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V ärldsarv i samverkan 
63° N – världsarvsam-
bassadörer (VIS-VAA) 

är ett projekt inom Botnia- 
Atlanticaprogrammet. 

Det innebär att hälften av 
projektet finansieras av Euro-
peiska Unionens regionala ut-
vecklingsfond och andra hälf-
ten av världsarvskommuner-
na i Höga Kusten/Kvarkens 
skärgård, Österbottens för-
bund, Forststyrelsen, Läns-
styrelsen i Västernorrland och 
Kvarkenrådet. 

Botnia-Atlanticaprogram-
met är ett så kallat Interreg-

program, som finns till för 
att stödja samarbetet över 
landsgränserna. Program-
området sträcker sig från 
norska Nordland över delar 
av övre och mellersta Norr-
land i Sverige till Kvarken och 

Södra Österbotten i Finland. 
Interreg-projektens uppgift 

är att gynna utveckling och 
tillväxt genom punktinsatser, 
som kompletterar ordinarie 
verksamhet inom olika områ-
den. Via projektverksamhet 

Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
sprider och utvecklar man 
de kompetenser som finns 
i regio nerna och stärker de 
aktiviteter som pågår över 
landsgränserna. 

Då Unesco gett Höga Kus-
ten och Kvarkens skärgård ge-
mensam världsarvsstatus är 
det upp till den gränsöverskri-
dande regionen att vårda för-
troendet, utveckla sam arbetet 
och sprida information om 
världsarvet till sina invånare. 
Projektet VIS-VAA är en del av 
detta långsiktiga arbete. 

Läs mera: 
www.botnia-atlantica.eu

Samverkan över havet

Bergös steniga skärgård. Foto: Tuija Warén

Olav Jern, 
landskapsdirektör, 
Österbottens förbund

Sedan vi blev världsarv 
har vi fått omvärdera 
vår syn. Vi finns nu på 

världsarvskartan tillsammans 
med många andra högstatus-
objekt. Stenar som vi tidigare 
svurit över har blivit något 
värdefullt. Vi kan vara mycket 
stolta. En bra utveckling för 
Kvarkens skärgård och Höga 
Kusten – men också ett stort 
ansvar att förvalta.

– Jag var engagerad när vi 
ansökte om världsarvsstatus. 
En tuff process som gav utdel-
ning. Vi fortsätter vårt arbete 
med att skapa inkörsportar 
till världsarvet för besökare. 
Vi behöver båttransporter, bo-
ende- och upplevelsemiljöer. 
Entreprenörer, kopplingar till 
näringslivet och programpaket 
under alla årstider.

– Min vision är en snabb-
gående katamaran mellan Höga 
Kusten och Kvarkens skärgård.

Sten-Olov Altin, 
länsråd, Länsstyrelsen 
Västernorrland
Det är både angeläget och 
spännande med världsarvet 
och det ansvar Unesco gett 

oss. Det är viktigt att bevara 
den geologiska särarten sam-
tidigt som man utvecklar be-
söksnäringen på ett hållbart 
sätt. På Länsstyrelsen driver 
vi aktivt frågor kring det här 
i samarbetet med den offent-
liga och privata sektorn. Det 
gemensamma världsarvet 
med Finland är betydelse-
fullt. Vi kompletterar varan-
dra väl – högt möter lågt – 
och vi kan lära av varandras 

förvaltning och sätt att jobba 
med världsarvsärenden. 

Förbindelserna mellan väs-
tra och östra delen av världs-
arvet är inte så bra, Kvarken-
färjan är viktig och vi får han-
tera utmaningen med utveck-
lad kommunikation framöver.  

Jag är född och uppvuxen 
i Klockestrand intill Sandö-
bron i Kramfors så jag känner 
mycket väl till vårt världsarv. 
Det har också varit spännan-

de att få åka båt ut i Kvarkens 
steniga skärgård.

På Länsstyrelsen i Väster-
norrland vill vi höja medve-
tenheten om världs  arvets 
unika innehåll både hos våra 
medarbetare och invånare. 
Där är projekt av den här sam-
verkanstypen värdefulla. 

För mig personligen är ord-
förandeskapet, som jag delar 
med Olav Jern, i Samrådsgrup-
pen ett hedersuppdrag.  r
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Redaktionsruta

Världsarvsambassadörer är vi allihopa

V i  i Höga Kusten och 
Kvarkens skärgård bor 
i eller intill en av värl-

dens 981 mest unika platser. 
Hur tar vi vara på det? 

Det finns kultur- och natur-
miljöer här i världen som är 
så viktiga att det är en förlust 
för alla människor om de för-
störs. Därför har vi världsarv 
och därför ska vi ta vara på de 
historier de berättar och föra 
de vidare till kommande ge-
nerationer. Världsarvet Höga 
Kusten/Kvarkens skärgård är 
”världsbäst på landhöjning” 
och vårt landskap räknas som  
så internationellt betydelse-
fullt att vi är en del av världs-
arvsfamiljen. 

Kvarkenrådet har tillsam-
mans med Länsstyrelsen i 
Västernorrland, Österbottens 
förbund, Forststyrelsen och 
världsarvskommunerna Kram-
fors, Örnsköldsvik, Korsnäs, 
Malax, Vasa, Korsholm och Vörå 
de senaste två åren strävat ef-
ter att öka kunskapen om och 
förståelsen för världsarvet hos 
allmänheten genom projektet 
Världsarvs i samverkan 63° 
N – världsarvsambassadörer 
(VIS-VAA). Över 1 500 invåna-
re, främst lärare, företagare, 
tjänstemän, politiker och gui-

der har deltagit i utbildningar 
och utbytesträffar mellan Höga 
Kusten i Sverige och Kvarkens 
skärgård i Finland. Syftet har 
varit att få fler att upptäcka 
vad världsarvsstatusen inne-
bär och att utveckla samarbe-
tet över landsgränsen. 

Världsarvet är tema för flera 
olika projekt och ämnesområ-
den hos många olika aktörer 
i såväl Sverige som Finland. 
Den här tidningen speglar en 
del av just VIS-VAA-projektets 
aktiviteter. Vi har samlat några 
tankar av de världsarvsambas-
sadörer som deltagit i projek-
tet och vi hoppas att du som 
läsare får en ännu bredare 
uppfattning om vårt naturarv. 

Ju mer vi alla vet om världsar-
vet, desto större förståelse har 
vi för jordens historia, nutid 
och utveckling. Våra länder 
har skrivit under världsarvs-
konventionen, vilket innebär 
att vi tagit på oss ett ansvar 
för det globala och allmännas 
bästa då det gäller de unika 
världsarvsmiljöerna.

Världsarvsstatusen innebär 
också oändliga möjligheter till 
ett spännande samarbete så-
väl internationellt som lokalt. 
Framför allt innebär det en 
värdefull källa till välmående, 
kunskap och inspiration.

De 981 världsarven tillhör 
alla människor. Vi här i höga 
och låga kusten har ett ansvar 

och en unik möjlighet att ta 
vara på den utmärkelse som 
Unesco tilldelat oss. Förvaltar 
vi den rätt kan världsarvet ge 
både invånare och besökare 
en bättre livskvalitet. Världs-
arvet är geologi, natur, smaker, 
kunskap, upplevelser… I första 
hand är det vi människor som 
bor här. Det är vi, som med re-
spekt för naturen, gör världs-
arvet levande och spännande 
att besöka, vistas i och bevara.

Den grundläggande infor-
mation som finns i denna tid-
ning kan vara ditt första steg 
mot att bli en världsarvsam-
bassadör. 

Låt världsarvet bli en del av 
din identitet, då du har förmå-
nen att ha ett världsarv i din 
kommun. 

Vi hoppas att du också åker 
ut i världsarvet och upplever 
de kontraster som uppstår då 
högt möter lågt. När kände du 
senast på en sten? Vad berät-
tade den? Vad berättar du om 
världsarvet för de människor 
du möter?

SUSANNE SKATA OCH 
MILLY LUNDSTEDT
projektledare Världsarv

i samverkan 63° N 
– världsarvsambassadörer

De markerade områdena utgör världsarvet Höga Kusten /Kvarkens 
skärgård. 

”Högt möter lågt” är en tidning från Botnia-Atlantica-projektet ”Världsarv i samverkan 63°N – världsarvs-
ambassadörer”. Projektet finansieras utöver Botnia-Atlantica av Kvarkenrådet r.f., Länsstyrelsen Väster-
norrland, Österbottens förbund, Forststyrelsen och världsarvskommunerna: Kramfors, Örnsköldsvik, Korsnäs, 
Malax, Vasa, Korsholm och Vörå. 

Utgivare: Kvarkenrådet r.f., 
Sandögatan 6, 65 100 VASA, Finland

Upplaga: 53 000 (Finland), 37 000 (Sverige)
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Världsarvstanken lyfter fram 
mänskligheten som en enda 
global gemenskap, med en 
gemensam historia och en ge-
mensam framtid. 

Tanken med världsarv föd-
des ur att så många enaståen-
de platser på jorden har för-
störts och förstörs av krig och 
konflikter. 

Förenta Nationerna gick in 
som samordnande part för att 
uppmuntra länder att värna 
om sina kultur- och naturskat-
ter. År 1972 skapade Unesco 
världsarvskonventionen, som 
är en internationell över-
enskommelse om att bevara 
unika platser, byggnader och 
naturmiljöer. Unesco är FN:s 
organ för samarbete mellan 
länderna inom utbildning, 
vetenskap, kultur och infor-
mation. Målet för Unesco, och 
hela FN:s arbete, är att skapa 
fred genom ökat samarbete 
mellan länder. 

Idag har 190 stater skrivit 
under att de följer världsarvs-
konventionen, vilket betyder 
att de tar på sig ansvaret att 
skydda och bevara sitt lands 
världsarv och att informera 
medborgarna om konventio-
nen. Länderna har också en 
skyldighet att verka för beva-
randet av världsarv i övriga 
världen ekonomiskt, materi-
ellt och med delande av kun-
skap om hur man bäst värnar 
om det unika. 

Idag finns det 981 världs-
arv, varav femton i Sverige och 
sju i Finland. Världsarven kan 
vara kulturarv, naturarv eller 
en blandning av båda. Fri-
hetsgudinnan, Drottningholm, 
Grand Canyon, Angkor Wat 

och Stonehenge är exempel på 
världsarv. Höga Kusten/Kvar-
kens skärgård är ett gräns-
regionalt naturarv.  

pan med en hastighet av un-
gefär åtta millimeter per år. På 
lång sikt betyder detta att vi-
kar snörs av, nya landområden 
uppkommer och människan 
får lov att anpassa sig till na-
turen bland annat genom att 
flytta hamnar och farleder. 

I Höga kusten återfinns en 
av världens högsta kustlinjer. 
De öar som låg över vattenlin-

Visste du det här om  vårt världsarv?
1

Världsarv

Världsarvet 
Höga Kusten/ 

Kvarkens skärgård
Höga Kusten upptogs på 
världsarvslistan år 2000 
och utökades sex år senare 
med Kvarkens skärgård. Om-
rådet bildar en enastående 
geologiskt helhet och är ett 
världs unikt exempel på ett 
skärgårdslandskap i ständig 
förändring. 

