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Lystras sista nyhetsbrev
När 2020 går över i 2021 tar också
Lystra slut. Därför är det här Lystras sista
nyhetsbrev med både återblickar till vad
som hänt under de tre åren projektet
pågått, lite frmtidsspaning och förstås
en sammanställning över en del av vad
projektet åstadkommit och var man hittar
det.
Det här tredje året med Lystra har förstås,
som för alla andra, präglats av pandemins
effekter på det mesta. Därför är allt inte
helt packat och klart, men Länsstyrelsen
och Forststyrelsen jobbar vidare med att
färdigställa resten under början av 2021,
så att alla som vill och behöver får ta del
av våra resultat.
Själv kommer jag framför allt att minnas
Lystra som ett väldigt givande projekt
att få jobba med! Alla projektpartners
har gjort sitt bästa för att fördjupa och
tillgängliggöra kunskapen om världsarvet.
Samtidigt har samarbetet över gränsen
utvecklats och allt detta är värt att bygga
vidare på!
Stort tack till våra finansiärer BotniaAtlantica, Österbottens förbund,
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen
Västernorrland, Kramfors kommun,
Örnsköldsviks kommun, Vasa stad/Visit
Vasa och Världsarvet i Kvarken rf!
Malin, projektledare
Forststyrelsen

Erfarenheter från projektet
Från och med Lystras fjärde nyhetsbrev har vi presenterat en projektarbetare
och en projektpartner i varje nyhetsbrev. Nu är bara Forststyrelsen kvar och ni
får ta del av specialplanerare Piia Oravas tankar om projektet. Forststyrelsen har
fungerat som projektägare och Piia har ansvarat för både digitala lösningar och
kommunikation.
Vad har varit det bästa med projektet?
De produkter vi tagit fram i projektet och projektets resultat är så klart det bästa
med det hela, och de får vi vara stolta över. Men allt det här hade inte varit
möjligt utan Lystras gränsöverskridande team, företag vi samarbetat med och
alla workshopdeltagare.
Vad tycker du att man måste komma ihåg från Lystra?
Fastän Lystra har varit en drivkraft på alla delområden, så kan man redan lämna
projektet i bakgrunden. Det viktigaste enligt mig är att komma ihåg kärnan i vårt
gemensamma världsarv, att Höga Kusten och Kvarkens skärgård är den bästa
platsen i världen att upptäcka och förstå landhöjningen efter den senaste istigen.
Allt projektet har tagit fram grundar sig på den här kärnan och det utgör också
en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete i vårt världsarv. Jag önskar också att
olika aktörer verksamma i världsarvet och besökare tar till sig materialet från
Lystra och har nytta av det långt in i framtiden.
Vad har du lärt dig under projektets
gång?
Jag har lärt mig att geologi kan
entusiasmera också vanliga
människor! Världsarvets fantastiska
landskap får en ny och djupare
innebörd då man verkligen förstår
fenomenen som är orsak till dem.
Man kan också se delarna i ett
bredare sammanhang när man
förstår bakgrunden, det handlar ju
om tiotusentals år gamla saker!

Piia och en del av Lystra-teamet
ute och filma i Kvarkens skärgård
i maj 2019.

Kolla in de här sakerna som gjorts inom Lystra!
Allt du vill veta om världsarvet hittar du nu på
highcoastkvarken.org!
Spana ut över världsarvet med hjälp av 360-bilderna på vår
nya karta och se var du hittar olika geologiska särdag. Och hur
såg strandlinjen ut för 4000 eller 600 år sedan?
Nyfiken på mer eller söker du någon specifik publikation? Sök i
kunskapsbanken!
Alla filmer och animationer som gjorts i Lystra finns på
YouTube. Perfekt för att lära sig mera eller sprida information!
Missa inte utställningarna på naturm Höga Kusten,
Världsarvsporten vid Replotbron eller stadsbiblioteket i Vasa!
Det finns en ny naturstig på Hornöberget! Ny naturvägledning
längs Bodvattnet runt blir klar på våren 2021.

I början av 2021 publiceras Naturvägledningsplan för
världsarvet - att kommunicera istid och landhöjning på
highcoastkvarken.org på tre språk. Sedan kommer de pedagogiska
övningarna och Högt möter lågt - fakta om världsarvet.
Länsstyrelsen och Forststyrelsen ska också göra en ny, gemensam
broschyr och skriva en förvaltningsplan tillsammans under 2021.
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De Geer-moräner i Höga
Kusten! Har du varit där?
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workshops

Otaliga skypemöten och kaffekoppar...

Tack och hej från Lystra!

