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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Intervjufrågor Naturvårdsverket (Rolf Löfgren) och Riksantikvarieämbetet (Jan Turtinen) 
1. Höga Kustens ansökningsprocess 

• Vem drev initialt fram frågan? (de lokala? naturskyddsintressen? turismen?) 
• Hur skulle du beskriva relationerna mellan de tre regionerna Västerbotten, Västernorrland 

och Kvarken kring 2002 då fokus flyttade från Västerbotten till Väster Norrland? 
  

2. Den vetenskapliga legitimeringen 
• Har det funnits konflikter mellan olika vetenskapsvärderingar? 
• Hur hanterades den vetenskapliga legitimeringen av värdet vs skönheten? 
• Landhöjning vs vattenminskning 
• Hur hantera landhöjningen? 

 
3. Riksintessets speciella karaktär vs det regionala intresset 

• Vilket är mer framtaget? 
• Vilket har framtidspotential? 

 
4. Länsstyrelsens kapacitet 

• Borde fokus ligga på naturresursförvaltning eller regionutveckling när det gäller 
uppbyggnad och utveckling av ett världsarv? 

• Hurudan omfattning borde förvaltningsplanen ha? 
• Hur kan man ha två närliggande förvaltningsplaner för ett område – dvs BSPA kontra 

världsarvsförvaltning? 
• Vad ingår i förvaltningsuppdraget enligt dej? 
• Är det länsstyrelsen som skall ha det framtida förvaltningsmandatet?   
• Vem skall ha finansieringsansvar i framtiden? 

 
5. Kopplingen till UNESCO 

• Vem skall sköta Höga Kusten ärenden i framtiden, rapportering m.m.? 
• Hur borde man enligt dej agera i en konflikt mellan UNESCO och världsarvet?(slagträ) 
• Vem skall svara på” state of concern”? 

 
6. Marknadsföring av världsarvet 

• Vem skall sköta marknadsföringen? 
• Destinations benämning? Vilken avgränsning? 
• Är världsarvet en turismaktör? 

 
7. Det gemensamma världsarvet 

• Hur borde man samarbeta mellan Höga Kusten och Kvarkens skärgård? 
• Hur ser en framtida gemensam förvaltning ut?  
 

8. Utbildning 
• Hur skall man förmedla UNESCO tanken(lokalt och nationellt)? 
• Vem skall bära ansvaret för informations och utbildning? (kommuner eller länsstyrelsen?) 
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Intervjufrågor – miljöministeriet (Jukka-Pekka Flander)  
 
1. Finlands tidiga världsarvshistoria (naturarv) 

•  Vilka aktiviteter har förekommit innan Kvarkenprocessen i Finland? 
 
2. Kvarkens ansökningsprocess 

• Vilken var miljöministeriets roll 
• Vem drev initialt fram frågan? (de lokala? naturskyddsintressen? turismen?) 
• Hur skulle du beskriva relationerna mellan de tre regionerna Västerbotten, Västernorrland och 

Kvarken kring 2002 då fokus flyttade från Västerbotten till Väster Norrland? 
 

3. Den vetenskapliga legitimeringen 
• Har det funnits konflikter mellan olika vetenskapsvärderingar? 
• Hur hanterades den vetenskapliga legitimeringen av  

• värdet vs skönheten?  
• Landhöjning vs vattenminskning 
• Hur hantera landhöjningen? 

 
4. På vilka kriterier blev Forststyrelsen förvaltare? 

• Fanns det andra alternativ? 
• Är det Forststyrelsen Österbottens naturtjänster som skall ha det framtida förvaltningsmandatet?   
• SKALL FÖRVALTAREN BEAKTA ENDAST OUV’S ELLER SE TILL STÖRRE HELHETER? 
• Borde fokus ligga på naturresursförvaltning eller regionutveckling när det gäller uppbyggnad och 

utveckling av ett världsarv? 
• Hurudan omfattning borde förvaltningsplanen ha? 
• VAD INGÅR I FÖRVALTNINGSUPPDRAGET ENLIGT DIG? 
• VEM SKALL HA FINANSIERINGSANSVARET I FRAMTIDEN? 

 
5. Kopplingen till UNESCO 

• Vem skall sköta Kvarkenärenden i framtiden, rapportering m.m.? 
• Hur borde man enligt dej agera i en konflikt mellan UNESCO och världsarvet?(slagträ) 
• VEM SKALL SVARA PÅ ”STATE OF CONSERVATION” BREV? 

 
6. Marknadsföring av världsarvet 

• Vem skall sköta marknadsföringen? 
• Destinations benämning? Vilken avgränsning? 
• Är världsarvet en turismaktör? 

 
7. Det gemensamma världsarvet 

• HUR BORDE MAN SAMARBETA MELLAN HÖGA KUSTEN OCH KVARKENS SKRÄGÅRD? 
• HUR SER EN FRAMTIDA GEMENSAM FÖRVALTNING UT? 
 

8. Utbildning 
• Hur skall man förmedla UNESCO tanken(lokalt och nationellt)? 
• Vem skall bära ansvaret för informations och utbildning? (kommuner eller Forststyrelsen?) 
• HOS VEM FINNS UTBILDNINGSPLIKTEN I FINLAND ART 27 OCH 28? 
• HUR SKALL MAN FÖRMEDLA UNESCO:S VÄRLDSARVSTANKE TILL REGIONAL OCH LOKAL MILJÖ? 
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Intervjufrågor länsstyrelsen i Västernorrland (Britt-Marie Lindström och Sten-Olov Altin), 
Österbottens förbund (Olav Jern), Forststyrelsen Österbottens naturtjänster (Kari Hallantie) 
samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (Pertti Sevola och Leena Rinkineva-
Kantola) 
 
1. Strategi och vision 

• Integrerar organisationens utvecklingsstrategier med världsarvets? 
• Vilken vision har organisationen för världsarvets utveckling? 