Höga Kusten och Kvarkens 
skärgård är de platser på jor-
den där man bäst kan iaktta 
spår av inlandsisens framfart 
i landskapen och förstå vad 
landhöjning är. Den innebär 
här att jordskorpan söker sig 
tillbaka till sitt ursprungsläge, 
efter att ha varit nedtryckt av 
tunga inlandsisar under flera 
istider. Idag stiger jordskor-

2

3

Moränryggarna i Kvarkens skärgård är tydliga spår efter inlandsi-
sen.   Foto: Esa Siltaloppi

jen då isen smälte bort, för ca 
10 000 år sedan, ligger på 286 
meter över dagens havsvatten-
nivå. Landhöjningen i flacka 
Kvarkens skärgård innebär 
att nytt land motsvarande 150 
fotbollsplaner uppkommer 
varje år. 

Världsarvet Höga Kusten/
Kvar kens skär  gård represen-
terar viktiga steg i jordens his-
toria och visar hur geologiska 
processer format och fortsät-
ter forma landskapen. 

I Höga Kusten återfinns en av världens högsta kustlinjer.
 Foto: Susanne Skata

Höga och låga 
kusten

Höga Kusten består av ett 
dramatiskt landskap med 
höga öar, smala och djupa vi-
kar, släta klippor och branta 
stränder. Kvarkens skärgård 
är en mosaik av öar med ett 
lågt och stenigt landskap 
fyllt av moränryggar, grunda 
havsvikar och glosjöar. Höjd-
skillnaden i världsarvet upp-
stod långt innan istider och 
landhöjning. Berggrunden är 

Världsarvet är stenrikt. 
 Foto: Susanne Skata
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mycket gammal och att det 
blev en hög och en låg kust 
tror forskarna beror på att 
magman i jordens inre rörde 
sig vid Höga Kusten, där den 
pressade upp och veckade 
jordskorpan till branta berg. 
Kvarkens skärgård förblev 
flack. Såväl höga som låga 
kusten har sedan under mil-
jontals år bearbetats av flera 
istider.

I världsarvet möter högt lågt 
och tillsammans visar Höga 
Kusten och Kvarkens skärgård 
hur istiderna, landhöjningen 
och havets krafter har påver-
kat naturen och landskapet på 
ett världsunikt sätt.

Växter, djur och människor 
anpassar sig till den föränd-
ring som landhöjningen inne-
bär. Ända sedan inlandsisen 
smälte har folk bott i Höga 
Kusten. I Kvarkens skärgård 
har man kunnat leva och bo 
sedan ungefär tusen år till-
baka. Idag bor ungefär 8.000 
människor i världarvsom-
rådet och 175 000 i världs-
arvskommunerna Kramfors, 
Örnsköldsvik, Korsnäs, Malax, 
Vasa, Korsholm och Vörå. 

Visste du det här om  vårt världsarv?

4
Besök 

världsarvet
I världsarvet Höga Kusten/
Kvarkens skärgård finns 
många ställen värda ett besök. 
Exempel på platser där man 
kan se och uppleva de krite-
rier och värden som gett oss 
världsarvsstatusen listas här. 
Inom Unesco kallas dessa för 
”OUV” – Outstanding Univer-
sal Values.

Höga Kusten

z Skuleberget – kalottberg 
med världens högsta kustlinje.

z  Trysunda – fiskeläge be-
stående av tre öar som har bli-
vit en då landet stigit ur havet.

z  Stortorget/ Häggvik – en 
vik som håller på att snöras av 
från havet och bli en insjö.

5

Trysunda. Foto: Peder Sundström

Kvarkens skärgård

z  Björköby – Utsiktstorn 
över gamla och nya hamnar 
samt vandringsled i morän-
landskap. 

z  Molpehällorna – flera öar 
som blivit en när landet stigit 
ur havet.

z  Kikanberget – gammalt 
fiskeläge och naturstig med 
utsikt över den steniga skär-
gården.

Avsnörda havsvikar är typiska landhöjningsfenomen. 
 Foto: Susanne Skata

Utsiktstornet Saltkaret i Björkö.
 Foto: Ann-Britt Pada

I Docksta finns naturum 
Höga Kusten intill E4:an och 
i Vasa centrum ligger Terra
nova Kvarkens naturcent
rum. På dessa besökcenter får 
du information om världsar-
vet och tips om flera besöks-
platser. 

Vårt världsarv
Världsarvsstatus är som ett 
”Nobelpris i natur” och det ger 
regionerna goda möjligheter 
att profilera sig internatio-
nellt inom turism, forskning 
och som en bra bygd att bo i. 
I Sverige är det Länsstyrelsen 
Västernorrland och i Finland 
Forststyrelsen som av stater-
na fått uppdrag att koordine-
ra arbetet i frågor som berör 
världsarvet. Det betyder att de 
i samarbete med andra orga-
nisationer, företag och – fram-
för allt alla medborgare – job-
bar för ett levande världsarv 
där såväl geologins som natu-
rens och människans historia 
och framtid tas i beaktande. 
Vart sjätte år ska världsarvet 
Höga Kusten/Kvarkens skär-
gård rap  portera till Unesco hur 
det står till i världsarvet.    

Vi som bor i världsarvs-
kommunerna har tillgång till 
en unik miljö. Världsarvet 
bjuder på en fantastisk geo-
logi, en spännande historia 
och ett rikt naturliv med fina 
möjligheter till rekreation 
året om. Det är allas vår rätt 
och skyldighet att ta vara på 
världsarvet, vi ska skydda och 
vårda det för oss själva och för 
framtidens generationer. Det 
gör vi bäst genom att vistas i 
och visa världsarvet med och 
för varandra! r
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Resor genom världsarvet 
förenade och inspirerade

Här berättar några av 
deltagarna hur de ser 
på världsarvet som 

resurs, utmaning och upple-
velse. 

Satu Houtsonen, 
politiker, 
Vörå
Kvarkens skärgård och Höga 
Kusten – vilken guldgruva. 
Vil  ken resurs! Fastän jag bor 
här förstod jag betydelsen av 

vårt världsarv först efter att 
ha upplevt ett annat världsarv, 
Ha Long-bukten i Vietnam. 
Höga Kusten är också en mäk-
tig upplevelse. Folk reser. Folk 
har pengar. Med bra koncept 
och rätt marknadsföring ska 
vi stärka världsarvet. Med kva-
litet och service av bästa sort: 
helikoptertrafik, båtturer, god 
mat och oförglömliga äventyr 
som blir minnen för livet. Det 
är min önskan i alla fall.

Besök i det andra landets världsarv ger en större känsla för helheten. Politikerna Eva Forsberg från Örnsköldsvik och Stig Beijar från 
Korsholm vandrar bland De Geer-moränerna i Kvarkens skärgård.  Foto: Susanne Skata

Världsarvsdrycken ”Högt möter lågt” avsmakas innan diskussio-
nerna om samarbete inleds under utbytesträffen för politiker och 
tjänstemän på naturum Höga Kusten i maj 2013. (fr.v. Andreas 
Gylling, Thomas Birkö, Katarina Westerlund, Anna Carlemalm, Stig 
Beijar, Per Hellman, Sven-Erik Bernas, Jonathan Nygaard)
 Foto: Susanne Skata

Ett tema i projektet Världsarv i samverkan 63°N – 
världsarvsambassadörer är ”världsarvet i samhället”, 
där ett tiotal utbildningar har ordnats för tjänstemän 
och politiker i världsarvskommunerna och på Fors-
styrelsen och Österbottens förbund i Finland samt 
Länsstyrelsen Västernorrland i Sverige. 
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Katarina Westerlund, 
biblioteksfunktionär, 
Korsnäs
Kontrasten mellan Höga Kus-
ten och Kvarkens skärgård är 
unik. Högt möter lågt – och 
helheten bildar världsarv. Vi 
förstår inte hur vacker miljö vi 
har, själv njuter jag mycket av 
skärgården. 

Jag imponeras över hur 
aktörer kring Höga Kusten 
jobbar. De förankrar, planerar, 
söker samarbete med andra 
och verkställer. Vårt bibliotek 
fungerar som infopunkt för 
världsarvet. Bra så. Men vi kan 
göra så mycket med statusen. 
Jag vill verkligen att världsar-
vet ska få utrymme när vi pra-
tar upplevelser och tursim!

Stig Beijar, 
politiker, 
Korsholm
Vår främsta utmaning är att få 
alla som lever i världsarvsom-
rådet med på noterna: invåna-
re, villaägare, företagare, myn-
digheter. Resultatet av Natura 
2000 är dystert. Många blev 
lurade och känner sig över-
körda. Mot den bakgrunden 
har jag varit tveksam till ex-
ploatering av världsarvet. Ef-
ter ett besök till Höga kusten 
känner jag mig mera positiv. 

I Sverige har man på ett fö-
redömligt sätt förankrat pla-
nerna hos invånare. Så ska vi 
också göra! Det är viktigt att 
skapa trovärdighet. När vi har 
skapat förtroende kan vi sam-
arbeta och jobba vidare.

Mikko Ollikainen, 
tf kommundirektör, 
Malax
Världsarvet höjer vår själv-
känsla, ger oss synlighet och 
skapar jobb. Gränsöverskri-
dande samarbete mellan Höga 
Kusten och Kvarkens skärgård 
betyder större muskler för 
marknadsföring. 

Den interna marknads-
föringen är minst lika viktig 
och världsarvet ingår bland 
annat i skolornas läroplaner 
här. Skärgårdsbefolkningen 
har varit misstänksamma till 
vad statusen innebär. Vi ska 
driva öppna kommunikatio-
ner med fokus på samarbete 
och hänsyn. Mina personliga 

favoritplatser är Svedjeham-
nen i Björköby, Finland och 
om rådet kring Höga kusten-
bron, Sverige.

Tuija Warén, 
specialplanerare, 
Forststyrelsen
Via jobbet har jag en del att 
göra med världsarvet.  Till 
exempel besöksplatser, infor-
mationstavlor, utbildningar 
och guidekontakter. Jag foto-
graferar mycket, även privat, 
och njuter av de motiv som 
världsarvet bjuder på under 
alla årstider. Öppna ögonen 
för vår unika skärgård! Jag vill 
ha balans mellan turism och 
invånare/markägare. 

Höga Kus ten var ett be-
grepp innan statusen medan 
vi började från noll. Nu är vi 
en bra bit på väg. Speciella 
platser för mig är Valsörarna 
här och både Trysunda och 
Rotsidan vid Höga Kusten.

Lauri Karppi, 
politiker, 
Vasa
Naturen i Kvarken och spe-
ciellt vattnet som element lig-
ger mig nära om hjärtat, efter-
som det är en värld jag upp-
täckte redan som ung scout 
och på släktens skäristuga. 

Jag vet inte särskilt mycket om 
världsarvsområdet och dess 
betydelse, men jag förväntar 
mig att det lockar turister och 

därmed ökar näringsmöjlig-
heterna i området. 

För Vasa stad har världsar-
vet inte så stor betydelse, 

Det är ingen konst för tjänstemän och politiker från Höga Kusten 
att ”bestiga” en morän på låga kusten. Per Hörnblad och Sune 
Westberg vandrar Bodvattnet runt i Svedjehamn. Foto:Susanne Skata

ä

Katarina Heikius, Satu Houtsonen och Mikael Österberg från Vörå trivdes på Skulebergets topp under 
utbytesträffen mellan tjänstemän och politiker i Höga Kusten i maj 2013.  Foto: Susanne Skata
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vilket är naturligt eftersom 
området huvudsakligen ligger 
inom andra kommuners om-
råden. Men visst är det fint att 
världsarvet finns och det väck-
er ju intresse att närmare be-
kanta sig med områdets natur.

