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Tillsammans i Lystra gör vi vårt
gränsöverskridande världsarv
ännu bättre!
Botnia-Atlantica projektet Lystra upplysning och upplevelser i världsarvet
Höga Kusten / Kvarkens skärgård hade
projektmöte i Kvarken i början av februari.
Eftersom sex organisationer från två länder
deltar i projektet är det viktigt att ibland
få sitta ner tillsammans och diskutera.
Den här gången koncentrerade vi oss
på den geologiska kunskapsbas som
Sveriges geologiska undersökning SGU och
Geologiska forskningscentralen GTK från
Finland jobbar med, och på det material
Lantmäteriverkets geodatacentral FGI tar
fram. Också det här nyhetsbrevet fokuserar
på geologisk kunskap, och du får läsa om
vad SGU, GTK och FGI jobbar med.
Lystras sex aktiviteter kommunikation,
projektledning, vägledningsplanering,
geologisk kunskapsbas, digital information
och kunskapsförmedling hänger ihop för att
bilda en helhet. Mycket av det geologiska
materialet som tas fram ska förmedlas
digitalt, och om det får du också läsa här.
Malin, specialplanerare
Forststyrelsen

Höga Kusten och Kvarken
på Instagram:
@varldsarvethogakusten		
@kvarkenworldheritage

Animationer presenterar ny
kunskap
Geodatacentralen (FGI) vid
Lantmäteriverket i Finland är med i
Lystra för att bland annat producera
en landhöjningsanimation.
Animationen ska visa landhöjningen
från tiden efter den senaste
nedisningen till nutid och till och
med en bit in i framtiden. Bakom
animationen hittar vi forskaren
Viljami Perheentupa på FGI.
“Med hjälp av animationen skapar
vi ny kunskap, tillgänglig för alla.
Liknande kunskap har inte tidigare
funnits tillgänglig från Höga Kustens
och Kvarkens område.”

Det centrala i
Viljamis jobb
är utvecklingsarbete och
publikationer.

Den ursprungliga målsättningen för FGI var att animationen ska föra tittaren
8000 år bakåt i tiden. Det har man redan uppnått och nu strävar man efter
att komma ännu närmare istiden i animationen. När man förflyttar sig ungefär
tiotusen år bakåt i tiden kommer inlandsisen oundvikligen emot. Därför försöker
FGI också modellera isen i animationen. Det svåra med att modellera inlandsisen
är osäkerhet kring var isens kant befann sig vid olika tidpunkter och det är
också utmanande att visualisera på ett bra sätt. Dessutom bör man beakta, att
inlandsisen drar sig tillbaka verkligt snabbt i förhållande till landhöjningens mer
makliga takt.
I praktiken görs landhöjningsanimationen utgående från forntida höjdmodeller.
När höjdmodellerna definieras används digitalt höjddata från laserskanningar
i både Sverige och Finland och djupdata från havet mellan länderna.
Laserskanningen är en form av 3D-skanning. För att uppnå så tillförlitliga siffror
som möjligt på landhöjningen gör geoinformatikstuderande Aleksi Peltola ett
diplomarbete för FGI och Lystra. Aleksis jobb stöder landhöjningsanimationen
och tillför information om förändringar under jordskorpan. Hans arbete blir klart i
början på 2019.
Lystras tre geovetenskapliga projektpartners skiljer sig från varandra, samtidigt
som de kompletterar varandra. Alla tre har egna ansvarsområden, som
tillsammans bygger upp en stabil grund för ny och uppdaterad geologisk kunskap
om vårt världsarvsområde.
“I Lystra koncentrerar sig FGI på kartpresentationer, det visuella uttrycket
och att popularisera kunskapen.”
Landhöjningsanimationen kommer senare under det här året att kunna ses på
tex FGIs hemsidor, på Höga Kustens och Kvarkens skärgårds gemensamma
webbportal som är på kommande och vid Världsarvsporten i Replot.

Geologiskt viktiga platser på kartan

SGU och GTK har under hösten arbetat vidare med system och kriterier för
klassificering av attribut och geologiskt viktiga lokaler i världsarvet. SGU har
också sett över hur man gjort på andra ställen hur detta kan tillämpas och
användas i Höga kusten, samt även i ett större sammanhang. Motsvarande
arbete i Finland pågår på GTK.
Förutom klassificeringen har SGU gått igenom och digitaliserat arkivmaterial
och arbetat med uppgraderingen av SGU:s jordartskarta med hjälp av LiDAR.
Jordartskartan är nu klar och finns tillgänglig via SGU:s kartvisare: jordarter.
Det här innebär att arbetet med särskilda GIS-skikt för världsarvsområdet kan
påbörjas. GIS-skikten baseras på den uppgraderade jordartskartan och ska
visa geologiskt viktiga lokaler i världsarvet och vara användbara för kommunal
planering. SGU har även sammanställt material från fältarbetet 2018 och sett
över det som är kvar att göra i fält inför 2019.

Många olika moränformationer
GTK har fortsatt arbetet med
att inventera geolobjekt och
vandringsleder. Vid inventeringen
utvärderas i vilket skick de är
och hur lämpliga de är som
besöksmål. I september
bekantade man sig flera av
Lystras projektpartners med
geoobjekten i Kvarkens skärgård
och funderade tillsammans på
objektens användningsmöjligheter.
Skalan på de geologiska
fenomenen är bred, från de
stora stenblocken i Köklots
Ribbedmoräner till fåror
i rundhällar orsakade av
inlandsisen.
Moränformationerna i Kvarkens
skärgård har undersökts
tidigare också och i Lystra
fördjupas analyserna. Nu
har GTK ritat in alla olika
typer av moränformationer,
drumliner, flutings, DeGeer
och Ribbedmoräner samt
kullmoräner på kartan. Det
digiterade materialet täcker hela
världsarvsområdet i Kvarkens
skärgård och närområdet och
materialet kan nyttjas mågsidigt
i bl.a. områdets kartor och
broschyrer samt för forskning.

Området där moränformationerna karterats,
de nya områdena som analyserats i Lystra
med olka färger och de gamla med ljusgrått.

Bilder från FGI:s landhöjningsanimation

Ancylus-sjön, 9300 år sedan

Litorina-havet, 7300 år sedan

2000 år sedan

Nuläget

+ 500 år

+ 1000 år

Nästa nyhetsbrev kommer
på sommaren.

