utbildningsdagarna. 

Denna utställning har tagits fram i projektet Världsarv i samverkan 63° Nord – världsarvsambassadörer och 
är finansierad av EU, Kvarkenrådet, Österbottens förbund, Länsstyrelsen i Västernorrland,  Forststyrelsen 
och kommunerna i Höga Kusten och Kvarkens skärgård.
 
Källor: Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv. Svenska Unescorådets skriftserie. 2002. 
www.unesco.org        www.metsa.fi        www.raa.se

www.botnia-atlantica.eu

Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala

utvecklingsfonden

FR
I reklam
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År 2012 firade världsarvskonventionen 40 år. Här 
vill vi beskriva vad ett världsarv är, hur konventio-
nen kom till,  vad som uträttats med hjälp av den 
samt vad som finns att arbeta med i framtiden.

Vad är ett världsarv?
Ett världsarv är en plats, ett objekt eller ett område som på ett unikt 
sätt vittnar om jordens eller människans historia. Världsarv utses av 
Unesco.

Unesco är FN:s organisation för samarbete mellan länderna inom ut-
bildning, vetenskap, kultur och information. Målet för Unesco, och hela 
FN:s arbete, är att skapa fred genom ökat samarbete mellan länder. 

1972 tog Unesco fram ett verktyg, en konvention, för att kunna utnäm-
na världsarv. Världsarvskonventionen heter också Unescos konvention 
om skydd för världens kultur- och naturarv.  Den är ett instrument som 
ställer krav på de nationer som undertecknat den att skydda och bevara 
de kultur- och naturarv som finns inom landets gränser. År 2012 finns 
962 världsarv i världen. Av dessa är bara 25 världsarv gränsöverskri-
dande, d.v.s. att de ligger i två eller flera länder. Det finns tre olika typer 
av världsarv: kulturvärldsarv, naturvärldsarv och en blandning av båda. 

"Heritage is our legacy from the past, what we live with 
today, and what we pass on to future generations."

"Vårt natur- och kulturarv är nedärvt från förr, vad vi 
lever med idag, och vad vi bevarar för framtida 
generationer."

För att kunna utses till ett världsarv måste ett objekt vara 
av särskilt stort universellt värde, samt uppfylla något av tio 
kriterier som står i världsarvskonventionen.

Unesco har definierat kultur- och naturarven enligt följande:

minnesmärken: arkitektoniska verk, monumentala skulpturer och målningar, 
element eller byggnadsverk av arkeologisk art, inskriptioner, grottbostäder samt 
flera företeelser tillsammans som är av särskilt stort universellt värde ur histo-
risk, konstnärlig eller vetenskaplig synpunkt; 

grupper av byggnader: grupper av fristående eller sammanhängande bygg-
nader som på grund av sin arkitektur, enhetlighet eller belägenhet i landskapet 
är av särskilt stort universellt värde ur historisk, konstnärlig eller vetenskaplig 
synpunkt; 

miljöer: verk skapade av människan eller av naturen och människan i förening 
samt områden innefattande arkeologiska miljöer som är av särskilt stort uni-
versellt värde ur historisk, estetisk, etnologisk eller antropologisk synpunkt; 

Världsarvskonventionen 40 år

I världsarvet Ilulissat Isfjord på Grönland trycks landet fortfarande ner 
av en inlandsis. Vartefter isen smälter höjer sig landet precis som i Höga 
Kusten/Kvarkens skärgård. Området är utnämnt för sin naturskönhet och 
sitt värde för forskningen om glaciärer och klimatförändringen.
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  M
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  Jonas Salm
onsson
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  M
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Världsarvet Verk av Antoni Gaudi, här fasaden av Casa Milá i Barcelona, har 
utsetts till världsarv på grund av sina kulturhistoriska värden.