Malin Svanholm, 
politiker, 
Kramfors
Jag är uppväxt i de här trak-
terna, men det är först sedan 
Höga Kusten blev världsarv 
som jag fått upp ögonen för 
hur speciell naturen är. 

Själv trivs jag mest i be-
byggda områden, jag tycker 
om små fiskelägen. Kvarkens 
skärgård var något helt nytt 
och fascinerande för mig, fan-
tastiskt med alla dessa små 
öar med havtornsbuskar. Im-
ponerande med en landhöj-
ning som innebär att det stiger 
upp flera fotbollsplaner ur ha-
vet varje år. Om man förvaltar 
våra världsarv på rätt sätt kan 
de bli så mycket mer. 

Vår utmaning är att göra 
fenomenet begripligt och vi-
sualisera det bättre, något 
som är angeläget för både 

turister och ortsbor. Som po-
litiker har jag en hel del att 
göra med kustborna och har 
märkt att det kan förekomma 
en del missförstånd kring vad 
en världsarvsmärkning inne-
bär. I Kramfors arbetar vi med 
världsarvet i skolorna, men 
kommer att bredda arbetet 
när förvaltningsplanen från 
Länsstyrelsen är klar. 

Världsarvsstatusen är en 

mö j lighet som blir vad vi gör 
den till. Det är bara fantasin 
som sätter gränser.

Sune Westberg, 
tjänsteman, 
Örnsköldsvik
Jag känner mig stolt och lite 
mallig över att bo i ett världs-
arv. Det blir en identitet. Men 
eftersom det är ett naturarv 
måste man lära sig vad det är 

för att kunna uppskatta det. 
Vi behöver utbilda pedago-

ger på bred front. Guider som 
kan berätta, då blir det dra-
matiskt. Och arbeta med ute-
pedagogik i skolan. Önskesce-
nariot är att utveckla besöks-
näringen, men det innebär 
också ett större slitage. Håll-
bart nyttjande måste vara en 
ledstjärna – såväl ekologiskt 
som ekonomiskt och socialt. 
Den förvaltningsplan som 
Länsstyrelsen håller på att ta 
fram känns jätteviktig. 

Att vi börjat samarbeta 
med Kvarkens skärgård är 
mycket bra. Jag är imponerad 
över hur man arbetar med 
världsarvsstatusen där, de 
har varit mycket snabba och 
det känns som om begreppet 
är större på den finska sidan, 
med en medvetenhet i alla led. 
Alla deltar och det blir livliga 
diskussioner. Vi kan stärka 
och utveckla samarbetet ge-
nom att företagare får träffa 
varand ra, framför allt inom 
besöks näringen. Ungdomsut-
byte är också bra. Resurser 
finns alltid, det handlar bara 
om fördelning. r

Samarbetet kring världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård intensifieras och ideérna hur det ska utvecklas flödar. Foto: Tuija Warén

ä

Gruppindelning på workshop kan ske med glimten i ögat. Andreas 
Gylling från Kramfors och Anita Ismark från Korsnäs försöker lista 
ut vilket världsarv Sune Westberg (Örnsköldsvik) och Samuli Kai-
vonen (Vasa) föreställer. (Svaret är stensstatyerna på Påskön.) 
 Foto: Susanne Skata
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Den kortaste sträckan 
från västra till östra 
delen av världsarvet 

Höga Kusten/Kvarkens skär-
gård är endast 8 mil. Trots 
det korta avståndet är det 
inte alldeles vanligt att vi i 
världsarvs kommunerna i Sve-
rige och Finland reser till ”den 
andra sidan”. 

Det är intressanta tider 
i Kvarken nu. Regionen har 
beviljats EU-finansiering för 
TEN-T projektet Kvarken Link, 
med syfte att uppgradera Kvar-
kenförbindelsen. Målsättning-
en är att utveckla en ny speci-
alanpassad färja för Kvarken, 
att göra hamnarna och hela 
det regionala logistik systemet 
mera effektivt och miljövänligt. 
Självklart ska även person- och 
godstrafiken i Kvarken tryggas 
på lång sikt. Projektet Kvarken 
Link innebär ett uppsving för 

hela regionen, inte minst med 
tanke på turismen. 

Färjetrafikens stora bety-
delse för näringslivet, sam-
hörigheten och hela regionens 
konkurrenskraft kan inte nog 
understrykas. Även EU-kom-
missionen har visat stort 
intresse och förståelse för 
Kvarkentrafikens betydelse, 
dels med tanke på regionens 
utveckling, men också som en 
viktig länk i det europeiska 
transportnätverket. 

I de glest befolkade regio-
nerna i norr är samarbete 
över landsgränserna ofta en 
förutsättning för att uppnå 
regional utveckling och till-
växt. Det finns inte alltid en 
tillräckligt stor kritisk massa 
inom den egna regionen, t.ex. 
inom utbildning, näringsliv 
och infrastruktur, men genom 
gränsöverskridande samarbe-

te kan detta uppnås. Ofta är 
det också närmare till en po-
tentiell samarbetspartner på 
andra sidan en nationsgräns 
än inom det egna landet. 

I Kvarkenregionen har det 
alltid funnits ett stort intresse 
för samarbete över gränser-
na, och havet är inget hinder 
för samarbetsviljan. Engage-
manget för gränsöverskridan-
de samarbete är starkt, både 
inom den offentliga sektorn 
och näringslivet. Detta beror 
åtminstone delvis på att Kvar-
kenregionen har en lång his-
toria av nära samarbete och 
gemenskap. Färjetrafiken mel-
lan Vasa och Umeå och det ge-
mensamma världsarvet Höga 
Kusten/Kvarkens skärgård är 
två goda exempel på samar-
betsområden som engagerar 
och binder samman regionen. 

I nuläget har vi en välfung-

erande fäjetrafik i Kvarken, 
som drivs av Vasa stads och 
Umeå kommuns gemensam-
ma färjebolag NLC Ferry. Un-
der det senaste året har turist-
strömmarna över Kvarken 
ökat betydligt och framtiden 
ser lovande ut. 

Genom Kvarken Link pro-
jektet, som koordineras av 
Kvarkenrådet, arbetar vi för att 
ytterligare förbättra möjlighe-
terna för gränsöverskridande 
resor och transporter och för 
att säkra Kvarkentrafiken på 
lång sikt. 

Om allt går väl har vi en mo-
dern, specialanpassad och mil-
jövänlig färja som trafikerar 
i Kvarken år 2020, lagom till 
Höga Kustens 20-års jubileum 
som världsarv.   

MATHIAS LINDSTRÖM
direktör på Kvarkenrådet

Länken mellan öst och väst 

Resan över Kvarken tar idag fyra timmar. Foto: Esa Siltaloppi
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Alkfågeln tordmule (Alca torda) trivs bra i Kvarkens skärgård.  Foto: Timo Lumme
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Inte en dag i skärgården utan 
en eller flera örnobservationer. 
I Lappörssundet kan vi lägga 
en storfågel till på vår lista; en 
trana som långbent och vak-
sam håller de passerande bå-
tarna under uppsikt. 

BÅDE TRANA, havsörn och 
sångsvan ökar i antal, liksom 
grågås och nykomlingen vit-
kindad gås, medan knölsva-
nen håller sina positioner. Det 
ser alarmerande ut för andra 
skärgårdsfåglar. Ejdern och 
svärtan minskar allt mera, 
likaså tobisgrisslan – utskär-
gårdens karaktärsart framom 
andra – samtidigt som det går 
bra för tordmulen, den andra 
alk fågeln på utskären. Vi får se 
dem alla under båtfärden, lik-
som storskrake och småskra-

Valsörarna är ett popu-
lärt utflyktsmål för de 
som vill bonga fåglar av 
olika slag.

Klarblå himmel med 
värmande solsken 
och svag vind. Maj-

dagen är som gjord för en 
utflykt till Valsörarna i Kvar-
kens skärgård. En veckas 
överraskande värme har 
fått strandskogarna att slå 
ut i skiraste grönt. Det isfria 
och kalla havet kyler och 
ger en betydligt senare löv-
sprickning i skärgården än 
på fastlandet. Men inte den-
na gång, våren har jagats på 
flykten av värmen och för-
sommar råder.       

I Svedjehamn i Björkö-
by tystas vi för en stund av 
ladusvalornas kvitter och 
muntra sång. Strandbodar 
och båthus är som gjorda 
för de pigga och långstjär-
tade svalorna. De sätter 
sin prägel på skärgårdens 
småbåtshamnar. Att sitta 
i ett svalt båthus, där so-
len silar in genom enstaka 
fönster och otaliga springor, 
och lyssna till en sjungan-
de ladu svala hör till som-
marens finaste kryddor. Vi 
kommer att möta andra 
ladusvalor, och hussvalor, i 
Båtsviken och i fyrträdgår-
den på Valsörarna längre 
fram på dagen. 

I solvärmen flyger de 
omkring i fartfylld insekts-
jakt, emellanåt avbruten 
av munter sång från vilan-
de svalor, medan vi avnju-
ter vägkosten. Svalorna   
är människans följeslagare 
även i skärgården, trots att 
fyrplatser, lotsstationer och 
fiskelägen inte längre är be-
folkade. Byggnaderna finns 
kvar och erbjuder svalorna 
utmärkta häckningsplatser.

Vi åker ut bland morän-
ryggarna och dagens första 
havsörn flyger över skogen. 

ke, vigg och knipa. Utan sjöfåg-
larna skulle skärgården vara 
fattig och betydligt livlösare.

På Valsörarna vimlar löv-
skogarna längs Kärleksstigen 
av flockar med bofinkar och 
bergfinkar, som passar på att 
fylla på energiförråden inför 
den fortsatta flyttningen norr-
ut. Lövsångare och rödhakar 
kilar omkring bland enarna 
på insektsjakt och sjunger i 
solskenet uppe i björkarna. 
En rödstjärt har sällat sig till 
de stationära svalorna på fyr-
platsen och både större hack-
spett och mindre hackspett 
trummar och lockar längre 
fram längs stigen. 

En bit bort ropar korparna 
till varandra. De har redan sto-
ra ungar i sitt bo medan andra 
arter ruvar på sina värdefulla 

äggkullar eller är nyanlända 
till ögruppen, eller så bara 
på genomfart. Under våren 
och försommaren är det lo-
kala fågellivet och flyttfågel-
strömmarna som livligast.

I NORDERSTÖRS sund har 
ett spovpar valt sundets 
strandäng till häcknings-
plats. Här har de sällskap 
av några andra vadare, av 
strandskata, rödbena och 
en ensam roskarl. Den sist-
nämnda har varit den mest 
allmänna vadaren i skärgår-
den. 

I dag finns endast res-
ter kvar av det tidigare så 
talrika roskarlsbeståndet 
på Valsörarna och i andra 
skärgårdsområden. Är det 
månne rastplatserna och 
övervintringsplatserna i 
Väst-Europa och Väst-Afri-
ka som inte längre kan för-
sörja roskarlarna, eller som 
rentav förgiftar dem?

I det långsträckta sundet 
sitter fiskmåsar uppradade, 
parvis och i glesa grupper. 
Deras ljusa röster hörs i 
alla riktningar. Här och var 
lyser det av vitt på större 
stenar där fiskmåsar byggt 
sina bon och nu ligger och 
ruvar. Fiskmåsarna har följt 
oss hela dagen, från Svedje-
hamn till Båtsviken och nu 
på båtfärden tillbaka. En sig-
naturfågel för dagen och för 
skärgården, så allmän och så 
vitt utspridd att vi tar den 
för given. 