 
2. Värdegrund 

• Skall man värna om ’Out standing universal values’, landskapet eller  helheten? 
 
3. Förvaltningsuppdraget 

• Vad har man, enligt dej, angivit i ansökningsdokumenten angående förvaltningsstruktur, - 
mål och genomförande för Höga Kusten/Kvarkens skärgård? 

• Hur tolkar du förvaltningsuppdraget?  
 
4. Förvaltnings- och utvecklingsplanen 

• Vilken ställning har förvaltnings- och utvecklingsplanen i organisationens arbete? 
• Kan du beskriva arbetet med förvaltningsplanen för Höga kusten/Kvarkens skärgård. 

• Vilken roll har lekmännen haft under uppbyggandet av förvaltningsplanen? 
• Vilken roll har tjänstemännen haft under uppbyggandet av förvaltningsplanen? 
• Vilken roll har politikerna haft under uppbyggandet av förvaltningsplanen? 
• Vilken roll har externa experter haft under uppbyggandet av förvaltningsplanen? 

 
5. Världsarvsfrågor inom organisationen 

• Vilken status har världsarvsfrågor inom organisationens förvaltning?  
• På vilket sätt implementerar man förvaltningsåtgärder för världsarvsområdet inom 

organisationen? 
• Är världsarvsfrågorna viktiga/marginella inom organisationen? 
• Finns det inom organisationen organ (grupp) som har till uppgift att följa upp 

världsarvsfrågor? Finns det en intressebevakning inom organisationen?  
• Hur deltar organisationen finansiellt i världsarvsförvaltnings arbetet? 

 
6. Framtiden 

• Hur ser framtiden ut för länsstyrelsens/förbundets/forststyrelsens/miljöcentralens del 
gällande världsarvs finansiering? 

 
7. Förvaltning av det gemensamma världsarvet 

• Kan du berätta om samarbetet mellan förvaltningen av VHK/VKS. 
• I vilka förvaltningsfrågor samarbetar man vertikalt (över gränsen)? 
• Hur ser du på den framtida gränsregionala förvaltningen? 
• Under hurudant “paraply” tror du den gemensamma förvaltningen i framtiden kommer att 

ske? 
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Intervjufrågor Länsstyrelsen i Västernorrland (Milly Lundsten, Per Sander, Mats Henriksson) 
 

1. Konstruktionen  
• När lades tanken för ett världsarv vid Höga Kusten? 
• Hur har processen sett ut vid tillkomsten av förvaltningsplanen? (2000-2009) 
 Vilken roll hade lekmännen under uppbyggandet av förvaltningsplanen? 
 Vilken roll hade tjänstemännen under uppbyggandet av förvaltningsplanen? 
 Vilken roll hade politikerna under uppbyggandet av förvaltningsplanen? 
 Vilken roll hade externa experter under uppbyggandet av förvaltningsplanen? 
• Beskriv kommunikationen mellan olika beslutsnivåer (ex Naturvårdsverket, Länsstyrelsen 

och lokala aktörer) under tiden för konstruktionen av förvaltningsplanen. (sättet att 
kommunicera) 

• Hur förlöpte processen under förvaltningsplanens konstruktion i sin helhet enligt dig?  
• På vilket sätt finansierades förvaltningen under åren 2000-2009? 

 
2. Nuvarande struktur 
• Hur ser förvaltningsstrukturen ut idag? 
 Vilken roll har lekmännen inom förvaltningen av VHK? 
 Vilken roll har tjänstemännen inom förvaltningen av VHK? 
 Vilken roll har politikerna inom förvaltningen av VHK? 
 Vilken roll har externa experter inom förvaltningen av VHK? 
• Är det en tydlig skillnad mellan offentliga och privata aktörers intressen inom 

världsarvsförvaltningen?  
o Är målen och medlen lika/olika för de olika aktörerna? 
  * Vilka mål/medel för offentliga och vilka för privata aktörer?  
o Beskriv kommunikationen mellan olika beslutsnivåer i dagens läge. 

• Hur finansieras världsarvet idag?  
 

3. Framtid 
• Vilka framtida alternativa förvaltnings/administrativa konstruktioner har man diskuterat? 
• Vilken konstruktion skulle enligt dej vara den optimala förvaltningsstrukturen för VHK? 
• Vilka verktyg behövs för att man på olika nivåer (myndighet, regional och lokalnivå) skall 

kunna skapa gemensamma framtida förvaltningsstrategier och handlingsplaner? 
• Hurudana framtida finansieringsalternativ är aktuella för VHK? 
• Har “förvaltningskommittén” diskuterat decentraliseringsreformen av Naturvårdsverket 

och länsstyrelserna och hur världsarvet i framtiden i ett sådant fall kommer att förvaltas?  
• Påverkar, enligt dej, decentraliseringsomstruktureringarna världsarvets framtida 

förvaltning? 
 

4. Förvaltning av det gemensamma världsarvet VHK/VKS. 
• Kan du berätta om samarbetet mellan förvaltningen av VHK/VKS. 

I vilka förvaltningsfrågor samarbetar man gränsregionalt? 
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Intervjufrågor Forststyrelsen Österbottens naturtjänster (Susanna Ollqvist) 
  

5. Konstruktionen (2007-2009) 
• Hur såg processen ut vid tillkomsten av förvaltningsplanen? (2007-2009) 

o Vilken roll hade lekmännen under uppbyggandet av förvaltningsplanen? 
o Vilken roll hade tjänstemännen under uppbyggandet av förvaltningsplanen? 
o Vilken roll hade politikerna under uppbyggandet av förvaltningsplanen? 
o Vilken roll hade externa experter under uppbyggandet av förvaltningsplanen? 