Världsarvet Västnorskt fjordlandskap, här en vy över Geiranger, är ett 
exempel på ett världsarv som har utnämnts på grund av sina naturvärden. 

naturföreteelser bestående av fysiska och biologiska formatio-
ner eller grupper av sådana formationer som är av särskilt stort 
universellt värde ur estetisk eller vetenskaplig synpunkt; 

geologiska och fysiografiska formationer och områden 
som utgör vistelsemiljö (habitat) för hotade djur- och växtarter av 
särskilt stort universellt värde ur forsknings- eller naturskydds-
synpunkter; 

naturmiljöer eller klart avgränsade naturom-
råden som är av särskilt stort universellt värde 
ur forsknings- eller naturskyddssynpunkt eller på 
grund av deras naturskönhet;

Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens 
skärgård är utnämnt enligt definitionen 
om naturmiljöer och naturområden med 
särskilt stort universellt värde.

Unesco

Affischer som tagits fram inom VIS-VAA för utställningar.
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3. Tema 2: Världsarvet i skolan

Fortbildning av lärare

Uppdraget var att fortbilda 200 
lärare i världsarvspedagogik 
och ge dem verktyg att sprida 
kunskap om världsarvet vidare 
till eleverna. Projektet ville 
också nå rektorer och skoldirek-
törer, för att på ett djupare plan 
förankra världsarvet i skolorna. 
Därtill skulle projektet utveckla 
och sprida det undervisning-
smaterial som togs fram i förra 
projektet till flera lärare. 

Dessa mål och uppdrag 
förverkligades bl.a. genom ut-
bildningar där vi nådde såväl de 
som deltagit i tidigare projekts 
lärarutbildningar och som fick 
fördjupad kunskap och genom 

kurser för nya lärare som fick 
lära sig om hur man kan använ-
da världsarvet i undervisningen 
i flera ämnen och varför det är 
viktigt att ge eleverna kunskap 
om världsarvstanken. Vi besök-
te också rektors- och utbild-
ningsnämnders möten och in-
formerade om världsarvet och 
skolornas ansvar att uppfylla 
världsarvskonventionen gen-
om att ta upp världsarvet i un-
dervisningen. Via rektorer och 
skolpolitiker nådde vi större 
förståelse för världsarvets be-
tydelse i skolan. 

Utöver utbildningar i värld-
sarvspedagogik (ute i fält) ar-
rangerade projektet utbytesträf-
far och seminarier för lärare, 

rektorer och skolpolitiker. Inom 
ramen för denna kompetensut-
veckling hade vi 683 deltagare, 
varav hälften deltog vid mer 
än ett tillfälle. Feedbacken från 
deltagarna har varit odelat pos-
itiv och vi har nått målet med 
kompetenshöjning. 

Det påpekades att undervisning-
smaterialet kommer bäst till sin 
rätt om man fått gå en inledande 
utbildning först. Därför vore det 
önskvärt att sådana skulle ord-
nas kontinuerligt, men i vems 
regi är oklart. Ledare finns att 
köpa in (pedagogerna som job-
bat i projektet), så det är upp till 
varje kommun att sedan ta vara 
på möjligheten. Projektet ord-
nade även världsarvs-

Samverkan mellan lärare på Trysunda i Höga Kusten.
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utbildning för Åbo Akademis 
lärarstuderande på pedagogis-
ka fakulteten i Finland. På så 
sätt planterade vi även värld-
sarvstanken hos de som utbildar 
lärare. Draget var positivt, då 
de nu lagt in en kurs med besök 
även på den svenska sidan av 
världsarvet. 

Tidigare projekt har kritiserats 
för att vara riktade främst till 
svenskspråkiga lärare. Inom VIS-
VAA lyckades vi nå rektorer och 
lärare även i de finskspråkiga 
skolorna i världsarvskommuner-
na. En del av utbildningarna blev 
tvåspråkiga och språkbadet var 
mycket uppskattat hos såväl fin-
landssvenska som finska lärare.

Världsarvet i läroplan

Projektet har även sammankallat 
en läroplansgrupp på finska si-
dan. Gruppen har tagit fram ett 
förslag för hur världsarvet ska 
tas upp i kommande läroplan 
(2016) genom hela grundsko-
lan och andra stadiet. Doku-
mentationen av detta sprids till 
kommunerna och deltagarna i 
gruppen har tillsammans med 
deltagare i rektorsseminarier lo-
vat att driva frågan vidare. 