I Malskärs sund kröner 
vi dagen med två gamla, 
vitstjärtade havsörnar som 
lyfter från Lillkobben, den 
östligaste delen av Malskä-
ret. Tunga och bredvingade 
flyger örnarna lågt över hed-
marken och stränderna – till 
måsarnas och kråkornas 
stora förargelse, och till vår 
stora förnöjelse.

HANS HÄSTBACKA
biolog

Den starstora och brokigt färgade roskarlen (Arenaria interpres) 
har minskat mycket och hör till förlorarna bland skärgårds-
fåglarna.   Foto: Hans Hästbacka

Det rika fågellivet sätter 
fart på skärgården

VIS-VAA och naturvetenskapliga föreningen Ostrobothnia Aus-
tralis ordnade en fågelexkursion i maj 2013. Fyrtio deltagare 
fick bekanta sig med fågellivet i världsarvet Höga Kusten/Kvar-
kens skärgård under ledning av biologerna Hans Hästbacka 
(längst till vänster) och Tuija Warén. Drygt 50 arter bongades 
(finlandssvenska för kryssa fåglar) på Valsörarna.

Fågelexkursion på Valsörarna
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Svampar i Norden – från 
skräpmat till delikatess
I Europa går de äldsta matsvamptra-

ditionerna tillbaka till antikens Rom. 
Av någon anledning har man inte ätit 

svamp i Skandinavien förrän i modern 
tid. Svamp – det var koföda, inte mat för 
folk. Från Västerbotten finns berättelser 
om hur ryska krigsfångar 1808-09 hade 
”underliga böjelser” och väckte undran 
och avsky för sitt beteende: de åt svamp! 

I övriga Europa och inte minst Finland 
och östra Europa har svamp länge utgjort 
en betydande del av kosten. I Sverige var 
det ”finfolket” som började äta svamp på 
1700-talet, då med influenser från det 
franska köket. Både Gustav III och Jean 
Babtiste Bernadotte (sedermera Karl XIV 
Johan) älskade svamp, särskilt stensopp. 
Stensoppen är därefter mer bekant som 
karljohansvamp.

Under missväxtåren i Finland 1857-58 
tog man till svamp för att dryga ut mat-
hushållningen. När Sverige drabbades tio 
år senare försökte man från myndighets-
håll, med lärdom från Finland, propagera 
för att äta svamp. Men motståndet var 
kompakt; svamp var inte människoföda! 
Det skulle dröja långt in på 1900-talet 
innan man mer allmänt upptäckte svam-
pen som en delikatess i det svenska kö-
ket. Etnologen Nils Keyland skrev 1919: 
”Den svenske bonden kunde äta gräs, löv, 
sågspån och jord, snart sagt allt möjligt – 
blott icke svamp, förr svalt han ihjäl”.

Svamp har dock i vår del av världen 
sedan förhistorisk tid nyttjats för andra 
ändamål än som mat. Exempelvis har 
fnösktickan och eldtickan haft en central 
roll när det gällt att skapa och hantera eld. 
Elddonet utgjordes av tre komponenter: 
en bit flinta (eller kvarts), ett kolstål samt 
fnöske. Fnösket bereddes av svampköttet 

genom en omständlig procedur. Det skul-
le först skäras ut i tunna skivor, sedan ko-
kas i pottaska och därefter torkas för att 
kunna fånga gnistan när stålet slogs mot 
flintan. Om fnösket inte var tillräckligt 
torrt gick det inte att få eld. ”Torrt som 
fnöske” – känns uttrycket igen? Eldtickan 
användes för att bevara elden i härden 
över natten.

Den lysande röda flugsvampen har 
också haft ett användningsområde. 
Svampen är giftig och avkok på denna 
har i äldre tider nyttjats som fluggift, 
därav namnet.  Att vikingarna medvetet 
skulle ha förgiftat sig med röd flugsvamp 
inför ”bärsärkagång” anses däremot vara 
en myt.

Matsvamptraditionerna i Sverige har 
länge cirklat kring den svenska huvud-
staden. Undertecknad, som är född och 
uppvuxen utanför Stockholm, fick följa 
med pappa i svampskogen så snart jag 
kunde gå. Som tioåring kunde jag ett 
25-tal svamparter. Ingenting märkvär-
digt med det, men när jag i vuxen ålder 
flyttade upp till Norrland och folk såg att 
jag plockade svamp blev jag snart ansedd 
som ”svampexpert”! 

Med Finland som förebild togs initia-
tiv till att utbilda svampkonsulenter 
även i Sverige. Den första kullen fick sina 
konsulentkort 1988. Idag är vi ca 260 
svampkonsulenter spridda från söder till 

ä

Röd flugsvamp anses vara världens mest avbildade svamp.  Illustration: Lennart Vessberg

12

Över 200 svamparter hittades i Kvarkens 
världsarvsområde inför utställningen på 
tematimmen.  Foto: Susanne Skata
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I världsarvet kan man hitta 
en hel del läckerheter. Hav-
torn, sik, strömming och 
tranbär, för att nämna någ-
ra. Om hösten fylls skogen 
ofta av svamp. Guiden Pat-
rik Bylund i Höga Kusten 
är ivrig svampplockare och 
kock. Här delar han med sig 
av en lika enkel som god 
förrätt, där alla ingredien-
ser kan vara lokalprodu-
cerade.

Passande svamp till det-
ta är gärna lite smakrikare 
svampar, till exempel gula 
kantareller. 
Ingredienser till 
4 portioner:
2 potatisar
4 ägg (viktigt att 
de är färska)
Smör
Ca 100-150 gram frysta för-
vällda kantareller (motsva-
rar ca 5-7,5 dl färska) eller 
annan svamp
Salt och peppar
Timjan och persilja

Stekt svamp 
med pocherat ägg och tändstickspotatis

Potatis
Skiva potatisen och skär den 
sedan i tändstickstjocka sta-
var. Stek i smör på medelvär-

Den 15 september 
2013 ordnades en 
tematimme om 
svampar i världsar-
vet. Lennart Vess-
berg (t.v.) föreläste 
och Matti Kyröläinen 
guidade under svam-
putställningen, där 
närmare 200 arter 
hittats i Kvarkens 
världsarv på bara 
några dagar. 

Tematimme om svamp

norr. Genom svampkonsulen-
ternas verksamhet med kur-
ser, exkursioner, utställningar 
och föredrag har intresset att 
plocka matsvamp nu vuxit 
enormt. Det stora utbudet av 
matlagningsprogram i olika 

media har också bidragit till 
detta.

När ett japanskt sällskap 
på resa i Norrland år 1998 av 
en händelse fick ögonen på 
”matsutake”, en svamp som 
i Japan kostar motsvarande 

me tills stavarna blivit gyllen-
bruna och krispiga. Låt rinna 
av på hushållspapper. Salta 
om det behövs.

Svamp
Stek svampen i det överbliv-
na smöret eller ta nytt om 
det har blivit bränt. Krydda 
med svartpeppar, persilja 
och timjan och låt steka med 
någon minut. Salta.
Pocherat (förlorat) ägg
Koka upp vatten med en 
skvätt ättika i. Håll vattnet 
sjudande.  Knäck ett ägg i 
taget i en kopp eller slev och 
häll försiktigt ned i vattnet. 
Är äggen färska håller de 
ihop bäst. Peta ihop vitan 
med en träslev eller dylikt 
om det behövs.  Koka 3-3½ 
minuter för en löskokt ägg-
gula. I detta recept måste 
det vara löskokta ägg, då 
det är äggulan som fungerar 
som sås.
Servering
Servera i en liten skål eller 
cocktailglas med svampen 
i botten, ägget över och så 
strör man på potatisstavarna 
på toppen. Garnera med lite 
färsk persilja eller timjan.

ä

de brukar plocka svamp så 
får jag oftast svaret: oh jaadå, 
kantareller å ”höstkantarel-
ler” (som trattkantarellen bli-
vit kallad i folkmun). Det är 
fortfarande en bra bit kvar till 
en bredare uppslutning kring 
karljohan, riskor och kremlor 
– åtminstone på den svenska 
sidan av Kvarken.

LENNART VESSBERG
svampkonsulent

tio tusen kronor/kg (1120 
euro/kg) tog svampintresset 
ännu ett jätteskutt framåt. 
Norrlänningarna fick plöts-
ligt dollartecken i ögonen. 
Man skulle snart kunna bli 
miljonär på export av goli-
atmusseron (som den heter 
på svenska) till Japan! Några 
försök har också gjorts, men 
goliatmusseronen är ganska 
nyckfull. Något år kan den gå 
till, för att sedan nästan utebli 
under flera år. Japanerna har 
sedan dess upptäckt ännu en 
delikatessvamp i den nordiska 
skogen, nämligen talltuvskiv-
ling. Både goliatmusseron och 
talltuvskivling har saknats i de 
svenska matsvampböckerna 
ända in på 2000-talet, trots 
delikatesstämpeln från asia-
tiska gastronomer. 

När jag idag frågar folk om 

Fnösktickan är 
ganska anonym 
i nutid, men 
uttrycket ”torrt 
som fnöske” 
lever vidare. 
Illustration: 
Lennart Vessberg

Receptet

Foto: Patrik Bylund
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Ett 40-tal personer sam-
lades en kväll i mitten av 
december för att insupa 
kunskap om strömming 
från medeltid till nutid 
i Kvarkens respektive 
Höga Kustens skärgård.

Platsen var värdshuset 
Mannaminne i hjärtat 
av Höga Kusten, där 

man i dagsljus har utsikt över 
de avsnörda havsvikar som 
är en del av det fenomen som 
kännetecknar Höga Kustens 
världsarv. 

Anita Storm, biolog, slak-
tare, fiskare och mathantver-
kare från Vasa, med särskild 

vurm för hur man tar tillvara 
hela djur eller fiskar utan att 
låta något gå till spillo, inled-
de kvällen med att beskriva 
strömmingens roll i Kvarkens 
skärgård från 1400-talet och 
fram till idag. Hon beskrev 
bland annat hur skärgårdar-
nas skilda karaktärer har på-

verkat fisket. Hur Kvarkens 
långgrunda steniga skärgård 
skapat en fiskeflotta som fått 
ro långt och uppträtt i led, 
medan svenskarna kunnat ge 
sig i väg i bredd och snabbt 
kommit ut på djupt vatten. 
Hon berättade om en tid då 
befolkningen var helt bero-

ende av vad naturen i närom-
rådet kunde ge. Om nödvändi-
ga färdigheter och kunskaper 
och fördelningen av arbetet 
mellan män och kvinnor, barn 
och gamla.

– Under vintrarna fanns 
det gamla kvinnor som flytta-
de runt mellan olika hem och 
livnärde sig på att laga nät. Att 
binda ett nytt nät tog en hel 
vinter och var en syssla som 
barn ofta fick lära sig i tidig 
ålder.

I nutid kan man konstatera 
att det finländska regelver-
ket gör att man har betydligt 
fler fiskare än Sverige, men 
även här är det en utmaning 

Strömmingen i fokus  
på matträff i Mannaminne

Den 11 december 2013 ordnade VIS-VAA och naturum Höga 
Kusten en tematimme med rubriken ”Strömmingen som ge-
mensam resurs för världsarvet” på Mannaminne i Kramfors 
kommun. Anita Storm och Ruben Madsen föreläste och bjöd 
på smakprov.

