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Lystras sista år
Vid årsskiftet 2020 inleddes Lystraprojektets sista verksamhetsår. Under
det sista projektåret ligger betoningen
på informationsförmedlingen.
Hur ska vi kommunicera om våra
projektresultat och hur ska resultaten
leva vidare även efter det här året?
På de här frågorna svarar Lystras
informatiker i nyhetsbrevet. I början
på mars besökte Lystra Vadeavet
(Wadden Sea), som också är ett
gränsöverskridande världsarv. Där
fick vi diskutera naturvägledning i
världsarv tillsammans med kollegor i
Tyskland.
Den rådande situationen i världen
på grund av corona-viruset påverkar
också Lystras informationsförmedling.
Exempelvis kan vi inte hålla
workshoppar och seminarier som
planerat under våren. Vi överväger
olika distansalternativ, eller så flyttas
evenemangen till hösten. Vi informerar
skilt om evenemangen.
Malin
Världsarvskoordinator
Forststyrelsen

Höga Kusten och
Kvarken på
Instagram
@varldsarvethogakusten		
@kvarkenworldheritage

Förmedling av världsarvskunskapen till olika målgrupper
Inom Lystra paketerar vi världsarvskunskapen om Höga Kusten och Kvarkens
skärgård. Vi vill att kunskapen ska nå ut till så många som möjligt på olika sätt,
samtidigt som den röda tråden hela tiden är områdets geologi. Hur vi berättar
om världsarvet styrs av naturvägledningsplanen, där områdets viktigaste teman
utkristalliserats. I fortsättnigen kan du bekanta dig med världsarvet genom bland
anant:

•
•
•
•
•
•

Webbportalen www.highcoastkvarken.org, ett omfattande kunskapspaket
om världsarvet. Ta dig en titt på det!
Stora pekskärmar i besökscentren
Interaktiv världsarvskarta
Utställningar
Workshops och seminarier
Undervisningsmaterial för lärare, lanseras på hösten

Som framgår ur listan ovan, så kan man förmedla världsarvskunskap på många
olika sätt. Kunskapen har också många olika målgrupper. Man kan säga att
var och en av oss tillhör någon av målgrupperna, eftersom världsarvet tillhör
alla människor. Lystras informatiker Liselott Nyström Forsén lyfter fram en av
målgrupperna:
“Lystras informationsförmedling riktas speciellt till de som i sin tur sprider
världsarvskunskap inom sitt arbete. Till den här målgruppen hör exempelvis
lärare och deras elever, guider och andra inom besöksnäringen samt planläggare.
De gagnas speciellt av Lystras workshops, seminarier och videon.”

Tillgänglig kunskap
Inom Lystra har vi speciellt beaktat världsarvskunskapens tillgänglighet och
de olika målgruppernas behov. I till exempel texterna försöker vi använda ett
så lättläst språk som möjligt. Det här är speciellt viktigt eftersom vi försöker
förmedla ganska knepiga geologiska fenomen. Därtill erbjuder vi flera olika sätt
att lära sig på om vår geologi. Vi har texter, video, animationer och pedagogiskt
material för lärare. Med hjälp av videon kan alla bekanta sig med platser som
man annars inte kan besöka fysiskt.

Upplev världsarvet genom en utställning
Ett av de sätt vi kan nå en större publik är genom en utställning, som Lystra
syftar att öppna öppnar under 2020 på tre platser i lite olika utformning.
Utställningen kan du se i naturum Höga Kusten, i Världsarvsporten för Kvarkens
skärgård och i Vasa huvudbiblioteks aula. Liselott berättar om utställningens
innehåll:
Genom olika utställningselement kan du bekanta dig speciellt med världsarvets
unika geologi och hur den påverkar såväl naturen som människorna.
Utställningens huvudteman är världsarvstanken, alltså varför det är viktigt att
skydda världsarven, och varför Höga Kusten och Kvarkens skärgård är så lika
men samtidigt så olika varandra. De här teman är direkt tagna ur världsarvets
gemensamma vägledningsplan.
Så att all informationsförmedling inte bara ska vara digital, så kommer man
även att kunna uppleva världsarvet genom att röra vid och hantera olika
utställningselement. Som ett smakprov, så kommer landhöjningens hemligheter
att avslöjas i utställningen när man får trycka ner jordskorpan.

Liselott Nyström Forsén
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Forststyrelsen
Inom Lystra har Forststyrelsen
anställt Rosanna Telaranta, som
kommer att planera piloteringen
av vägledningsplanen i Kvarkens
skärgård. Dessutom går man framåt
i planeringen av den interaktiva
kartan tillsammans med leverantören
WebAula.

Länsstyrelsen i
Västernorrland
Animationerna om geologin är
klara! De finns nu på
världsarvets YouTube-kanal
@highcoastkvarken. Tidningen
Biodiverse har testningen av
naturvägledningsplanen i Höga
Kusten på första sidan, läs hela
artikeln här.

Geodatacentralen FGI
FGI gör en interaktiv version
av landhöjningsanimationen,
så att man kan se närmare
på landhöjningen i Kvarkens
skärgård och Höga Kusten. Den
interaktiva animationen kommer
att finnas i naturum Höga
Kusten, Världsarvsporten och
Vasa stadsbibliotek.

Geologiska
forskningscentralen GTK

Sveriges geologiska
undersökning SGU

Under vintern har GTK
sammanställt observationerna
från fältarbetet i Kvarken till ett
”pussel” som berättar områdets
historia under istiden. De har
också definierat geologiskt
betydelsefulla områden. Lystra
kommer att ordna en workshop
för planläggare om det här på
hösten.

SGU har fortsatt med den geologiska
berättelsen och jobbar med att
göra klassificeringen av världarvets
geologiska särdrag så användarvänlig
som möjligt. Lystra ordnade en
workshop för planläggare på Höga
Kusten i höstas

Nästa nyhetsbrev kommer i början på hösten.