Förslag till världsarvet i läroplan

Världsarvet Höga Kusten/ Kvarkens skärgård är ett gränsregionalt 
världsarv. Syftet med världsarvsundervisningen är att göra eleven 
förtrogen med begreppet världsarv. Målet med undervisningen är 
att belysa de faktorer som påverkar att vi har världsarvsstatus: is-
tiden, landhöjningen, berggrunden och den specifika naturen.

Mål

Eleven skall 
* Lära sig vad ett världsarv är 
* Lära sig vad som är gemensamt och vad som är unikt med  
   Kvarkens skärgård och Höga Kusten
* Lära känna den flora och fauna som finns i och är typisk för 
   världsarvet.

Centralt innehåll

Förskolan
Sagor och sägner kring världsarvet
Åk 1-3
Sagor och sägner kring världsarvet
Istiden, landhöjningen, berggrunden
Närmiljön, hur den påverkats av istiden och landhöjningen
Djur och växter i världsarvet
Världsarven i Finland
Åk 4-6
Höga kusten
Andra världsarv i världen
Lokalhistoria i världsarvet
Åk 7-9
Smaker i världsarvet
Istiden, landhöjningen, berggrunden
Världsarv i Finland och i världen
Historia och lokalhistoria i världsarvet 

Andra stadiets utbildning
Tillämpad kurs: Kvarken – vårt världsarv
Temadag/ temavecka om världsarvet
Utflykt med studerande i världsarvet
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Undervisningsmaterial, 
kurser och utbytesträffar

Projektet har även utarbetat 
tre nya kapitel till det under-
visningsmaterial som togs fram 
i förra VIS-projektet. Materialet 
publiceras på www.kvarken.
org, www.kvarken.fi och www.
världsarvethögakusten.se där 
samtliga lärare kan ladda ner 
handledningar, faktablad och 
elevövningar enligt egna behov. 
De nya kapitlen har rubrikerna 
kultur, världsarv och lägerskol-
or.        

Pedagogerna som arbetat i pro-
jektet har därtill deltagit i natio-
nella konferenser och lärarträf-
far där de spridit information 
om undervisningsmaterialet till 
lärare utanför världsarvskom-
munerna.

Nedan följer en sammanställn-
ing av hur temat världsarvet i 
skolan förverkligades genom ak-
tiviteter. 

Lärarutbildningar inom VIS-VAA

Steg 1: Projektet ordnade reflektionsträffar för pedagogerna 
som var med i förra projektets utbildningar. Reflektionerna ledde 
vidare till hur och vad som togs upp i kommande utbildningar. 

Steg 2: VPL-kurser (världsarvspedagogik för lärare) ordnades vid 
fem tillfällen i Sverige och Finland. Under dagarna koncentrerade 
man sig på världsarvstanken, på det unika med världsarvet Höga 
Kusten/Kvarkens skärgård och på hur man nå eleverna med den-
na kunskap. Som bas användes undervisningsmaterialet från förra 
projektet, kompletterat med nya övningar som pedagogerna i pro-
jektet tagit fram. Lärarna jobbade utomhus och förde diskussioner 
om tillvägagångssätt i olika stadier och ämnen under hela kursen. 

Metoden man jobbade med har tagits fram av Thomas Birkö och 
den går ut på att eleverna först får en fråga och ska spåna fritt 
på vad svaret kan vara. Därefter får de ett faktablad som berät-
tar bakgrund och den följs upp och fördjupas genom olika kon-
struktionsövningar som sedan presenteras för andra grupper. 
Detta ”slow learning” koncept uppskattades av de deltagande 
lärarna som trodde att det är en vettig pedagogisk infallsvinkel då 
det gäller att förklara stora tidsrymder och geologiska fenomen. 
Barnen får tänka själva och bilda hypoteser. Genom lärarutbild-
ningarna fick deltagarna verktyg att ta detta med sig till skolorna 
och många upplevde att det är ett måste att gå kurs, det skulle

Svenska lärare funderar på landhöjningsfenomen i Kvarkens skärgård.