Fakta

Ruben Madsen bjöd på surströmming.  Foto: Åsa Hedman
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att väcka lust och liv i tillva-
ratagande och konsumtion 
av strömming och annan fisk. 
Anita Storms föredrag avrun-
dades med en provsmakning 
av tre olika strömmingssor-
ter som besökarna fick prova 
tillsammans med gräddfil och 
surskorpor. 

– Jättegott, var det allmän-
na omdömet.

SEDAN TOG surströmmin-
gens meste ambassadör Ru-
ben Madsen över genom att 
fylla på med mer information 
om utvecklingen på den svens-
ka sidan. Ruben Madsen be-
tonar vikten av förfining och 
utveckling av surströmmings-
smaken. Han kastar samtidigt 
ett avundsjukt öga på Finland, 
som hanterat dioxinfrågan 
helt annorlunda än Sverige, 
vilket innebär att finländarna 
i allmänhet äter mer av både 
strömming och annan fisk. 

Madsens föredrag avsluta-
des också med provsmakning 
där han bjöd på två varian-
ter av surströmmings-tapas 
i form av tunnbröd med po-
tatismos i botten, små bitar 
av filé ovanpå som toppades 
med tillbehör. Publiken flock-
ades kring smakproverna och 
många förvånades över att det 
inte luktade mer starkt.

Per-Arne Näslund från Bön-
hamn var en av kvällens många 
åhörare som hade någon egen 
form av koppling till fiske. Han 
jobbar som elektriker men li-
censfiskar på fritiden.

– Det var bra att höra att 

de äter så mycket strömming 
i Finland, det har ju blivit en 
hysteri kring det här med 
dioxi net, tycker han.

Att han bor i ett världsarv 
är inget han brukar reflektera 
över.

– Är man född och uppväxt 
här är det inget man tänker på.

Gunilla Asplund Proos, bo-
satt ett stenkast från Manna-
minne, är textilkonstnär som 
pluggat etnologi. Hon tyckte 
att det var en mycket intres-
sant kväll.

– Det är rätt märkligt att jag 
vet mer om England än Fin-
land fast det ligger så nära, 
säger hon.

KVÄLLEN BLEV EN spännan-
de ingång som väckte hennes 
nyfikenhet och gjorde att hon 
nu planerar en resa till grann-
landet i öster.

Hans Hansson och Karin 
Frölander från Docksta är 
lantbrukare och driver ett litet 
pensionat. De tyckte också att 
det var en givande kväll.

– Finland ligger oss mycket 
varmt om hjärtat. Vi är impo-
nerade över hur man över-
levde under och efter andra 
världskriget.

Många av parets turistande 
besökare har frågor om kus-
ten, geologin och världsarvet. 

– Vi fungerar lite som ama-
törguider när de vill veta mer 
om historia eller olika be-
söksmål. Nu har vi fått en or-
dentlig påfyllning, säger Karin.

ÅSA HEDMAN

Strömmingens smak är omtvistad.  Foto: Åsa Hedman

Anita Storm berättade om strömmingens historia i Kvarkens skärgård.                      Smakprov. Foto: Åsa Hedman.
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17Foto: Agne Säterberg
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Under två års tid har pro-
jektet Världsarv i sam
verkan 63°N – världsarv
sambassadörer ordnat 
över tjugo utbildningar 
på temat ”Höga och låga 
kusten – vår gemensam-
ma resurs”. 

Deltagarna har fått lära 
sig om världsarvstan-
ken och om det unika 

i vår geologi. De har besökt 
såväl sitt egna som det andra 
landets världsarvsområde och 
de har tillsammans funderat 
på hur världsarvsstatusen 
kan lyfta regionen och vara 
till nytta och glädje på många 
olika plan. 

Här har vi samlat några av 
deltagarnas tankar om världs-
arvet Höga Kusten/Kvarkens 
skärgård.

Sven-Erik Bernas, 
kommunstyrelsens 
ordförande, 
Korsnäs kommun
Jag är mycket fascinerad av 
de geologiska fenomenen på 
båda sidorna om Kvarken. 
Kontrasterna och historien 
bakom dem. Tänk att VI har 
något som fyller kriterierna 
för att ingå i Unescos världs-
arvslista. Via utbildningar och 
möten med dem som förvaltar 
Höga Kusten förkovrar vi för-
troendevalda oss och sprider 
kunskapen vidare. 

Vi kan alla vara ambassa-
dörer för världsarvet på olika 
sätt. Jag är född och uppvuxen 
med havet som granne, det 
gör en lätt blir hemmablind 
för det vackra.

Lage Dahlqvist,
guide 
Höga Kustens guideklubb
Jag blev överraskad av hur 
otroligt grund Kvarkens skär-
gård är, det var helt okänt för 
mig. Det är bra att vi har bör-
jat samarbeta, jag har knutit 
många nya kontakter i Vasa. 
Jag guidar främst grupper av 
pensionärer. 

I Vasa är det ofta shopping 
och nostalgi som lockar. I 
Höga Kusten fascineras tu-
risterna av helhetsintrycket. 
Många äldre kan ha lite svårt 
att gå, därför är det bra om 
promenadsträckor är korta 
och plana då man besöker 
världsarvet. 

Mitt eget hjärta klappar 
starkast för Trysunda, som är 
Sveriges vackraste ö.

Riitta Lehtonen, 
vildmarksguide, 
Vasa
Fantastiskt att Kvarken no-
teras på samma Unesco-lista 
som Niagarafallen och På-
sköarna. På det här sättet be-
varas de konkreta spåren ef-
ter den senaste istiden och får 
internationell uppmärksam-
het. Landhöjningsfenomenet 
framträder på ett unikt sätt 
både i Höga Kusten i Sverige 
och i Kvarkens skärgård och 
områdets värde på global nivå 
ökar förutsättningarna för ett 
gemensamt utvecklingsarbete 
och stimulerar turistnäringen 
i området.

Björn Nyman, 
politiker, 
Malax
Min släkt har bott i skärgår-
den sedan 1600-talet. Vi har 
stor respekt för naturen och 
havet. För mig är det viktigt 
att vi får komma till tals när 
världsarvet utvecklas, att sta-
tusen inte begränsar våra liv 
och näringar. 

Jag är tacksam för att jag 
fick möjlighet att besöka Höga 
Kusten tillsammans med an-
dra som arbetar med världs-
arvet. Det var intressant och 
de visade på goda exempel i 
arbetet kring att utveckla till-
gänglighet i vår unika natur. 
Det är bra att vi kan lära av 
varandra.

Mikael Österberg, 
kultur- och fritidschef, 
Vörå
Avståndet är kortare än man 
tror mellan Kvarkens skärgård 
och Höga Kusten. Ändå repre-
senterar de så olika slags na-
tur. Jag har fått se Höga Kusten 
från havet och Kvarkens skär-
gård från luften. Det är så häf-
tigt att uppleva kontrasterna! 

Ju fler som förkovrar sig i 
historien om geologin desto 
bättre. Utbildningar och ut-
byte ökar intresset och syn-
ergieffekterna är många inom 
våra kommuner och organi-
sationer.

Jukka Viita-aho, 
företagare 
Kvarkens skärgård

Det är väldigt öppen natur i 
Höga kusten, det fascinerar. 
Jag paddlar gärna och i grunda 
vatten – som vi har i Kvarkens 
skärgård – med många öar 
nära varandra, är det tryggare. 
Men de mäktiga bergen i Höga 
Kusten lockar också. 

Jag besökte Ulvön i oktober 

                                                 
Jag är 
mycket stolt 
över att bo i 
ett världsarv.

Stenrika höga och låga kusten väcker många frågor och diskussioner bland lärare på utbytesträff.
 Foto: Thomas Birkö

Ambassadörerna ska sprida  kunskap om världsarvet
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och det var ett imponerande 
ställe, även i dåligt väder. 

Bjarne Sjödin, 
lärare, 
Parkskolan, Örnsköldsvik
Jag hade ingen aning om land-
höjningsfenomenet i Kvarkens 
skärgård. Jag häpnade över 
min egen okunnighet om nå-
got som finns så nära. Att ha 
inhämtat kunskap på plats 
underlättar förmedlingen till 
eleverna. 

Jag vill kunna göra studie-
resor med skolan till Vasa och 
Kvarkens skärgård. Höga Kus-
ten är spektakulär i sig själv, 
men det är i och utanför Vasa 
som landhöjningen har en vit-
tomfattande betydelse i nutid. 
Jag tror att kunskapen om det-
ta gör oss mer ödmjuka inför 
hur vi kan leva med naturens 
föränderlighet. 

Jonathan Nygaard, 
tjänsteman, 
miljö-och byggnämnden 
Kramfors kommun
Som skåning slås jag av hur 
ofantligt vackert allting är. Ut-
sikten från Stortorget ovanför 
Mannaminne gör mig alldeles 
matt. Med en fördjupad kun-
skap i bagaget är det ännu 
roligare att guida familj och 
vänner från södern. Nu kan 
jag berätta varför det ser ut 
som det gör också. Och att det 
är världsunikt. 

Studieresan till Finland var 
bra. Jag hade aldrig förstått 
att man talar svenska i Vasa. 
Det är bra när vi ska samverka 
regionalt. Jag tycker att vi ska 
inspireras och sno idéer friskt 
av varandra.

Tapani Unkuri, 
lärare, Vasa
Det var fint att tillsammans 
med kunniga proffs få bekanta 
sig både med den finska sidan 
av Kvarkens skärgård och med 
Höga Kusten i Sverige och se 
hur mycket dessa kustområ-
den skiljer sig från varandra. 
Medan kusten på finska sidan 
är låglänt och flack, domineras 

den i Sverige av höga bergväg-
gar som reser sig nästan rakt 
upp ur havet. 

Det var en berikande upp-
levelse och den kommer att 
hjälpa mig att förmedla kun-
skap till mina elever.

Sarita Sandström, 
företagare 
Höga Kusten
Jag är mycket stolt över att bo 
i ett världsarv. Det ger även 
större tyngd i marknadsfö-
ringen. Jag är djupt imponerad 
över hur entusiastiskt man ta-
git itu med världsarvstanken 
på den finska sidan. 

Ett geologiskt världsarv 
är inget enkelt begrepp. Man 
måste visa väldigt konkret vad 
det är. Alla är inte naturmän-
niskor. Därför är det bra om 
man kan kombinera natur-
upplevelserna med kultur. Det 
vore också fantastiskt med or-
ganiserade flygturer över om-
rådena – eller direktförbindel-
ser till sjöss.

Eva Forsberg, 
politiker, 
Örnsköldsvik
Jag pratar mycket och varmt 
om vårt världsarv för den som 
vill höra på. Som med allt an-

nat ökar intresset för en sak ju 
mer man vet. 

Vi ska prioritera skolorna 
och börja med våra unga idag 
för att få snurr på det här i 
framtiden. Visionen om en ge-
mensam professur är en bra 
grund för långsiktigheten och 
den vetenskapliga delen av 
“georegionen”. 

Möjligheten till internatio-
nellt forskarutbyte och tvär-
vetenskapliga program som 
kan göra forskningsresultat 
begripliga borde vara av stort 
intresse. 