• Beskriv kommunikationen mellan olika beslutsnivåer (ex ministerierna, Forststyrelsen och 
Miljöcentralen) under tiden för konstruktionen av förvaltningsplanen. 

• Hur förlöpte processen under förvaltningsplanens konstruktion i sin helhet enligt dig?  
• På vilket sätt finansierades förvaltningen under åren 2007-2009? 

 
6. Nuvarande struktur 
• Hur ser förvaltningsstrukturen ut idag? 

o Vilken roll har lekmännen inom förvaltningen av VKS? 
o Vilken roll har tjänstemännen inom förvaltningen av VKS? 
o Vilken roll har politikerna inom förvaltningen av VKS? 
o Vilken roll har externa experter inom förvaltningen av VKS? 

• Är det en tydlig skillnad mellan offentliga och privata aktörers intressen inom 
världsarvsförvaltningen?  
o Är målen och medlen lika/olika för de olika aktörerna? 
o Beskriv kommunikationen mellan olika beslutsnivåer under tiden för tillkomsten av 

förvaltningsplanen 
• Hur finansieras världsarvet idag?  

 
7. Framtid 
• Vilka framtida förvaltnings/administrativa alternativa/konstruktioner har man diskuterat? 
• Vilken är din syn på stiftelse? 
• Vilken form skulle enligt dej vara den optimala förvaltningsstrukturen för VKS? 
• Vilka verktyg behövs för att man på olika nivåer (myndighet, regional och lokalnivå) skall 

kunna skapa gemensamma framtida förvaltningsstrategier och handlingsplaner? 
• Hurudana framtida finansieringsalternativ är aktuella för VKS? 
• Har världsarvsdelegationen diskuterat Forststyrelsens omorganisering och hur världsarvet i 

framtiden i ett sådant fall kommer att förvaltas?  
• Påverkar, enligt dej, Forststyrelsens eventuella organisationsstrukturförändring 

världsarvets framtida förvaltning? 
 

8. Förvaltning av det gemensamma världsarvet VHK/VKS 
• Kan du berätta om samarbetet mellan förvaltningen av VHK/VKS. 
• I vilka förvaltningsfrågor samarbetar man gränsregionalt respektive mellan myndighet, 

regional och lokalnivå? 
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Intervjufrågor kommunledningen i Höga Kusten och Kvarkens skärgård 
 
1. Strategi och vision 

• Hur integrerar världsarvets förvaltnings- och utvecklingsstrategier i kommunens egna 
utvecklingsstrategier? 

• Vilken vision har kommunen för världsarvets utveckling? 
 
2. Världsarvsfrågor i kommunförvaltningen 

• Vilken status har världsarvsfrågor inom kommunförvaltningen?  
• (Är världsarvsfrågorna viktiga/marginella inom kommunens organisation?) 
• På vilket sätt implementerar man förvaltningsåtgärder för världsarvsområdet kommunalt? 
• Vilken ställning har förvaltnings- och utvecklingsplanen i kommunens arbete? 
• Finns det inom kommunen organ som har till uppgift att följa upp?  
• Finns det en kommunal intressebevakning? (för ex. Företagare, ideella  föreningar osv.) 
• Hur deltar kommunen finansiellt i världsarvsförvaltningen/arbetet? 

 
3. Regionalutveckling 

• Hur skall näringslivet i kommunen dra nytta av världsarvsstatusen? 
 
4. Framtid 

• Hur ser framtiden ut för kommunens del gällande världsarvsfinansieringen? 
• Hurudan ser en framtida förvaltningsorganisation enligt dej?  

 
5. Det gemensamma världsarvet 

• Hur ser din framtidsvision ut för det gemensamma världsarvet Höga Kusten/Kvarkens 
skärgård 
 
 



http://stream.vasa.abo.fi/SPSSMR/InterviewBuilder/printpreview.aspx[21.12.2010 14:58:58]

Det tar ca 30 minuter att fylla i enkäten. 

Den går inte att spara och sedan fortsätta så för att göra ett lyckat svar bör du
avsätta i stort sätt den föreslagna tiden.

Inledningsvis några frågor om dig själv, ditt arbete och din utbildning

PAGE

FRÅGA1

Jag är
 Kvinna
 Man
 No Answer

FRÅGA2

Ålder
 0-19
 20-29
 30-39
 40-49
 50-59
 60-69
 70 uppåt
 No Answer

FRÅGA3

Vad är din huvudsakliga utbildningsinriktning? (sätt endast ett (1) kryss)
 Naturvetenskaplig utbildning
 Teknisk utbildning/ingenjör
 Samhällsvetenskaplig utbildning, inklusive geografi och nationalekonomi
 Företagsekonomisk och administrativ utbildning
 Lantbruksutbildning
 Juridisk utbildning
 Arktiektur och planering
 Humanistisk utbildning
 Forstmästare eller annan skogsutbildning
 Annan, vilken? :
 No Answer

FRÅGA4

ville
Typewritten Text

ville
Typewritten Text
Bilaga 2 Enkät Sverige

ville
Typewritten Text

ville
Typewritten Text

ville
Typewritten Text
1(24)
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Yrke (ange din arbetsuppgift t.ex. avdelningschef inom kommunförvaltningen)

FRÅGA5

Jag har arbetat inom nuvarande position/innehaft mitt nuvarande uppdrag i (antal)
år

(0 - 99)

FRÅGA6

Jag kom i mitt arbete/uppdrag i kontakt med världsarvsfrågor år

(1960 - 2010)