Världsarv i samverkan 63° N - världsarvsambassadörer

31

kännas svårt att ta tag i undervisningsmaterialet på egen hand. Har man gått kursen är steget kortare 
och det är större sannolikhet att de nu tar upp världsarvet i sina egna skolor. Lärarna upplevde att 
de fått praktiska tips hur man förklarar svåra fenomen på ett konkret sätt. De är därmed mera moti-
verade att ta sig an världsarvet som undervisningsstoff. Metoden känns dock tidskrävande och det är 
önskvärt att flera lärare från samma kollegium skulle engagera sig i sättet att jobba, så kunde man lyfta 
världsarvet i undervisningen. 

Steg 3: Projektet ordnade halvdagsseminarier för pedagoger i världsarvskommunerna. Seminarierna 
dryftade frågan varför världsarvet ska vara en del av skolan och hur man kan jobba med det där. Delt-
agarna fick höra mera om det ansvar som Unesco ålagt kommunernas skolväsende i och med att ens 
land skrivit under världsarvskonventionen. Under seminarierna dryftades också frågan om världsar-
vet kunde vara en del av läroplan, som en arbetsgrupp jobbat med under projekttiden. Tanken togs väl 
emot bland seminariedeltagarna, som lovade lobba för saken i den mån de själva deltar i läroplansar-
betet på den lokala nivån. Under seminarierna presenterades också undervisningsmaterialet, som på 
detta sätt nådde ännu flera lärare utöver de som deltagit i steg 2. 

Steg 4: Projektet ordnade även infotillfällen för rektorer och skoldirektörer samt ett seminarium för 
dessa. Rubriken på seminariet var: Höga och låga kusten – en resurs för våra elever och vår region. 
Kerstin Lundman från Svenska Unescorådet föreläste om varför världsarv är viktigt för skolvärlden 
och projektmedarbetarna lyfte fram vårt gränsregionala världsarv och hur det kan tas upp i under-
visningen samt hur rektorer kan stötta sina lärare att följa världsarvskonventionen. Rektorerna fick 
också ta del av det arbete som projektets läroplansgrupp gjort och samtliga deltagare hyllade tanken 
om att få in världsarvet som en del av den lokala läroplanen och lovade jobba för det i respektive kom-
mun på finska sidan. 

www.botnia-atlantica.eu

Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
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Jungfrudanser är stenar utlagda på marken i en spi-
rallik labyrintform. Stenlabyrinterna kallas också 
trojaborgar, trojeborgar eller trelleborgar. På finska 
används benämningen jatulintarha, som betyder 
jättehage. Jungfrudanser finns utspridda längs hela 
det finländska och svenska kustlandskapet och på 
Åland, och de är ofta byggda på klapperstensfält. La-
byrinterna i Finland är kustnära belägna, men i Sve-
rige har de även hittats på fastlandet i närheten av 
kyrkor. 

Labyrinterna är konstruerade av stenar, ungefär i 
storleken av ett människohuvud. I sin enklaste form 
är jungfrudanserna spiralformade. Den klassiska la-
byrinten bygger på en grundfigur som är korsformad 
och i vars mitt ingången börjar. Även om de är laby-
rinter, kan man inte gå vilse i stencirklarna, eftersom 
det i en korrekt byggd jungfrudans endast går att 
komma en väg från ingången till centrum och tvärt-
om. Labyrinterna kan antingen leda till en återvänds-
gränd i mitten eller leda rakt igenom och ut igen, s.k. 
genomgångslabyrinter. 

Det har spekulerats mycket om när jungfrudanserna 
byggdes och varför de byggdes. Med hjälp av mät-
ning av lavtillväxt (lichenometri) och stenytornas 
vittringsgrad har man kunnat datera labyrinterna. 
De äldsta jungfrudanserna i kustbygderna är från 
1300-talet och de senaste är från 1800-talet. 

Enligt folktraditionen byggdes jungfrudansen för lek 
och spel, kanske av sjöfarare och fiskare i väntan på 
vind, eller av lokalbefolkningen. Enligt gamla legender 
var det jättarna som byggde labyrinterna. Vissa fors-
kare anser att jungfrudanserna var föremål för riter 
och gammal vidskepelse som levde kvar länge bland 
människor som vistades i hamnar och fiskelägen. 