Frida Edström, 
tjänsteman, 
Länsstyrelsen 
i Västernorrland
Världsarvet Höga Kusten/
Kvarkens skärgård är en unik 
region med vacker natur som 
kan tillföra viktiga kunskaper 
inom en mängd olika områ-
den, som till exempel kultur-
historia och geologi. För att 
tillgängliggöra kunskapen tror 
jag att traditionellt muntligt 
berättande kan kompletteras 
med appar i mobilen. 

Det är ett betydelsefullt 
område med höga natur- och 
kulturvärden och en viktig 
del av regionens turistnäring. 

Som nyinflyttad i Väster-
norrland har jag inte hunnit 
utforska världsarvet i någon 
större utsträckning ännu, men 
de platser jag har besökt har 
inneburit mycket positiva na-
turupplevelser. 

Kontrasten mellan den 
höga kusten på den svenska 
sidan och den låga kusten på 
den finska sidan gör områ-
det extra intressant eftersom 
man kan få väldigt skilda na-
turupplevelser inom samma 
världsarv. Jag tror att det ge-
mensamma världsarvet är en 
resurs för regional utveckling. 
Det är viktigt med fortsatta er-
farenhetsutbyten och att strä-
va efter att skapa en gedigen 
och enhetlig kunskapsbas för 
alla berörda sektorer.

LISBETH BÄCK
JOHANNA HAVERI

ÅSA HEDMAN

Ambassadörerna ska sprida  kunskap om världsarvet

Samverkan börjar bäst med en träff. Företagare och guider från höga och låga kusten samlade på 
Skuleberget i oktober 2013.  Foto: Agne Säterberg 

Jag pratar 
mycket och 
varmt om 
vårt världs
arv.
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som är timlärare i Norra Kors-
holms skola, har själv jobbat 
som guide på Terranova i Vasa 

i ett halvt år. Hon har dels an-
vänt det undervisningsmate-
rial som tagits fram i världs-

arvsprojekten, dels utarbetat 
eget material som är anpassat 
för de egna elevernas behov.

– I årskurs 2 har vi till ex-
empel byggt moränlandskap i 
en stor sandlåda och med alla 
årskurser har vi åkt ut i världs-
arvet, till Svedjehamn i Björkö. 
Vi har haft fotokurser, gjort en 
egen film, tecknat, skrivit och 
läst sagor och sägner från om-
rådet, berättar hon.

– Jag tycker att det är viktigt 
att vi lyfter fram världsarvet 
och är stolta över vår bygd. Vi 
har något fint att visa upp för 
gäster som kommer hit och vi 
lär oss att uppskatta naturen 
vi lever i.

I Högstadiet i Petelax har 
världsarvet fått en egen dag. I 
slutet av maj bjuds 9:orna på 

Lärare, som deltagit i 
Kvarkenrådets fortbild-
ning, ser det som sin an-
gelägenhet att lära ele-
verna det unika med att 
bo i ett världsarv.

Carina Lindroos från 
Norra Korsholms skola, 
Sophia Palmberg och 

Tina Udell från Högstadiet i 
Petalax samt Hanna Mikkola 
från Variska högstadium i Vasa 
är några av dem som tagit med 
världsarvet i sin undervisning.

I Norra Korsholms skola 
ingår världsarvet numera i 
den lokala läroplanen, vilket 
betyder att alla klasser, från 
första till sjätte, får lära sig om 
världsarvet. Carina Lindroos, 

Världsarv kan gestaltas på många olika sätt, här ses Kinesiska mu-
ren. Foto: Susanne Skata

Arv att förmedla till  
kommande generationer

Lärare dramatiserar färden över Kvar-
ken på en av VIS-VAA:s utbildningsdagar. 
 Foto: Susanne Skata



21

För att rota världsarvstan-
ken hos kommande genera-
tioner har Kvarkenrådet via 
Världsarv i samverkan-pro-
jekten satsat på att fortbil-
da lärare, för att de i sin tur 
ska föra kunskapen vidare 
till eleverna. Ett hundratal 
lärare från låg- och högsta-
dierna samt gymnasierna i 
världsarvkommunerna har 
redan deltagit i de olika 
fortbildningarna som ingått 
i projekten.  Utbildnings-
materialet som tagits fram 
i VIS-projekten innehåller 
lärarhandledning, elevupp-
gifter och faktablad. De 
finns fritt tillgängliga för lä-
rare att ladda ner här:
http://www.kvarken.org/
varldsarvsmaterial/under-
visningsmaterial/

Lärarfortbildning

bland annat världsarvslunch, 
som kan bestå av ugnsbakad 
potatis med laxröra och hav-
tornspannacotta. 

I samband med detta bru-
kar de få åka till Molpehällor-
na där de blir guidade och får 
göra övningar med anknyt-
ning till världsarvet. Något år 
har de också haft världsarvs-
temadag för hela skolan.

– Vi har bland annat tillver-
kat snöskulpturer, talat om 
världsarven ute i världen, dra-
matiserat händelser i världs-
arvet och läst historier om Jät-
ten Finn och om hur Öjberget 
blev till, berättar Sophia Palm-
berg som är lärare i biologi 
och geografi. 

När denna intervju görs är 
hon mammaledig sedan 2011.

– Efter som vi lever och bor 
i ett världsarv är det viktigt att 
känna sin historia och jobba 
för att bevara det, säger hon.

Tina Udell, som jobbar på 
samma skola, har deltagit i 
flera av Kvarkenrådets skol-
ningstillfällen.

– När man bor i en världs-
arvskommun bör man värna 
om naturen. Vi ska komma 
ihåg att vår natur är lika unik 
som pyramiderna i Egypten, 
säger hon. Eleverna verkar 
själva vara intresserade av 
ämnet.

jekt och även besökt Höga 
kusten i Sverige.

– Under geografilektioner-
na har vi gjort planscher med 
världsarvet som tema. Dem 
har vi sedan ställt ut på tor-
get i Vasa, berättar hon. Vid 
ett par tillfällen har eleverna 
fått besöka Björkö där vi gått 
Bodvattnet runt, besökt ut-
kikstornet och grillat korv.

Historien från istiden tyck-
er hon är intressant och hon 
har märkt att också eleverna 
tycker det. Själv är hon myck-
et naturintresserad och åker 
gärna ut till Björkö på sin pri-
vata tid för att gå vandrings-
leden runt Bodvattnet eller ta 
en tur upp i utkikstornet.

 
KARIN DAHLSTRÖM

Udell skulle gärna se att 
kunskapen om världsarvet 
skulle ingå i läroplanen. Själv 
är hon med i världsarvspro-
jektets läroplansgrupp, som 
arbetar för att det ska ske.

Hanna Mikkola är lärare i 
biologi och geografi. Hon är 
hemma från Vanda och har 
bott i Vasa i några år. Hon har 
deltagit i Kvarkenrådets pro-

De enorma tidsperspektiven från berggrundens uppkomst fram till 
idag är en utmaning för såväl lärare som elever. Foto: Susanne Skata

Modell av moränrygg.
 Foto: Susanne Skata

Det finns flera sätt att illustrera istid och landhöjning på, här är ett. Foto: Susanne Skata
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Spännande kuvert med 
uppdrag som eleverna 
ska lösa ute i naturen. Det 
kreativa arbetssättet ger 
eleverna både kunskap 
och stolthet om världs-
arvet, menar de lärare 
som gått VIS-VAA-projek-
tets utbildningar det se-
naste året.

P å Grämestaskolan i 
Kramfors är Lena Pers-
son klasslärare för en 

5-6:a. Hon tycker att under-
visning om regionens unika 
världsarv är jätteviktig, efter-
som det ger hennes elever nå-
got att vara stolta över.

– Kramfors har varit ut-

flyttningsbygd sedan 30 år 
tillbaka. Den blomstrande 
industrin med sågverk och 
massafabriker är historia och 
vi kan inte leva av det som en 
gång var. Därför är kunskap 
om vårt världsarv jätteviktig 
att förmedla till eleverna, det 
är framtiden.

GRÄMESTASKOLAN, som lig- 
 ger i Lunde i närheten av 
Sandöbron, har fått certifie-
ringen Världsarvsskola efter-
som pedagogerna hela tiden 
medvetet jobbar med världs-
arvet. Bland annat åker alla 
mellanstadieklasser ut på lä-
gerskolor varje vår och höst 
till olika platser i Höga Kusten-

området. När de är på plats där 
jobbar de ofta efter den meto-
dik som lärarna har lärt sig av 
Thomas Birkö under ”Världs-
arv i samverkan”-projektens 
utbildningar. Lena Persson har 
gått flera av dessa och beskri-
ver dem som ”ett slags läger-
skolor för vuxna”.

– Vi lärare får prova på öv-
ningar som vi senare kan göra 
med eleverna. Det är jättebra 
och får mig att känna mig tryg-
gare i min roll, eftersom jag 
själv har provat på de uppgif-
ter jag sedan ger eleverna.

THOMAS BIRKÖ och hans ar-
betsgrupper har arbetat fram 
ett koncept som bygger på att 

lärarna kan ge eleverna olika 
”uppdrag”.

– Man ger dem ett kuvert 
med något de ska lösa, berättar 
hon. Naturen runt omkring blir 
klassrum.

Lena minns första gången 
hon kom i kontakt med Tho-
mas Birkö.

– Då hade han sonderat om-
rådet runt vår skola och upp-
täckt att det låg en gravhög 
från bronsåldern på en åker 
bara 300 meter från skolbygg-
naden. Den hade vi passerat 
varje dag utan att veta om det! 
Plötsligt blev historielektio-
nerna mycket mer levande och 
konkreta.

I Örnsköldsvik arbetar Ma-

“Kunskap om världsarvet    
är våra barns framtid”

På Trysunda möttes lärare från Finland och Sverige för att försöka förstå skillnader och likheter mellan höga och låga kusten. 
 Foto: Susanne Skata
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I naturen alldeles intill 
skolan finns en fantastisk 
lärmiljö. Det vill Thomas 
Birkö göra världsarvets 
pedagoger uppmärksam-
ma på.

En grundtanke när Unes-
co utmärker något till 
världsarv är att det ska 

bevaras och vårdas av kom-
mande generationer. Därför 
har de lokala skolorna varit 
viktiga målgrupper i arbetet 
med att sprida kunskap om 
Höga kusten och Kvarkens 
skärgård. 

Thomas Birkö arbetar med 
kompetensutveckling för lä-
rarna i Örnsköldsviks kommun 
och har själv en bakgrund som 
lärare i bland annat geogra-
fi och biologi. Sedan år 2008 
har han, via de gränsregionala 
världsarvsprojekten, varit in-
volverad i att inspirera peda-
goger hur de kan undervisa 
om världsarvet. Som lärare har 
han själv alltid varit övertygad 
om att elever behöver en 
varierad undervisning. Och 
helst ska flera sinnen beröras, 

då tas lärandet både högre och 
djupare.

– Ta till exempel klapper-
fälten, som är exempel på ett 
naturfenomen som är unikt 
för vår region. Antingen kan 
man läsa tre rader om det i en 
geografibok, eller också kan 
läraren ta med sin klass ut på 
något sådant, förklarar Birkö.

När eleverna får gå på ste-
narna som slipats i vågor, när 
de får höra vattnet rinna under 
dem och se hur kustlinjen, som 
nu ligger 20 meter nedanför, 
en gång i tiden har täckt denna 
mark – då händer något, men-
ar Thomas Birkö.

– Det lärandet fastnar. Ofta 
för livet.

Undervisning om världsar-
vet bör också vara ämnesöver-
skridande, tycker Birkö. 