PAGE1

FRÅGA7

Mitt förhållande till världsarvsfrågor sker huvudsakligen inom ramen för min roll som
(sätt endast ett (1) kryss)
 Statlig tjänsteman (även statlig regional)
 Regional tjänsteman (icke statlig)
 Kommunal tjänsteman
 Politiker
 Näringsidkare
 Forskare
 Representant för en förening
 Representant för en samfällighet
 Annan, vilken? :
 No Answer

FRÅGA8

I mitt arbete kommer jag i kontakt med världsarvsfrågor (sätt endast ett (1) kryss)
 Det är min huvuduppgift
 Varje vecka
 Ungefär en gång i månaden
 Några gånger per år
 Sällan eller aldrig
 No Answer

FRÅGA9

Vilken/vilka av följande grupper är du medlem i?
 Samrådsgruppen för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård
 Entré Höga Kusten / Destination Höga Kusten
 Mitt Sverige Turism
 Annan, vilken? :

ville
Typewritten Text
2(24)
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 No Answer

FRÅGA10

Är du en officiell representant för din organisation/institution i världsarvsfrågor?
 Ja, vilken organisation? :
 Nej
 Inte relevant
 No Answer

Följande frågor handlar om din syn på förvaltningen av världsarvet Höga Kusten

Med begreppet förvaltning avses styrning, administration och utveckling av
världsarvsområdet

PAGE2

FRÅGA11_2

Vilka uppgifter ingår, enligt din mening, i förvaltningsuppdraget för världsarvet
Höga Kusten?

Mycket viktig/ Viktig/ Mindre viktig No Answer
Produktion och spridning av
världsarvsinformation    
Planering, utveckling för friluftsliv
och underhåll av infrastruktur (t.ex.
vägar, vattenvägar, naturstigar,
bryggor, toaletter)

   

Finansiering av förvaltningen    
Destinationsutveckling (turism)    
Naturvård i naturskyddade områden
(landskapsvård)    
Naturvård på privatägd mark
(landskapsvård)    

Kundservice för besökare    
Forskning och världsarvspedagogik    
Regional och lokal utveckling    
Andra, vilka?    

FRÅGA11_3

Om du svarade "andra" i föregående fråga kan du nedan ange vilka uppgifter du
menar

ville
Typewritten Text
3(24)
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PAGE3

Vilka personer (högst 5) har du under det senaste året varit i kontakt med
gällande världsarvsfrågor?

Ange din viktigaste kontakt som nr 1, din nästviktigaste som nr 2 osv.

Ange personens namn samt vilken organisation/institution personen är
anknuten till.

FRÅGA12_1

Världsarvskontakt 1 (namn och organisation/institution)

FRÅGA12_2

Världsarvskontakt 2 (namn och organisation/institution)

FRÅGA12_3

Världsarvskontakt 3 (namn och organisation/institution)

FRÅGA12_4

Världsarvskontakt 4 (namn och organisation/institution)

FRÅGA12_5

Världsarvskontakt 5 (namn och organisation/insitution)

ville
Typewritten Text
4(24)
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PAGE4

FRÅGA13_1

Genom vilka forum kunde man sprida kunskap om förvaltning av världsarvet Höga
Kusten till det lokala planet?

Mycket viktigt/ Viktigt/ Mindre viktigt No Answer

Vuxeninstitut och studieförbund    
Projekt    
Studiecirklar    
Allmänna föreläsningar    
Bibliotek    
Naturum Höga Kusten    
Media (tryckt material, t.ex.
dagstidningar, broschyrer)    
Media (virtuellt/Internet, TV, radio
m.m.)    

Turistbyråer    
Andra, vilka?    

FRÅGA13_2

Om du svarade "andra" i föregående fråga kan du nedan ange vilka forum du menar

PAGE5

Ange i vilken utsträckning du instämmer med påståendena i följande frågor

FRÅGA14

Den nuvarande förvaltningsorganisationen för världsarvet Höga Kusten fungerar bra
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA15

ville
Typewritten Text
5(24)
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Den nuvarande förvaltningsorganisationen för världsarvet Höga Kusten har på ett
bra sätt förankrat världsarvstanken på det lokala planet
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA16

Det är lätt att få kontakt med de som förvaltar världsarvet Höga Kusten
(Länsstyrelsen i Västernorrland)
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA17

Man får snabb respons från förvaltarna av världsarvet Höga Kusten (Länsstyrelsen i
Västernorrland)
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA18

Det är enkelt att veta vem man skall kontakta i specifika världsarvsfrågor gällande
världsarvet Höga Kusten
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA19

Den organisation som jag företräder har inflytande i utvecklingen av världsarvet
Höga Kusten
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

PAGE6#1

ville
Typewritten Text
6(24)
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FRÅGA20_1

Vilka är de viktigaste kontakterna i ditt arbete när du söker information om
världsarvet Höga Kusten (sätt gärna flera kryss)
 De lokala turistbyråerna
 Världsarvskommunerna
 Naturum Höga Kusten
 Länsstyrelsen i Västernorrland
 Landstinget Västernorrland
 Entré Höga Kusten / Destination Höga Kusten
 Mitt Sverige Turism
 Kvarkenrådet
 Annan, vilken?
 No Answer

FRÅGA20_12

Om du svarade "annan" i föregående fråga kan du nedan ange vilken kontakt du
menar

FRÅGA21

Upplever du att din organisation får gehör för sina synpunkter och
utvecklingsförslag beträffande världsarvet Höga Kusten?
 Ja
 Nej, varför inte? :
 Inte relevant
 No Answer

Följande frågor handlar om din syn på koordineringen av förvaltningsuppdraget för
världsarvet Höga Kusten

Den nuvarande förvaltningsorganisationen är baserad på länsstyrelsens mandat att
förvalta världsarvet Höga Kusten