Traditionen med att bygga labyrinter går långt tillba-
ka i historien. De äldsta labyrinttraditionerna kommer 
från Medelhavsområdets bronsålderskulturer, t.ex. 
den minoiska kulturen på Kreta. För att främja väx-
ten befriades jordgudinnan symboliskt varje vår ur 
labyrinten av solguden, vid ett rituellt vårspel. Laby-
rintfiguren är känd även i Amerika, Indien och Asien, 
och sammankopplas med solkulter och fruktbarhets-
ritualer. 

Knepet att bygga labyrinter spred sig ända till Nor-
den. Eventuellt var det vikingarna som via sina fär-
der till Miklagård (Konstantinopel) hade med sig 
labyrinttraditionen hem. Labyrinter lades ofta intill 
gamla kultplatser, många labyrinter från medeltiden 
är byggda nära bronsåldersrösen. I medeltida kyrkor 
i Ålands skärgård förekommer också labyrintmotivet, 
som väggmålningar. Även i norra Ryssland och Norge 
förekommer stenlabyrinter, som eventuellt kan date-
ras till järnåldern.

Enligt den grekiska mytologin fanns en berömd laby-
rint i Knossospalatset på den grekiska ön Kreta. En-
ligt legenden bodde vidundret Minotaurus, som var 
hälften tjur och hälften människa, inne i labyrinten. 
Vart nionde år måste man offra sju unga flickor och 
sju unga män till Minotaurus. Hjälten Theseus gick in i 
labyrinten och dödade Minotaurus, och med hjälp av 
ett garnnystan hittade han vägen ut tillbaka.

På olika ställen i världen finns sagor och legender om 
hjältar som går in i en labyrint och dödar ett monster. 
Även i nutida böcker och filmer används labyrinten 
som symbol, t.ex. i Harry Potter-böckerna. 

Tema 5. Kultur

FAKTABLAD K5. 
Jungfrudanser/Stenlabyrinter

VÄRLDSARV

uppdrag

V1

Höga Kusten/Kvarkens skärgård är ett gränsregioanalt världsarv, men vilka fler finns det?
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Uppgift 1. 
Vad är ett världsarv?

Gruppuppgift
Diskutera detta i gruppen under 10 minuter!

1. Vilka svenska världsarv känner ni till?

2. Vilka utländska världsarv känner ni till?

3. Vad är ett världsarv?

4. Vilka är grunderna för utnämnande till världsarv - vad vill de säga oss?

Uppdrag 1. Världsarv idag och i framtiden

Exempel på undervisningsmaterial som tagits fram inom VIS-VAA.
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Projektet ordnade utöver detta 
även utbildningstillfällen där de 
som gått kurserna i steg 2 fick 
åka på ett par dagars kurs till 
det andra landets världsarv. Det-
ta var mycket givande och gav en 
större förståelse för likheter och 
skillnader mellan höga och låga 
kusten. Därtill inspirerade det 
lärarna att ta upp mera om det 
andra landets världsarv även i 
sina egna skolor.  

Det förväntade resultatet i tema 
2 uppnåddes med råge. Vi fort-
bildade över 300 lärare och har 
gett dem kunskap om världsar-
vet samt om hur de kan använ-
da undervisningsmaterialet och 
sprida det i sina skolor samt till 
sina kolleger. Vi utvecklade även 
nya kapitel i undervisningsma-
terialet och från detta kan lärare 
i alla sju världsarvskommuner 
enkelt skapa egna undervisning-
stillfällen om vårt gränsregiona-
la världsarv.

