
Vilka platser är viktiga i 
världsarvet? 

Välkommen på workshop om 
världsarvet Höga Kusten/

Kvarkens skärgård!

Hur ska världsarvet presenteras på de olika besöksplatserna för att relevanta 
besöksgrupper ska nås?  Vilka platser är viktigast att tillgänglighetsanpassa? Var når 
vi barnfamiljerna? De äventyrssugna? De kulturintresserade? Vilka är de viktigaste 
besöksmålen i världsarvet? Är hela världsarvet representerat med alla olika spår 
av istiden, landhöjningen och havet? Och var berättar vi om världsarvstanken och 
familjen med över 1000 världsarv? 

Detta är frågor vi vill ha hjälp med från företagare, föreningar, skolor, kommunerna 
och andra organisationer verksamma i världsarvet. I höstas hade vi en workshop 
som handlade om att ta fram ett tema och budskap för hela världsarvet. Den här 
gången fokuserar vi istället på platserna och hur dessa ska lyftas. För att så många 
som möjligt ska kunna delta ordnar vi två workshopar med samma program, välj 
om det passar bättre att komma 13.00-16.00 eller 18.00-21.00. 

Workshopen är en del av Botnia-Atlantica projektet Lystra - upplysning och 
upplevelser i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Vi bjuder på fika, berätta 
om eventuell specialkost och vilken workshop du deltar i när du anmäler dig. 

Anmälan sker senast 16 januari till världsarvssamordnare Patrik Bylund,  
patrik.bylund@lansstyrelsen.se , tel 073-275 16 35.

Välkommen!

Workshop i natur- och kulturvägledning 
Torsdag 24 januari kl 13-16 eller 18-21

på naturum Höga Kusten   



Vill du veta mer? 
Läs om vad natur- och kulturvägledning (interpretation) är:
Centrum för naturvägledning 
Platsens berättelser - metodhandledning för interpretationsplanering  
Interpretation: Kommunikation för utveckling av kulturmiljöer

Läs mer om Lystra: http://www.kvarken.fi/lystra  

Workshop program
Torsdag 24 januari kl 13-16/18-21 
naturum Höga Kusten

 Välkomna!
 Introduktion till Lystraprojektet och till dagens workshop
 Om kultur- och naturvägledningsplanering

 Tema och underteman för vägledningen i världsarvet
 Kort presentation
 Gruppövning om underteman

 Besöksplatser och centralorter
 Gruppdiskussioner:  
 - De utvalda platserna och deras hållbarhet
 - Centralorternas roll i världsarvet

 Fika

 Målgrupper, hur de hänger ihop med platser och underteman
 Presentation av målgrupper
 Gruppdiskussioner: 
 - Vilken typ av vägledning passar bäst var och för vem? 

 Avslutning
 Hur vägledningsplaneringen fortsätter
 Utvärdering 

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/handledningar-och-stod/platsens-berattelseer---metodhandledning/
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/10552
http://www.kvarken.fi/lystra