FRÅGA26_2FIN

Ange hur stor betydelse nedan nämnda uppgifter/aktiviteter borde ha inom
länsstyrelsens förvaltning av världsarvet Höga Kusten

Mycket viktigt/ Viktigt/ Mindre viktigt No Answer

Officiellt rapportera till UNESCO    
Ansvara för fördelningen av finanser    
Marknadsföra och utveckla
världsarvsturismen    
Hålla kontakt till andra världsarv

ville
Typewritten Text
7(24)
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(svenska, nordiska och internationella)    

Hålla kontakt till Kvarkens skärgård    
Förankra världsarvsfrågor i regionen    
Gynna världsarvspedagogik i de lokala
skolorna    
Hantera konflikter mellan
världsarvsaktörer    

Intressebevaka naturarvsfrågor    
Lokalförankra världsarvstanken    
Helhetsutveckla världsarvsområdet    

PAGE6#3

FRÅGA222

Vilken organisationsform borde, enligt dig, inneha helhetsansvaret för världsarvet i
framtiden? 

Rangordna de fem (5) föreslagna organisationerna genom att ange den viktigaste
som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.

Rangordna de fem (5) föreslagna organisationsnivåerna genom att
ange den viktigaste nivån som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.
(1 - 5)

Den nuvarande (Länsstyrelsen i
Västernorrland)
Annan regional aktör (t.ex.
Landstinget Västernorrland)
Entré Höga Kusten / Destination
Höga Kusten
Mitt Sverige Turism
Kommunal aktör
(världsarvskommunerna)
Världsarvsförening/Världsarvsstiftelse
Naturum Höga Kusten
Annan, vilken?

FRÅGA_22_3

Om du svarade "annan" i föregående fråga kan du nedan ange vilken
organisationsform du menar

FRÅGA253

Vilka andra aktörer borde vara med i den framtida förvaltningsorganisationen för
världsarvet Höga Kusten?
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PAGE6#4

FRÅGA31_1

Vilka av följande funktioner anser du att borde integreras i förvaltningen av
världsarvet Höga Kusten

Bör absolut vara
med/

Av mindre
betydelse/

Behöver inte alls
vara med No Answer

Öka kunskap och förståelse av
världsarvstanken på kommunal och
lokal nivå

   

Koordinera naturvetenskaplig
forskning    
Koordinera samhällsvetenskaplig
forskning    

Popularisera forskningsresultat    
Följa upp forskningsresultat    
Utbilda världsarvsguider    
Fortbilda lärare    
Utveckla pedagogiskt
material/läromedel    

Producera av infomaterial    
Upprätthålla officiella världsarvs
internet-sidor    
Upprätthålla kundservice vid
informationspunkter    

Upprätthålla världsarvsguidningar    
Hand ha och producera fasta och
mobila utställningar    

Marknadsföra världsarvet turistiskt    
Vårda, värna och visa världsarvet    
Förbättra och utveckla
tillgänglighet/infrastruktur inom
världsarvet

   

Utveckla friluftsliv i natur- och
kulturlandskapet, t.ex. aktiviteter,
anläggningar m.m.

   

Ansvara för landskapsvård    
Delta i mässor för, t.ex. friluftsliv,
turism, båtliv m.m.    

Organisera seminarier/workshops    
Organisera studieresor till andra
världsarv    
Organisera penninginsamlingar till
förmån för världsarvet    
Arrangera festivaler, t.ex.
världsarvsdagar och – veckor    

Andra, vilka?    

FRÅGA31_2

Om du svarade "andra" i föregående fråga kan du nedan ange vilka funktioner du
menar
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PAGE6#5

FRÅGA27

Hur många möten borde en framtida förvaltningsorganisation för Höga Kusten
årligen ha?
 Inget
 1
 2-3
 4-5
 6>
 No Answer

FRÅGA32

Önskar du att din organisation/institution i framtiden deltar i världsarvsamarbetet?
 Ja
 Nej. Varför inte? :
 Inte relevant
 No Answer

SYNPUNKTERFÖRVALTNING2

Har du övriga synpunkter på världsarvsförvaltningen? Redogör för dem här:

Följande frågor handlar om din syn på det praktiska arbetet inom världsarvet Höga
Kusten

PAGE6#8

FRÅGA332

Vem borde ansvara för följande praktiska världsarvsuppgifter, d.v.s. göra
världsarvet tillgängligt för alla?

Underhåll och byggnation (t.ex. grillplatser, spångar m.m.) inom världsarvsområdet

Rangordna fem (5) organisationer/institutioner genom att ange den viktigaste som
nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.
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Rangordna fem (5) organisationer/institutioner genom att ange den
viktigaste som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv. (1 - 5)

Staten/Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i
Västernorrland
Skogsstyrelsen
Vägverket
Världsarvskommunerna
Entré Höga
Kusten/Destination Höga
Kusten
Mitt Sverige Turism
Naturum Höga Kusten
Markägarna
Ideella föreningar
Annan, vilken?

FRÅGA33_1

Om du svarade "annan" i föregående fråga så ange nedan vilken
organisation/institution du menar

PAGE6#7

FRÅGA342

Vem borde ansvara för följande praktiska världsarvsuppgift?

Världsarvsområdets informationsskyltning

Rangordna fem (5) organisationer/institutioner genom att ange den viktigaste som
nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.

Rangordna fem (5) organisationer/institutioner genom att ange den
viktigaste som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv. (1 - 5)

Staten/Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i
Västernorrland
Skogsstyrelsen
Vägverket
Världsarvskommunerna
Entré Höga
Kusten/Destination Höga
Kusten
Mitt Sverige Turism
Naturum Höga Kusten
Markägarna
Ideella föreningar
Annan, vilken?

