
Hållbar utveckling, att bekämpa 
diskriminering och jämställdhet har varit 
en del av en bredare diskussion redan en 
längre tid. FN behandlar just dessa ämnen 
i sitt handlingsprogram Agenda 2030. 
Interreg Botnia-Atlantica vill vara med och 
stöda målen i Agenda 2030 på sitt sätt, 
och uppmanar sina projekt att ta med det 
i sin verksamhet. I Lystra har vi gjort en 
egen plan för Botnia-Atlanticas så kallade 
horisontella kriterier: hållbar utveckling, 
lika möjligheter och icke-diskriminering 
samt jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Tanken med planen är att ta fram 
verktyg för det dagliga arbetet ur dessa 
kriterier. I det här nyhetsbrevet berättar 
vi hur vi hittills jobbat med de horisontella 
kriterierna.  

Och för att så många som möjligt ska 
kunna läsa vår plan, så finns den på tre 
språk: svenska, finska och engelska. 
Planen hittar du på vår hemsida.

Piia, specialplanerare  
Forststyrelsen
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Annat på gång i Lystra

Vaddå “horisontella kriterier”? 

Vägledningsplaneringen går framåt

Horisontella kriterier

Aktuellt i Lystra

Läs mer:

Hur påverkar de Lystra?



På våra tallrikar har vi haft 
närproducerat och vegetariska 
alternativ när vi har träffats med våra 
intressegrupper och projektpersonalen. 
Dessutom använder vi Skype flitigt, för 
att överbrygga långa avstånd och kan 
på det viset minska behovet av att resa. 
Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI 
producerar digitala kartor istället för 
papperskartor.  

För att alla ska ha samma möjlighet 
att ta del av vårt världsarv behöver 
informationen förstås av alla. Det här 
beaktas i skriven text och projektets 
informatiker på Vasa stad gick en 
kurs i klarspråk på våren. Vi gör alltså 
klarspråkstexter bl.a. till den kommande 
webportalen för Höga Kusten och 
Kvarkens skärgård. FGI tar de med 
sämre syn i beaktande i kartornas 
färgsättning och texter till webben 
skrivs på tre språk: svenska, finska och 
engelska.     

I projektet strävar vi efter att förbättra 
jämställdheten mellan könen. Det gör 
vi bland annat genom att män och 
kvinnor är så jämt representerade 
som möjligt i workshops, på möten 
och i vår styrgrupp. Det här är något 
vi beaktar redan då vi skickar ut 
inbjudningar. På möten och när vi fattar 
beslut ges alla möjlighet att komma till 
tals. I animationerna som presenterar 
världsarvets geologiska särdrag 
använder vi både manliga och kvinnliga 
röster.  
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“Vi vill att alla besökare ska ha 
möjlighet att uppleva och förstå vårt 

världsarv. 

Vi måste försäkra oss om att besökarna 
hittar fram och att de redan på 
förhand ges information om hurudant 
ett besöksmål är och hurudana 
tillgänglighetsanpassningar som finns. 
Utöver det här ser vi på behoven hos 
olika målgrupper: är det bästa sättet 
att kommunicera på olika språk, 
med bilder, texter eller med tekniska 
lösningar?” beskriver Anna. 

För att teori och praktik ska gå ihop 
i vägledningsplaneringen har vi tagit 
med många olika aktörer i processen. 
Just nu får vi kommentarer av olika 
handikappförbund. 

“Vägledningsplanen testas på hösten 
och i början av sommaren 2020 med 
hjälp av olika målgrupper på olika 
platser. Både män och kvinnor samt 
olika typer av besökare ska finnas med 
i testgrupperna.” 

Hur går det med vägledningsplanen?

De horisontella kriterierna märks 
också i världsarvets gemensamma 
vägledningsplan, som görs inom 
Lystra. Planen behövs, konstaterar 
Anna Carlemalm på Västernorrlands 
länsstyrelse i Sverige.   

“Med hjälp av planen tar vi fram 
en gemensam berättelse för 

världsarvets alla tre delområden. 
På så sätt förstärker vi bilden av ett 

gränsöverskridande världsarv.” 

Speciellt lika möjligheter för alla 
beaktas i planen, genom att vi 
ser över tillgänglighet ur olika 
synvinklar.  Anna Carlemalm jobbar på Naturum Höga 

Kusten och känenr besökarnas behov.



Vad annat händer i Lystra nu?
Testerna av vägledningsplanen utvecklas som bäst, samtidigt som innehållet till 
webportalen för Höga Kusten/Kvarkens skärgård och det pedagogiska materialet 
planeras. Den gemensamma webportalen tas fram av Vasaföretaget WebAula och 
portalen lanseras på hösten. 

I mitten av maj var projektpersonal från Forststyrelsen, Länsstyrelsen och Vasa 
stad ute och spelade in filmer och fotograferade i Kvarkens skärgård. Filmerna 
ska presentera världsarvets besöksmål och geologiska särdrag. Motsvarande 
filmer görs också i Höga Kusten. Geologiska forskningscentralen GTK var med i 
Kvarkens skärgård för att kontrollera tolkningar av geologiska formationer, som 
berättar om istidens och avsmältningens olika stadier på världsarvsområdet. 
Arbetet med tolkning av det geologiska materialet och filmningen fortsätter 
ännu. 

De geologiska särdragen ska också förklaras genom animationer, som det 
svenska företaget Consid gör för Lystra. Manusen för animationerna är klara. 
Även landhöjningsanimationen som Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI gör 
går framåt. De har nu ett färdigt program som beräknar hur landhöjningen 
framskridit. Studerande Aleksi Peltola har gjort ett diplomarbete för FGI på 
ämnet och det blev klart i mars. 

 

Nästa nyhetsbrev kommer 
i november. 