– En av grundtankarna är ju 
fred, hållbarhet och förståelse 
för andra länders arv. Att job-
ba med världsarvet är därför 
inget som man ska hinna med 
vid sidan om allt annat. Det är 
själva läroplanen, i ett nötskal.

TORA VILLANUEVA GRAN

lin Karlin på Köpmanholmen-
skolan. Hon har också deltagit 
i projektets utbildningar.

– När man ger eleverna 
uppdrag, det kan till exempel 
vara att beskriva ett visst djur 
i världsarvet, var det bor och 
vad det lever av, så är de rätta 
svaren inte det viktiga. Det är 
istället att få igång elevernas 
funderingar.

Malin tycker att det är en 
effektiv metod eftersom det 
innebär att eleverna har hun-
nit fundera själva när man se-
dan ses i klassrummet.

– Deras nyfikenhet har hun-
nit väckas och då är de mer 
öppna inför fortsatt lärande.

– För att förstå sin nutid 
behöver man blicka bakåt och 
kunna sin historia. Men det är 
också viktigt att tänka på hur 
vårt levnadssätt idag påverkar 
framtiden. Det blir väldigt kon-
kret i den här övningen.

En annan gång fick lärarna i 
uppgift att bygga en modell av 
en plats i världsarvet i sanden, 
som det såg ut för 2000 år se-
dan.

– Det blev mycket matema-
tik att räkna ut skalenligt, hur 
mycket marken har höjt sig 
och strandlinjen flyttats.

FLERA AV DESSA övningar 
har Lena Persson sedan gjort 
med sina klasser. På samhälls-
kunskapen har hennes elever 
till exempel fått bygga en stad 
med planlösning och olika 
samhällsinrättningar i snö på 
skolgården.

Både Lena Persson och Ma-
lin Karlin har också varit med 
på lärarresor till östra sidan av 
världsarvet, till Kvarkens skär-
gård. Båda två pratar om hur 
viktigt det var att med egna 
ögon se hur landhöjningen på-
verkar naturen på den finska 
sidan.

– Där är det inte berg som 
höjs utan istället blir den plat-
ta stranden allt längre och 
skärgårdsöarna större och fler.

Lena Persson säger att hon 
hade svårt att ta in det innan 
hon själv vandrade omkring i 
det där släta landskapet. 

– Det har såklart gjort att jag 
nu förmedlar det mycket bätt-
re till mina elever.

TORA VILLANUEVA GRAN

Det viktiga är 
att få igång 
elever nas 
funderingar.

Utbildaren Thomas Birkö tog också med lärarna på ringmärkning 
av fåglar. Jari Lummukka från Vasa deltog i utbytesträffen. 
 Foto: Susanne Skata

Världsarvet 
i alla ämnen 
på alla stadier

Utbildningsmaterialet med lärarhandledning, faktablad och elev-
uppgifter kan lätt plastas in och tas med i ut i naturen. 
 Foto: Susanne Skata

LENA PERSSON i Kramfors 
har arbetat med världsarvet 
i många av sina ämnen. Hon 
blev särskilt inspirerad av de 
uppdrag som hon fick vara 
med om ute vid Norrfällsviken 
under en av utbildningsdagar-
na. Under ett grupparbete med 
kollegorna skulle hon med vat-
tenfärg måla nutida ”hällsrist-
ningar” på stenar vid strand-
kanten.

– Vi skulle måla det vi ville 
berätta om nutiden för fram-
tiden.

Lenas grupp målade mobil-
telefoner, bilar och kärlek.
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Jag bor sedan tjugo år 
tillbaka i Bönhamns 
fiskeläge i hjärtat av 

världsarvet Höga Kusten. För 
elva år sedan sände länssty-
relsen ut ett förslag till utveck-
lingsstrategi för världsarvet på 
remiss i länet. Som ord förande 
för Nordingrås Intresse-
förening skickade jag in ett 
svar på remissen från oss. 

Vi förde in samhällsplane-
ringen med översiktsplanen 
som ett instrument för denna 
världsarvsutveckling. Vi före-
slog en visionsgrupp som 
skulle arbeta med detta. Vi 
talade redan då om ridleder, 
cykelvägar, vandringsleder, 
parkeringsytor mm. 

År 2004 skickade vi in 
ett gemensamt svar på slut-
remissen från hela den del 
av världsarvet som ligger i 
Kramfors kommun. Ett svar 
som är lika relevant idag som 
för tio år sedan.  

STRATEGIARBETET måste en-
gagera hela befolkningen ute i 
världsarvet. Service näringen, 
turistnäringen, företagen all-
mänt och alla ideella krafter 
som redan då lade ner ett 
omfattande arbete inom bya-
föreningar och övriga före-
ningsrörelsen är alla nödvän-
diga samarbetspartners för 
genomförandet, vilken strate-
gisk process man än väljer. 

Det som är gemensamt för 
hela området är den små-
skaliga strukturen, uppkom-
men utifrån den geologiska 
utvecklingen. 

Enbart Nordingrå består av 
52 berg, 52 sjöar och 52 byar. 
Ett starkt entreprenörskap har 
hållit dessa tidigare svårtill-
gängliga områden i stark ut-

“Världsarvet 
måste engagera 
befolkningen”

veckling fram till idag. Vi kräv-
de att länsstyrelse och kom-
muner skulle föra en dialog 
med olika bygder för att iden-
tifiera vad som är världsarvets 
utvecklingspotential just där. 
En sådan strategi hade kunnat 
realisera alla de förhoppning-
ar som fanns på olika håll. 

Vi som bor och verkar ute 
i världsarvet upplevde att vi 
inte fick vara med. Den stora 
utvecklingspotentialen som 
finns ute hos oss, måste först 
komma till uttryck innan 
världsarvet kan bli det loko-
motiv man talade om i alla 
sina dokument. 

Vi ansåg att den så starkt 
påtalade utvecklingspotentia-
len borde förverkligas i själva 
världsarvet först! Sedan kan 
alla dra nytta av världsarvet. 
I stället har det blivit tvärt-
om. Man åberopar världsarvet 
hela tiden när man ska utveck-
la och marknadsföra andra 
delar i länet, medan satsning-
arna i vår del av världsarvet 
ofta fått vänta. 

VI KRÄVDE EN DIALOG kring:
l Världsarvets identitet: geo-
grafi, geologi, kulturarv, nä-
ringsliv, turism.
l Världsarvets kvalitet: kän-
netecken kopplat till boende, 
matställen, service, aktivite-
ter. Vad förväntar sig en turist 
av ett besöksmål eller en mö-
tesplats?
l Världsarvets historia: Vad 
är intressant för en besökare 
att få veta, förutom antal bäd-
dar och menyer? Världsarvet 
är unikt genom den historis-
ka länken mellan natur- och 
kulturmiljö. Tydliga tidstrap-
por kan avläsas i landskapet, 
från den första stenåldersbyn 

högst upp, ner till det senaste 
fiskeläget.  Hur använda sig 
av den kraft som finns i byar-
na som nu tar fram sina egna 
hemsidor? Hur få med alla i 
detta, så att all information får 
en viss struktur som kan kän-
nas igen av besökaren?

VI VILLE VARA MED och öka 
områdets attraktionskraft ge-
nom att: 
l stärka den regionala identi-
teten
l främja hållbar tillväxt i ett 
världsarvsområde: hållbar tu-
rism
l stärka bygdeutvecklingen i 
världsarvet Höga Kusten 
l skapa ett nätverksmuseum, 
med digitaliserade bilder från 

området i serier med olika te-
man.

Enbart vi i Nordingrå har 
arbetat fram 10 mil världs-
arvsled själva, men med hjälp 
av statliga medel. 

Vi har arbetat med siktröj-
ningsprojekt, visionsprojekt, 
rastplatser, information, triv-
samt torg och nu senast ett 
unikt bredbandsprojekt. 

Ingen ska tro att vi per au-
tomatik blivit uppbackade, 
trots den i länet beslutade 
världsarvsstrategin. 

Det betyder att man inte 
riktigt levt upp till världsarv-
skonventionens artikel 5 och 
artikel 27 egentligen, men 
tack vare att folkrörelserna 
ännu så länge inte är helt ut-

Görel Thurdin, f.d. ordförande för Svenska Unesco-
rådet och aktiv i Nordingrås intresseförening, be-
rättar här hur det gick till när Höga Kusten blev ett 
världsarv. 

Görel Thurdin bor själv i Bönhamns fiskeläge i Höga Kusten. Hon har sett hur         lokalbefolkningen har jobbat hårt för att göra världsarvet till ett attraktivt område.  Foto: Peder  Sundström
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döda, så har människorna ta-
git saken i egna händer och vi-
sat på den starka potentialen 
som finns i världsarvet och i 
det lokala engagemanget.

Världsarvet är en resurs, 
men förutsätter människors 
engagemang för att bli en re-
surs i samhällsutvecklingen.

 GÖREL THURDIN
F.d. miljöminister 

och f.d. ordförande för 
Svenska Unescorådet 

Görel Thurdin bor själv i Bönhamns fiskeläge i Höga Kusten. Hon har sett hur         lokalbefolkningen har jobbat hårt för att göra världsarvet till ett attraktivt område.  Foto: Peder  Sundström

Artikeln är ett sammandrag 
av Görel Thurdins föredrag 
för tjänstemän och politiker i 
Kvarkens skärgård på semina-
riet ”Världsarvet - en resurs?” i 
april  2013. Norrfällsviken.  Foto: Tuija Warén
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Under sommaren får fåren beta fritt ute på någon holme i Kvarkens skärgård. Foto: Tuija Warén
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Kvarkens världarvsom-
råde erbjuder bro-
kiga möjligheter för 

fors kare. Landhöjningen, De 
Geer-moränerna, insjöarna 
som har åtskiljts från havet, 
den mångfaldiga floran och 
faunan samt en varierande 
växelverkan mellan människ-
an och naturen är ett veten-
skapligt ymnighetshorn.

Världarvsområdets forsk-
ning förutsätter ett långsiktigt, 
ambitiöst och tvärvetenskap-
ligt progam. Vi behöver geo-
logisk, biologisk och samhälls-
vetenskaplig forskning för 
att världarvsområdets mång-
formiga verklighet ska utfor-
mas till en helhet.  Vi behöver 
samarbete mellan finska och 
svenska forskare, så att också 
forskningen med anknytning 
till Höga Kusten kan kopplas 
samman med den finska forsk-
ningen. Kvarkenforskningen 
är en helhet. 

KVARKENFORSKNINGEN är 
ett idealt samarbetstema för 
högskolarna och universiteten 
i Kvarkenregion. Vi måste bör-
ja med att skissa ett tvärve-
tenskapligt forskningsprogam 
för Kvarken. Det förutsätter en 
visionär som ledare, så att en-
staka forskningprojekt så än-
damålsenligt som möjligt be-
tjänar skapandet av helhets-
synen på världarvsområdet. 
Forskningsresultaten måste 
också populariseras. Populari-
sering hjälper marknads föring 
av området och ger idéer till 
specialiserad eller nischad tu-
rism.

Syntesen av naturens, sam-
hällets och historiens särdrag 

på ett område kallar man regio-
nal geografi. Ett viktigt syfte för 
Kvarkenforskningen är strävan 
efter en allt mera djupgående 
regional geografisk skild ring 
av världarsvområdet. Därför 
skulle det vara förnuftigt att 
grunda en professur i regional 
geografi, för att befrämja den 
tvärvetenkapliga forskningen 
på världarvsområdet. 