FRÅGA34_1
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Om du svarade "annan" i föregående fråga så ange nedan vilken
organisation/institution du menar

PAGE6#6

FRÅGA352

Vem borde ansvara för följande praktiska världsarvsuppgift?

Upprätthålla bemannade informationspunkter i syfte att sprida information om
världsarvsområdet

Rangordna fem (5) organisationer/institutioner genom att ange den viktigaste som
nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.

Rangordna fem (5) organisationer/institutioner genom att ange den
viktigaste som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv. (1 - 5)

Staten/Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i
Västernorrland
Skogsstyrelsen
Vägverket
Världsarvskommunerna
Entré Höga
Kusten/Destination Höga
Kusten
Mitt Sverige Turism
Naturum Höga Kusten
Markägarna
Ideella föreningar
Annan, vilken?

FRÅGA35_1

Om du svarade "annan" i föregående fråga så ange nedan vilken
organisation/institution du menar

SYNPUNKTERPRAKTISKTARBETE2

Har du övriga synpunkter på det praktiska arbetet? Redogör för dem här:
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Följande frågor handlar om din syn på en turistisk destinationsutvecklingen av
världsarvet Höga Kusten

OBS! här avses världsarvsområdet Höga Kusten

PAGE6#9

FRÅGA36

I vilken grad anser du att världsarvet Höga Kusten idag utgör en turistdestination? 

OBS! här avses världsarvsområdet Höga Kusten
 Hög grad
 Medelmåttlig grad
 Låg grad
 No Answer

FRÅGA37

Anser du att arbetet med att utveckla världsarvet Höga Kusten i ett turistiskt
hänseende borde inbegripas i förvaltningsuppdraget?

OBS! här avses världsarvsområdet Höga Kusten
 Ja. Varför? :
 Nej
 Inte relevant
 No Answer

PAGE6#10

Ange tre (3) åtgärder som kunde bidra till att världsarvet Höga Kusten
utvecklas i ett turistiskt hänseende

Ange den viktigaste åtgärden som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.

FRÅGA38_1

Utvecklingsåtgärd 1 för turism

FRÅGA38_22

Utvecklingsåtgärd 2 för turism
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FRÅGA38_3

Utvecklingsåtgärd 3 för turism

PAGE6#12

FRÅGA392

Vilken instans anser du att ska utföra följande uppgift inom världsarvet Höga
kusten?

Informera allmänheten om världsarvet Höga Kusten

Rangordna från 1-5. Ange den viktigaste som nr. 1, den nästviktigaste som nr. 2 osv.
Rangordna från 1-5. Ange den viktigaste som nr 1, den nästviktigaste som nr
2 osv. (1 - 5)

Staten/Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i
Västernorrland
Skogsstyrelsen
Entré Höga
Kusten/Destination Höga
Kusten
Mitt Sverige Turism
Naturum Höga Kusten
Vuxeninstitut/Studieförbund
Världsarvskommunerna
Ideella föreningar
Utbildningsinstitutioner
Annan, vilket?

FRÅGA39_2

Om du svarat "annan" i föregående fråga kan du nedan skriva vilken
organisation/institution du menar

PAGE6#11
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FRÅGA402

Vilken instans anser du att ska utföra följande uppgift inom världsarvet Höga
kusten?

Ansvara för marknadsföring av världsarvet Höga Kusten i ett turistiskt hänseende

Rangordna från 1-5. Ange den viktigaste som nr. 1, den nästviktigaste som nr. 2 osv.
Rangordna från 1-5. Ange den viktigaste som nr 1, den nästviktigaste som nr
2 osv. (1 - 5)

Staten/Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i
Västernorrland
Skogsstyrelsen
Entré Höga
Kusten/Destination Höga
Kusten
Mitt Sverige Turism
Naturum Höga Kusten
Vuxeninstitut/Studieförbund
Världsarvskommunerna
Ideella föreningar
Utbildningsinstitutioner
Annan, vilket?

FRÅGA403

Om du svarat "annan" i föregående fråga kan du nedan skriva vilken
organisation/institution du menar

PAGE6#13

FRÅGA41_2

Borde man vidta åtgärder för att synliggöra världsarvsfrågor i media?
 Ja
 Nej
 Ej relevant
 No Answer

FRÅGA41_1

Om du svarade ja i föregående fråga, vilka åtgärder menar du att man borde ta för
att medialt synliggöra världsarvet?
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FRÅGA42

Behövs en utbildning av certifierade världsarvsguider?
 Ja.
 Nej. Varför inte? :
 Inte relevant
 No Answer

FRÅGA42_2

Vem/vilken instans borde ansvara för utbildningen ifall en sådan behövs?

SYNPUNKTERDESTINATIONSUTVECKLING

Har du övriga synpunkter på turismutveckling inom världsarvet? Redogör för dem här:

Följande frågor handlar om din syn på värdegrunden för världsarvet Höga Kusten

PAGE6#14

FRÅGA43

Vilket övergripande värde utgör idag grunden för förvaltningen av världsarvet Höga
Kusten?

Rangordna värdena från 1-3. Ange det viktigaste värdet som nr 1, det nästviktigaste
som nr 2 osv.

Rangordna värdena från 1-3. Ange det viktigaste värdet som nr 1, det
nästviktigaste som nr 2 osv. (1 - 3)

Enastående universella
värden (geologiska värden
skapade av istiden)
Ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet
Landskapshelheten
(skärgårdsprägel med
natur- och kulturvärden)
Naturvärden (biologiska)
Regional symbol
Annat, vilket?
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FRÅGA43_2

Om du svarade "annat" i föregående fråga kan du nedan skriva vilket värde du
menar

FRÅGA44

Jag anser att man borde utvidga världsarvets värdegrund genom att beakta både
natur- och kulturvärden (ange i vilken grad följande påstående stämmer utifrån din
uppfattning)
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA45_4

Nyttjandet av världsarvet Höga Kusten kan i framtiden baseras på flera alternativ. 
Kulturgeografen Klas Sandell beskriver i sin teoretiska bild ”den ekostrategiska
begreppsramen” (Sandell, 2002) hur vi nyttjar ett naturlandskap men även hur
samhällets värderingar uttrycks i bl.a. miljö- och naturfrågor.

