
På vilket sätt kan världsarvet 
bidra till din verksamhet? 

Kom med och påverka hur 
världsarvet presenteras för 

besökarna!

Botnia-Atlantica projektet Lystra - upplysning och upplevelser i världsarvet Höga 
Kusten/Kvarkens skärgård bjuder in till workshop för att ta fram en vägledningsplan 
för hur vi ska berätta om världsarvet för våra besökare. Planen ska visa hur 
världsarvets unika särdrag bäst förmedlas. För att få en så bra och heltäckande 
plan som möjligt ordnar projektet Lystra två olika workshops, en i oktober och en i 
januari, för företagare, föreningar, lärare och andra aktiva i världsarvet. 

Vi vill få med alla aktörer inom världsarvet i vägledningsplaneringen. På den 
första workshopen arbetar vi kring Höga Kustens och Kvarkens gemensamma 
kärnbudskap eller tema, alltså vad som gör vårt gemensamma världsarv unikt i ett 
globalt perspektiv. Hur ska vi alla förmedla det på bästa sätt? Kan din verksamhet 
utvecklas genom att du använder världsarvstemat? Hur ska det formuleras för att 
det ska bli användbart för dig? Målsättningen med workshopen är att vi tillsammans 
ska se till att världsarvets kärnbudskap/tema fungerar och även ger ett mervärde i 
din kommunikation.

Lystra bjuder på lunch och fika. Berätta om eventuell specialkost när du anmäler 
dig. Och ta med ett föremål som representerar något som gör världsarvet unikt 
för dig personligen!

Anmäl dig senast 11 oktober till Patrik Bylund, patrik.bylund@lansstyrelsen.se

Workshop i natur- och kulturvägledning 
Torsdag 25 oktober kl 9-15.30

i Naturum Höga Kusten 

mailto:malin.henriksson@metsa.fi


Workshop program
Torsdag 25 oktober kl 9-15.30 i Naturum Höga Kusten

09:00  Välkomna!
  Presentationer: 
  Upplägg för dagen.
  Deltagarna berättar kort om sig själva och sin roll i världsarvet 
  Om projektet och utbildningsdagens roll i det 
  CNV:s intryck av området hittills

10:00 Fika och mingel

10:30 Presentationer: 
  Om natur- och kulturvägledning
  Förslag på tema för vägledningen i världsarvet 
  Diskussioner: 
  Funkar det föreslagna temat?
  Världsarvets betydels för mig, utgående från temat

12:15 Lunch

13:15  Presentationer 
  Resultat från besökarundersökningar 
  Diskussioner: 
  Stämmer vår bild med er? 
  Gruppövning: 
  Platser, värden och besökare.
	 	 Avslutande	reflektion,	utvärdering	och	nästa	steg

15:30 Workshopen slutar
 

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  

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