MED SIN fors k ning skulle pro-
fessurens innehavare fördjupa 
kunskaperna om Kvarken och 
dess natur- och samhällfeno-
men som helhet. Kvarkenpro-
fessorns arbetsfält skulle vara 
hela Kvarkenregionen där ock-
så Höga Kusten ingår.

Som forskningsvärld är 
Kvarken så fascinerande att 
det finns många möjligheter 
för internationella vetenskap-
liga konferenser. För en Kvar-
kenprofessor skulle det passa 
utmärkt att ordna konferenser 

kring den problematik som 
området brottas med.  

Finsk geografi publicerad 
på svenska var för några de-
cennier sedan mycket starkt 
och vanligt. I dag är det inte 
mera så. Geograferna i Fin-
land använder nästan inte alls 
svenska. Den svenskspråki-
ga geografin håller på att dö 
i Finland. Det finns kvar bara 
en svenskspråkig professur i 
geografi vid Helsingfors uni-
versitet. 

Situationen är inte bra för 
den nationella geografins 
fram tid. Därför skulle det vara 
väl motiverat att grunda en 
Kvarkenprofessur för regional 
geografi på svenska.

DET PERFEKTA STÄLLET för 
professuren skulle vara Åbo 
Akademi i Vasa. Professorn 
skulle koordinera Kvarken-
forskningen och fördjupa den 
regionala geografiska skild-

Kvarkenregionen ger 
forskare många möjligheter

ringen av världsarvområdet, 
men också delta i den svensk-
språkiga lärarutbildningen 
som ges i Vasa. Vi behöver 
mera geografisk bildning i 
den globaliserande världen. 
Geografi är ett viktigt skoläm-
ne. Därför tycker jag att det 
är nödvändigt att de svensk-
språkiga klasslärarna får bätt-
re förutsättningar att lära sig 
geografins nya trender under 
sin studietid. Professuren som 
jag föreslår skulle vara myck-
et nödvändig för geografin i 
Finland. Den svenskspråkiga 
geografins anrika tradition får 
inte brytas.  
 HANNU KATJAMÄKI

Sälen är numera en vanlig syn i Kvarkens skärgård.  Foto: Tuija Warén

Hannu Katajamäki höll ett fö-
redrag för tjänstemän och po-
litiker på utbytesträffen mellan 
Höga Kusten och Kvarkens skär-
gård i Björköby i oktober 2013.   
Artikeln är ett sammandrag av 
föredraget.

Hannu Katajamäki, pro-
fessor i regionalveten-
skap vid Vasa universitet, 
efterlyser ett samarbete 
mellan svenska och fin-
ländska forskare.
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UNESCO

Så förvaltas världsarvet Höga  Kusten/Kvarkens skärgård

Riksantikvarieämbetet

Naturvårdsverket

Samrådsgruppen
Höga Kusten/Kvarkens 

skärgård

Länstyrelsen Västernorrland
Enheten för skydd och skötsel

Världsarvskoordinator
Naturum Höga Kusten

Världsarvskommuner
Kramfors och Örnsköldsvik

SVERIGE

ä

ä

ä

ä

ä

ää

ä

Samrådsgruppen består av 
representanter från båda län-
derna.

Dess uppdrag är att koor-
dinera och utveckla samarbe-
tet mellan Höga Kustens och 

I Höga Kusten är det Länssty-
relsen Västernorrland som 
ansvarar för förvaltningen av 
världsarvet. I uppdraget ingår 
att vårda, värna och visa de 
geologiska världsarvsvärdena 
i Höga Kusten.  

Till länsstyrelsens uppgif-
ter hör att ha en världsarvs-
koordinator samt att sköta 
världsarvet i enlighet med 
världsarvskonventionen och 
Unescos riktlinjer.

Länsstyrelsen samarbetar 
med Kramfors och Örnskölds-

viks kommuner i syfte att för-
ankra världsarvets värden i 
olika sammanhang.  Länssty-
relsen arbetar också tillsam-
mans med turismnäringen i 
Höga Kusten för att införliva 
världsarvet på den turis tiska 
agendan. Samverkan med 
övriga svenska och nordiska 
världsarv sker kontinuer-
ligt. Naturum Höga Kusten är 
världsarvets ansikte utåt. De 
arbetar aktivt med att infor-
mera om världsarvet till be-
sökare.

Kvarkens skärgårds aktörer 
i världsarvsfrågor. Samråds-
gruppen ansvarar också för 
rapportering om världsarvets 
tillstånd till Unesco. Det sker 
vart sjätte år. 

Höga Kusten

Samrådsgruppen

En förvaltningsplan för 
världsarvet Höga Kusten fär-
digställs under 2014. Läns-
styrelsen är ansvarig för ar-
betet.

Inom projekt ”Utveckla och 
förvalta Höga Kustens värden” 
pågår samarbete mellan läns-
styrelse, kommun och and-
ra aktörer för att skapa en 
förvaltningsorganisation för 
världsarvet Höga Kusten. Mål-
sättningen är att förvaltningen 
balanserar mellan offentligt 
ansvar (länsstyrelse och kom-

ä

ä

mun) och lokal delaktighet. 
Projektarbetet sker genom 
samverkan mellan offentlig, 
privat och ideell sektor. 

Det övergripande syftet är 
att områdets värden ska för-
valtas och utvecklas på ett 
sätt som kan leda till ekono-
misk utveckling och till lång-
siktigt skydd av områdets 
värden. 

Denna organisation skall 
vara den officiella förvaltnings-
organisationen för världs arvet 
Höga Kusten. 
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Forststyrelsens naturtjänster
Världsarvskoordinator

Så förvaltas världsarvet Höga  Kusten/Kvarkens skärgård

Undervisnings- 
och kulturministeriet

Miljöministeriet

Sekretariat

Arbetsgrupp 
för markanvändning

Kvarkens kundtjänst
Terranova

Kvarkens skärgårds
världsarvsdelegation
cirka 40 medlemmar

FINLAND

ä

ä

ä

ä

ä
ä

ä

ä

ä

ä

I Kvarkens skärgård är det 
Forststyrelsen som samord-
nar världsarvets förvaltnings- 
och utvecklingsarbete. 

Till sin hjälp har Forst-
styrelsen sammankallat en 
världsarvsdelegation med 
över 40 medlemmar från ett 
brett spektrum av lokala int-
ressegrupper. Till delegatio-
nens uppgifter hör att se till att 
världsarvets förvaltnings- och 
utvecklingsplan verkställs och 
lyfta fram världsarvet både på 
regional, nationell och inter-

nationell nivå. År 2013 lanse-
rades Kvarken kundtjänst som 
sköter om marknadsföring 
och informationsåtgärder i 
alla världsarvskommuner.  

Överlag håller Finland sig 
väl framme i världarvssam-
manhang som bäst, då landet  
både är medlem i Unescos 
världsarvskommitté och gör 
en nationell världsarvsstra-
tegi för att se till att Finland 
bättre uppfyller de krav som 
världsarvskonventionen inne-
bär. 

Kvarkens skärgård
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Om du vill lära dig mera om världs-
arvet Höga Kusten/Kvarkens skär-
gård är det en god idé att börja på 
naturum Höga Kusten eller Ter-
ranova - Kvarkens naturcentrum. 

Då du strosar omkring på utställ-
ningen i naturum Höga Kusten 
inspireras du att ta del av land-

höjningens förunderliga geologiska och 
kulturella historia och områdets vackra 
natur. 

Naturum Höga Kusten har programak-
tiviteter året om. Allt från ringmärkning 
av fåglar till snorkling, från snösko-

vandring till temaföreläsningar finns i 
utbudet. På naturum Höga Kusten kan du 
fördjupa dig i spännande litteratur, pyssla 
och rita – och självklart fika eller äta! Vill 
du besöka världsarvet kan personalen 
på naturum vägleda dig, ge tips om be-
söksmål och berätta hur du hittar dessa 
och hur krävande vandringen är. 

TERRANOVA BETYDER ”nytt land” och 
det är precis vad du kan uppleva på Kvar-
kens naturcentrum. Du går genom en 
utställning fylld av upplevelser för alla 
sinnen samtidigt som du bekantar dig 
med landhöjningsfenomenet, djuren och 

naturen i Kvarkens skärgård. Terranova 
erbjuder också information om utflykts-
mål och vandringsleder i världsarvet. 
Vart annat år ordnar Terranova den inter-
nationella naturfilmsfestivalen Wildlife 
Vasa, som är Nordens enda i sitt slag. 

BÅDE NATURUM Höga Kusten och Ter-
ranova erbjuder guidning, exkursioner 
och naturvägledning för såväl grupper 
som enskilda.  r

Läs mera här:
www.naturumhogakusten.se
www.osterbottensmuseum.fi

Naturum Höga Kusten 
och Terranova – Kvarkens naturcentrum 
erbjuder världsarvet i ett nötskal

För den som vill veta mera om vårt världsarv kan det löna sig att besöka naturrum Höga Kusten eller Terranova – Kvarkens naturcentrum. 
Där erbjuds information om världsarvet och tips om besöksplatser och naturupplevelser. Foto: Yvonne Stengel, Sonja Österholm-Granqvist
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TACK
Inom ramarna för Världsarv i samver-
kan 63° N – världsarvsambassadörer har 
cirka 50 organisationer och över 1 500 
människor varit engagerade i olika utbild-
ningar, evenemang och kunskapsutbyten. 
Projektledarna Milly Lundstedt (Länssty-
relsen Västernorrland) och Susanne Skata 

Vill du veta mera?

Det finns 759 kulturarv, 193 naturarv och 29 kultur- och naturarv i världsarvsfamiljen.

Rotsidan i Höga Kusten och Replotbron i Kvarkens skärgård är två välbesökta platser i världsarvet. Foto: Tuija Warén och Ann-Britt Pada

Hur många världsarv har du besökt? Alla 981 finns listade här: http://whc.unesco.org/en/list

Läs mera om världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård här: www.kvarken.fi, www.highcoast.net, www.kvarken.org
Se en film om landhöjningen här: https://www.youtube.com/watch?v=w6tRLxGvp4g

(Kvarkenrådet) vill rikta ett varmt TACK 
till alla som medverkat till att sprida 
världsarvstanken och kunskap kring vårt 
gemensamma världsarv. 

Ett speciellt tack går till våra projekt-
medarbetare: Kerstin Wörler och Patrik 
Bylund på Länsstyrelsen Västernorrland, 

Susanna Lindeman och Tuija Warén på 
Forststyrelsen, Maria Snickars och Her-
man Fogelberg på Kvarkenrådet, Thomas 
Birkö och Bo Edman på Örnsköldsviks 
kommun samt Andreas Gylling, Jessi-
ca Ögren och Susul Olsson på Kramfors 
kommun. 

Höga Kusten

Milly Lundstedt, världsarvssamordnare, 
Länsstyrelsen Västernorrland
milly.lundstedt@lansstyrelsen.se tel. +46 70 191 76 76

Anna Carlemalm, föreståndare, 
Naturum Höga Kusten
anna.carlemalm@lansstyrelsen.se tel. +46 70 816 86 88

Kvarkens skärgård

Susanna Lindeman, världsarvskoordinator, 
Forststyrelsen
susanna.lindeman@metsa.fi tel. +358 40 556 2652

Samuli Kaivonen, verksamhetsledare, 
Världsarvet i Kvarken r.f.
samuli.kaivonen@kvarken.fi tel. +358 50 346 6200

Kontaktpersoner
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