Lärarutbildningar

Steg 1: 
15.9.12  Reflektionsträff för lärare i KS. 
31.1.13  Kramfors rektorsträff/ Info om projektets utbildningar
13.2.13  Korsholm rektorsträff/ Info
21.3.13  Vaasan perusopetuksen rehtorikokous/ 
8.4.13    Vaasan lyseon opettajakokous/ Info   
25.4.13  HK: Fördjupningsutbildning för ”gamla lärare”
5.6.13    KS: Fördjupningsutbildning för ”gamla lärare”

Steg 2: 
Höst 12  Kurs för lärare i Övik 
14.5.13  KS: VPL-kurs svenskspråkig
15.5.13  KS: VPL-kurs finskspråkig
17.6.13  HK: VPL-kurs, Övik +  Kramfors
3.9.13   KS: VPL-kurs tvåspråkig

Steg 3: Seminarier
23.1.14 Lärarna i Örnsköldsvik
30.1.14 Lärarna i Kramfors
15.1.14 Lärarna i Korsholm och Vasa (svenskspråkiga)
16.1.14 Finskspråkiga lärare i alla VA-kommuner
21.1.14 Lärarna i Vörå
22.1.14 Lärarna i Malax och Korsnäs

Steg 4: Utbildning för skoladministratörer
23.1.14 HK: rektorsutbildning i Örnsköldsvik.
30.1.14 HK: rektorsutbildning i Kramfors.
9.1.14        KS: Seminarium för skoldirektörer, 
  skoladministratörer och politiker.

Extra:
4-6.9.13        Lärarutbytesträff och utbildning i HK
16-18.9.13 Lärarutbytesträff och utbildning i KS
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4. Övriga aktiviteter inom VIS-VAA

Utöver de aktiviteter som 
nämnts i föregående två kapitel 
har projektet deltagit i en del an-
nan världsarvsverksamhet och 
på denna presenterat det grän-
sregionala världsarvet för delt-
agare. Dessa aktiviteter, som kan 
ses som bonus i projektet, listas 
här intill.

Extra

• European Cooperation Day 2012
• Wildlife Vaasa filmfestival
• Naturum Höga Kustens programråd
• Nordisk världsarvskonferens på Sveaborg 2012
• Svensk världsarvskonferens i Höga Kusten 2013
• Deltagande och presentation av projektet i Kvarkens 
 världsarvsdelegation 2012 och 2014. 
• Deltagande i Botnia-Atlanticas styrkommitté 2012. 
• Åbo Akademis studentkårs jubileum, tema världsarv.
• Eu och jag-dagen i Rewell Center, Vasa. 
• ”De vilda blommornas dag i Björköby 2013”
• Postrodden i Björköby 2013.

Kvarkens skärgård i vinterskrud. Foto: Ann-Britt Pada
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5. Budget

Projektets totala budget var 
904.000 euro. Vi samman-
ställningen per 31.1.2014 (slu-
trapporteringsperioden saknas) 
är de använda medlen totalt 
631.572 euro euro, det vill säga 
cirka 70 % av budgeten.

Projektet var från början tänkt 
att bli 2,5 år, men kom igång sen-
are än beräknat och blev därför 2 
år. Det upplevdes inte motiverat 
att förlänga det i slutskedet, eft-
ersom innehållet ska implemen-
teras långsamt under en längre 
tid till deltagarna. Upprepning 
med för korta intervaller hade 
inte varit ändamålsenligt, vi 
hade inte lockat deltagare till 
flera aktiviteter i detta skede. 

Det faktum att projektet blev 
kortare i tid, kombinerat med 
kostnadseffektiva aktiviteter, 
gjorde att vi inte använde hela 
budgeten. En förflyttning skedde 
mellan kostnadslagen, från per-
sonal till material, då vi valde att 
ge ut en publikation till allmän-
heten. Denna publikation drev 
materialkostnaderna högre. 

Den totala budgeten blir klar un-
der april 2014, då bokföringen 
för februari-mars 2014 kommer 
leadpart tillhanda. 

