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Det första året med Botnia-Atlantica 
projektet Lystra - upplysning och 
upplevelser i världsarvet Höga Kusten/
Kvarkens skärgård är till ända och 
den helhet som projektet utgör blir 
allt tydligare. Lystra är uppdelat i sex 
aktiviteter: kommunikation, projekt- 
ledning, vägledningsplanering, 
geologisk kunskap, digital information 
och kunskapsförmedling. I det 
här nyhetsbrevet fokuserar vi på 
vägledningsplanering, i början av nästa 
år kommer ett nyhetsbrev om geologisk 
kunskap och digital information.

Den aktivitet främst Forststyrelsen och 
Länsstyrelsen jobbat mest med under 
hösten är vägledningsplanen.Här berättar 
vi mera om besökarundersökningen och 
workshoparna vi hållit längre fram. I 
januari är det dags för nästa workshop. 
Tills dess önskar vi på Lystra er en 
riktigt god jul! 2019 jobbar vi vidare 
med att göra vårt gemensamma 
gränsöverskridande världsarv ännu 
bättre! 

Malin, specialplanerare  
Forststyrelsen

december 2018

Workshopar om natur- och 
kulturvägledning i världsarvet

Besökarundersökningen

Läs om:

Höga Kusten och 
Kvarken på Instagram:
@varldsarvethogakusten  
@kvarkenworldheritage

Kom på workshop !
Workshop 2 om 
vägledningsplanering 
i världsarvet:

22 januari i Vasa
24 januari i Höga Kusten

Fabiola de Graaf



Workshop i natur- och kulturvägledning

Tillsammans med Centrum för Naturvägledning från Sveriges Lantbruks-
universitet har vi hållit en skolningsdag för projektarbetare och två workshopar 
för aktiva inom världsarvet. De två workshoparna hade samma upplägg, en hölls 
i Vasa och en på naturum Höga Kusten. Syftet var att presentera natur- och 
kulturvägledning som metod, ta fram ett gemensamt tema för vägledningen i 
världsarvet och fundera på viktiga platser inom området. Temat ska fungera som 
en röd tråd för informationen om världsarvet. Efter arbetet i workshoparna har vi 
landat i den här formuleringen: 

Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård 
är den bästa platsen i världen för att uppleva och förstå 

landhöjningen efter den senaste istiden. 

Temat kommer att kompletteras med underteman och kan ännu ändras. 
Vägledningsplanen ska bli klar under 2019.   

!Nästa workshop fokuserar på platser i världsarvet och hålls 22 
januari i Vasa och 24 januari i Höga Kusten. Kom ihåg att anmäla dig 
till malin.henriksson@metsa.fi eller patrik.bylund@lansstyrelsen.se 
och hör av dig om du vill ha mera info!!

Naturfoton från världsarvet
Från september till december har Länsstyrelsen haft en praktikant, Fabiola 
de Graaf, från Nederländerna. Syftet har varit att hon ska lära sig mer om 
naturfotografering och att skapa bra bilder på världsarvets olika särdrag och 
besöksplatser och det är hennes bilder du ser i det här nyhetsbrevet!

Fabiola de Graaf



Besökarundersökning i Höga Kusten/Kvarkens skärgård
2017 genomfördes för andra gången en besökarundersökning i Kvarkens 
skärgård. I somras så gjordes denna undersökning även i den svenska delen av 
världsarvet. Resultatet visade att vi har en hel del gemensamt, men också några 
olikheter. Inom Lystra jobbar vi vidare med att jämföra resultaten från de båda 
besökarundersökningarna, som kommer att sammanställas i en rapport under 
våren. 

Nästan alla tycker det är viktigt att uppleva naturen och se landskapet. 
Avkoppling,och umgänge med familj och vänner är också viktigt. De flesta 
besöker världsarvet med familjen eller i små grupper. 

80% vill vandra eller 
promenera. 

De här sakerna 
stämmer väl 

överens både i 
Kvarkens skärgård 
och i Höga Kusten. 

I Höga Kusten tycker 66% att det är viktigt att uppleva äventyr, men bara 20 
% i Kvarkens skärgård. Höga Kusten Turism har marknadsfört Höga Kusten som 
en äventyrsdestination i många år och vi tror det är en stor del av orsaken till 
skillnaden.

Besökarna är överlag nöjda med världsarvsområdet. Vandringslederna fick 
bäst betyg. 95% fick förväntningarna på naturmiljön uppfyllda, men bara 75 % 
ansåg att världsarvet presenterades så bra som de förväntat sig. Där har vi lite 
att jobba med. 

50% vill titta på 
naturen. 

En stor majoritet visste att området 
var ett världsarv innan besöket, ca 
85%. 

Ungefär 70% svarade att de visste 
varför området är ett världsarv. 

85% 70%

För ca hälften av besökarna i Kvarkens skärgård är världsarvsstatusen en viktig 
reseanledning, medan bara en fjärdedel ansåg det i Höga Kusten. Beror det på 
att Höga Kusten var en destination innan världsarvsstatusen, medan det inte var 
så på den finska sidan?  

Nästa nyhetsbrev 
kommer i början av 2019. 