Han indelar landskapet i fyra typer 

1. ”Fabrik för produktion av aktiviteter” - denna syn på landskapet kräver en betydande
anpassning av landskapet. Man vill utveckla landskapet utifrån ett visst syfte eller en
viss aktivitet. Det krävs resurser, både kompetens och kapital som ofta erhålls externt.
Aktiviteterna kan beskrivas som upplevelseinriktade, kommersiella, välplanerade och
styrda marknadsmässigt, d.v.s. av efterfrågan. 

2. ”Hembygdens nyttjande” - denna syn på landskapet baseras på den lokala
förankringen i landskapet. Man nyttjar här det landskap man identifierar sej med, den
s.k. hembygden. Nyttjandet sker både fysiskt och som bas för lokal produktion av varor
och aktiviteter , t.ex. genom kontakt med det lokala älgjaktslaget och genom bär- och
svampplockning samt förädling av naturens ”gåvor”. 

3. “Museum för fjärrstyrd produktion” - denna syn på landskapet möjliggör en
utestängning av annan aktivitet än den ursprungligt naturbejakande, då det t.ex. finns
risk för förstörelse av naturvärden. Det finns en önskan om att ”konservera” landskapet
utifrån en viss aktivitet eller ett visst syfte. Man kan här se en linje från den
traditionella naturskyddande tankegången. Inom dessa områden kan man strikt
begränsa nyttjandegraden, t.o.m. belägga området med vistelseförbud.

4. ”Hembygdens avnjutande” - denna syn på landskapet utgör en passiv form av
landskapsnyttjande. Man identifierar sej med det välkända landskapet. Här kan man
njuta av skärgården t.ex. från sommarstugans veranda, en passiv upplevelse av
estetiska och känslomässiga värden. Denna typ av nyttjande kan vara nära på omöjligt
att utföra på en kommersialiserad grund. 
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Var ser du världsarvet Höga Kusten i följande alternativ idag och om 10 år? Markera det
alternativ som du anser överensstämmer med dagens situation samt det som
överensstämmer med situationen om 10 år.

1. "Fabrik för
produktion av
aktiviteter"

2.
"Hembygdens
nyttjande"

3. "Museum
för fjärrstyrd
produktion"

4.
"Hembygdens
avnjutande"

No Answer

Höga Kusten idag     
Höga Kusten om 10 år     

SYNPUNKTERVÄRDEGRUND2

Har du övriga synpunkter på världsarvets värden? Redogör för dem här:

Följande frågor handlar om din syn på finansiering av världsarvet Höga Kusten

PAGE6#15

FRÅGA46

Har din organisation bidragit till finansiering av världsarvet Höga Kusten?
 Ja. På vilket sätt? :
 Nej. Varför inte? :
 Vet ej
 No Answer

FRÅGA47_4

Vem borde ha det huvudsakliga framtida finansieringsansvaret?

Rangordna tre (3) organisationer/institutioner som du anser skall bära
huvudansvaret för finansieringen av världsarvet Höga Kusten? Ange den viktigaste
organisationen/institutionen som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.

Rangordna tre (3) organisationer/institutioner som du anser skall bära
huvudansvaret för finansieringen av världsarvet Höga Kusten? Ange den
viktigaste organisationen/institutionen som nr 1, den nästviktigaste som nr
2 osv. (1 - 3)

Staten /Naturvårdsverket
Regionala
myndighetsrepresentanter
t.ex. Länsstyrelsen,
Landstinget,
Skogsstyrelsen, Vägverket
Världsarvskommunerna
Entré Höga
Kusten/Destination Höga
Kusten
En världsarvsstiftelse/En
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världsarvsförening
Annan, vilken?

FRÅGA473

Om du svarat "annan" i föregående fråga kan du nedan skriva vilken
organisation/institution du menar

FRÅGA48

Hur borde fördelningen mellan olika världsarvfinansiärer enligt dig vara? 

Ange i procent så att slutsumman blir 100 %
% (0 - 100)

Staten
Regionen
Världsarvskommunerna
Näringslivet
Annan, vilken?

FRÅGA48_2

Om du svarat "annan" i föregående fråga kan du nedan skriva vilken
organisation/institution du menar

PAGE6#17

Ange tre (3) åtgärder som kunde stimulera det lokala näringslivet att investera i
världsarvsarbetet. 

Ange den viktigaste åtgärden som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.

FRÅGA49_1

Stimulansåtgärd 1 för näringslivet
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FRÅGA49_22

Stimulansåtgärd 2 för näringslivet

FRÅGA49_3

Stimulansåtgärd 3 för näringslivet

FRÅGA50

Borde man tillåta icke-lokala entreprenörer och tjänsteproducenter inom
utvecklingsarbetet för världsarvet Höga Kusten? Motivera ditt ja eller nej.

SYNPUNKTERFINANSIERING

Har du övriga synpunkter på världsarvets finansiering? Redogör för dem här:

Följande frågor handlar om din syn på det gränsöverskridande världsarvet Höga
Kusten/Kvarkens skärgård

PAGE6#18

FRÅGA53

På vilken nivå borde man samverka i världsarvsfrågor mellan världsarvet Höga
Kusten/Kvarkens skärgård?

Rangordna 1-4. Ange den viktigaste nivån som nr. 1, den nästviktigaste som nr. 2
osv.