Skärgårdstrafik i Höga Kusten. Foto: Tuija Warén
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6. Sammanfattning och utvärdering

Översikt

VIS-VAA har under två års tid 
jobbat för att utbilda värld-
sarvsambassadörer: politiker, 
tjänstemän, företagare, guider, 
lärare, rektorer, skoladminis-
tratörer och allmänheten i värld-
sarvstanken. Detta har skett 
genom utbildningstillfällen så 
som seminarier, föreläsningar, 
workshops, tematimmar, offent-
liga evenemang och utbytesträf-
far. Resultatet är att över 1500 
människor har informerats om 
och fördjupat sig i vårt grän-
sregionala världsarv och fått en 
uppfattning om på vilket sätt 
världsarvsstatusen kan vara en 
resurs för våra regioner i Höga 
Kusten och Kvarkens skärgård. 

Projektet har initierat flera sa-
marbetsformer mellan före-
tagare i båda delarna av värld-
sarvet, väckt ett intresse hos 
politiker och tjänstemän för att 
lyfta världsarvets status i kom-
munernas och myndigheternas 
arbete. Projektet har via utbild-
ning av lärare i världsarvskom-
munerna bäddat för att allt fler 
elever får lära sig om det grän-
sregionala världsarvet i skolor-
na. Projektet har även tagit fram 
mera utbildningsmaterial, illus-
trationer och informationsmate-
rial om världsarvet, ett material 
som får användas av projektets 
deltagande organisationer. 

Utbytesträffarna inom ramen 
för VIS-VAA har speciellt förd-

jupat förståelsen för vårt grän-
sregionala världsarv och gett 
deltagarna idéer om hur man 
kan förbättra världsarvsar-
betet i den egna vardagen samt 
funderingar kring hur man kan 
och bör samarbeta över lands-
gränsen kring frågor som berör 
världsarvet. Den feedback som 
projektets aktiviteter fått visar 
på ett väckt intresse och ett ak-
tivare engagemang i världsarvs-
frågor. Vi ser också ett behov av 
mera information och utbild-
ning, arbetet är långsiktig och 
kan ej stressas fram, utan bör 
portioneras ut i doser. 

Projektet har nått de mål som 
presenterades i projektplan och 
Botnia-Atlanticas beslut.

Verksamhetens 
fortsättning efter 

projektets slut

Projektet har skapat en grund 
och plattform för utbyte och 
samverkan mellan regionerna. 
De nätverk som skapats består 
och aktiviteten i dessa formas av 
aktörerna själva. Vår önskan är 
att de världsarvsambassadörer 
som finns ute i kommunerna 
fortsätter att driva frågor som 
berör världsarvet. Detta sker 
genom vanlig politisk påverkan 
och kan uppmuntras från värld-
sarvskoordinatorerna och med-
lemmarna i Samrådsgruppen. 

Det gränsregionala material 
som tagits fram och spridits via 

projektet är i bruk i skolornas 
dagliga jobb. Världsarvskonven-
tionens intentioner uppfylls bät-
tre i världsarvsområdet nu då 
flera lärare fått utbildning i hur 
de kan föra fram världsarvet i 
den normala undervisningen.

Guider och företagare samt även 
kommunalt aktiva har också 
tillgång till material och kan 
när som helst använda det i sin 
verksamhet. Företagarnas eta-
blerade nätverk fortgår med sa-
marbete kring souvenirer och 
aktiviteter.  

I projektet har det även upp- 
kommit nya projektidéer, som 
om finansiärerna och världsarv-
saktörerna finner det nödvän-
digt kan fungera som uppföl-
jning på det som gjorts inom 
ramarna för VIS-VAA. Bland 
dessa kan nämnas gränsregion-
ala fotokurser med utställning-
ar av världsarvet Höga Kusten/
Kvarkens skärgård, fototurism-
projekt samt flera utbytespro-
jekt för tjänstemän och politiker 
för att utveckla de kontakter och 
det samarbetet som inletts i det-
ta projekt. Inom företagsvärlden 
finns det intresse och utrym-
me för projekt som utvecklar 
gemensamma gränsregionala 
turistprodukter. Även den sam-
fällda internationella marknads-
föringen kunde fungera som bas 
för innovativa projekt inom ny 
teknik i världsarvsområdet. 



Världsarv i samverkan 63° N - världsarvsambassadörer

36

Utvärdering

De avvikelser i aktiviteterna från 
projektplan/beslut och genom-
förda aktiviteter som gjorts har 
hela tiden följts upp av projek-
tets styrgrupp. Under projek-
tets första halvår reviderade vi 
aktivitetsplanen med en verk-
samhetsplan, som vi sedan följt. 
Styrgruppen har sammankom-
mit 2 gånger/år. Dess insats har 
varit värdefull och sakkunskap-
en i världsarvsfrågor och kop-
plingen till kommunerna har 
hjälpt projektaktörerna att på 
rätt sätt nå målgrupperna. 

Huvudansvaret för projektled-
ningen har funnits på Kvarkenrå-
det hos leadparts projektledare. 
På svenska sidan har Länsstyrel-
sens projektledare jobbat deltid 
med projektet. Därtill har finan-
siärerna Örnsköldsvik, Kram-
fors och Forststyrelsen lagt in 
personalresurser som jobbat 
främst med sakkunnigfrågor och 
helhetsplanering i samarbete 
med projektledarna. Utöver des-
sa har Länsstyrelsen på deltid 
anställt två projektassistenter i 
två olika perioder och Kvarken-
rådet har anställt en pedagog 
på deltid. Av finansiärerna har 
samtliga förutom Vörå och Ma-
lax haft representanter i styr-
gruppen, som fungerat som boll-
plank, sakkunniga, övervakare 
och stöd i projektet.

Samarbetet mellan Höga Kusten 
och Kvarkens skärgård har un-
der årens lopp, även under tidi-
gare projekt, utvecklats mycket. 
Det faktum att några av projek-

tets finansiärer även gått in med 
arbetsinsatser i detta projekt 
har gjort det lättare att imple-
mentera projektet och dess akti-
viteter hos dessa organisationer. 

En viktigt erfarenhet och slut-
sats från detta projekt är att det 
skulle vara positivt inför kom-
mande projekt att projektledar-
na har samma insats i arbetstid i 
projektet. Detta tror vi bidrar till 
att det blir lättare att arbeta jäm-
sides med att uppfylla projektets 
mål och verksamhetsplan samt 
att kunna fokusera på det grän-
sregionala samarbetet.

Projektet har producerat materi-
al som kommer att används och 
implementeras i det fortsatta ar-
betet med att förvalta det grän-
sregionala världsarvet. Såsom 
filmen på flera olika språk, hem-
sida för Höga Kusten samt en 
gemensam portal för bådas res-
pektive hemsidor. Kompletterin-
gen av utbildningsmaterialet är 
värdefullt och kommer att an-
vändas i många olika samman-
hang.

Summa summarum upplevs 
projektet som positivt. VIS-VAA 
har nått en stor mängd männi-
skor, som gett positivt feedback 
på såväl projektets aktiviteter 
som på de världsarvsvärden de 
kommit i kontakt med.  
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Bilder från VIS-VAA:s aktiviteter.
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Illustration: Gunvor Ekström/Media Grafik

Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

Höga Kusten i Sverige upptogs på världsarvslistan år 2000 och utökades sex år senare med Kvarkens 
skärgård i Finland. Området bildar en enastående geologiskt helhet och är ett världsunikt exempel 
på ett skärgårds-landskap i ständig förändring. I Unescos ögon är världsarvet Höga Kusten/Kvarkens 
skärgård ett världsarv och därför är samarbetet över gränsen viktigt att utveckla på många plan.

Kvarkenrådet r.f. har tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland, Österbottens förbund, Forst-
styrelsen och världsarvskommunerna Kramfors, Örnsköldsvik, Korsnäs, Malax, Vasa, Korsholm och 
Vörå de senaste två åren strävat efter att öka kunskapen om och förståelsen för världsarvet genom 
projektet Världsarvs i samverkan 63° N – världsarvsambassadörer (VIS-VAA). Över 1500 in-
vånare, främst lärare, företagare, tjänstemän, politiker och guider har deltagit i utbildningar och 
utbytesträffar mellan Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Syftet har varit att få fler att upptäcka 
vad världsarvsstatusen innebär och att utveckla samarbetet över landsgränsen. Denna rapport sam-
manfattar projektets aktiviteter. 