Rangordna 1-4. Ange den viktigaste som nr. 1, den nästviktigaste som nr 2
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osv. (1 - 4)

Statlig nivå
Regional nivå
Kommunal nivå
Lokal nivå

FRÅGA52

Kring vilka frågor borde förvaltningssamarbetet för världsarvet Höga
Kusten/Kvarkens skärgård ske?

Bör absolut vara
med/

Av mindre
betydelse/

Behöver inte alls
vara med No Answer

Samordna rapportering till Unesco    
Samordna framtagande och
uppdaterande av förvaltnings- och
utvecklingsplaner

   

Upprätthålla ett mångformigt,
strukturerat och kontinuerligt
förvaltningssamarbete mellan Höga
Kusten och Kvarkens skärgård

   

Behandla gemensamma projekt    
Följa och delta i det nordiska
världsarvssamarbetet    
Vara informerad om övriga
gränsöverskridande världsarv    
Representera det gemensamma
världsarvet internationellt    

Gemensamma möten    
Skapa och stärka en gemensam
världsarvsidentitet hos både
myndigheter, kommuner och
invånare

   

Informera gränsregionalt    
Hålla kontakt till andra världsarv    
Utveckla friluftsliv i världsarvets
natur- och kulturlandskap    

FRÅGA51

Hur många möten borde den gemensamma samrådsgruppen för världsarvet Höga
Kusten/Kvarkens skärgård årligen ha?
 Inget
 1
 2-3
 4 eller flera
 No Answer

PAGE6#19

Ge tre (3) förslag på hur man ”skapar och stärker en gemensam
världsarvsidentitet”, dvs. skapar ett gemensamt ansikte utåt, ett ”brand”, som
omfattar båda delarna i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.
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FRÅGA54_1

1. Genom att:

FRÅGA54_22

2. Genom att:

FRÅGA54_3

3. Genom att:

PAGE6#20

FRÅGA553

Inom vilka områden kunde man på ett framgångsrikt sätt arbeta i projektform?

Välj fem (5) förslag och rangordna dem. Ange det viktigaste området som nr. 1, det
nästviktigaste som nr. 2 osv.

Välj fem (5) förslag och rangordna dem. Ange det viktigaste området som nr.
1, det nästviktigaste som nr. 2 osv (1 - 5)

Utbyte inom
undervisningssektorn
Utbyte mellan tjänstemän
som jobbar med
världsarvsfrågor
Utbyte av utställningar
Marknadsföring av
turismprodukter/paket
Världsarvspedagogik
Världsarvsforskning
Framtagande av
informationsmaterial
Framtagande av läromedel
Guideskolning/utbildning
Utveckling av
världsarvsprodukter
Utveckling av friluftsliv i
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världsarvets natur- och
kulturlandskap
Annat, vad?

FRÅGA552

Om du svarat "annat" i föregående fråga kan du nedan skriva vilket område du
menar

PAGE6#21

I de följande frågorna ingår påståenden om världsarvet Höga Kusten/Kvarkens
skärgård. 

Ange i vilken utsträckning du instämmer med påståendena.

FRÅGA56

Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård borde i framtiden utgöra ett
gemensamt destinationsområde för turism
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA57

Gemensam takorganisation för turistdestinationen världsarvet Höga
Kusten/Kvarkens skärgård behövs
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA58

En gemensam marknadsföring för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård
behövs både nationellt och internationellt
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer
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FRÅGA59

Utbildning av gemensamma världsarvsguider för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens
skärgård behövs
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

SYNPUNKTERGEMENSAMT

Har du övriga synpunkter på det gemensamma världsarvet Höga Kusten/Kvarkens
skärgård? Redogör för dem här:

FRÅGA61

Om du vill kan du ange ditt namn här. Det är frivilligt
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Det tar ca 30 minuter att fylla i enkäten. 

Den går inte att spara och sedan fortsätta så för att göra ett lyckat svar bör du
avsätta i stort sätt den föreslagna tiden.

Inledningsvis några frågor om dig själv, ditt arbete och din utbildning

PAGE

FRÅGA1

Jag är
 Kvinna
 Man
 No Answer

FRÅGA2

Ålder
 0-19
 20-29
 30-39
 40-49
 50-59
 60-69
 70 uppåt
 No Answer

FRÅGA3

Vad är din huvudsakliga utbildningsinriktning? (sätt endast ett (1) kryss)
 Naturvetenskaplig utbildning
 Teknisk utbildning/ingenjör
 Samhällsvetenskaplig utbildning, inklusive geografi och nationalekonomi
 Företagsekonomisk och administrativ utbildning
 Lantbruksutbildning
 Juridisk utbildning
 Arktiektur och planering
 Humanistisk utbildning
 Forstmästare eller annan skogsutbildning
 Annan, vilken? :
 No Answer

FRÅGA4
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Yrke (ange din arbetsuppgift t.ex. avdelningschef inom kommunförvaltningen)

FRÅGA5

Jag har arbetat inom nuvarande position/innehaft mitt nuvarande uppdrag i (antal)
år

(0 - 99)

FRÅGA6

Jag kom i mitt arbete/uppdrag i kontakt med världsarvsfrågor år

(1960 - 2010)

PAGE28

FRÅGA7

Mitt förhållande till världsarvsfrågor sker huvudsakligen inom ramen för min roll som
(sätt endast ett (1) kryss)
 Statlig tjänsteman (även statlig regional)
 Regional tjänsteman (icke statlig)
 Kommunal tjänsteman
 Politiker
 Näringsidkare
 Forskare
 Representant för en förening
 Representant för en samfällighet
 Annan, vilken? :
 No Answer

FRÅGA8

I mitt arbete kommer jag i kontakt med världsarvsfrågor (sätt endast ett (1) kryss)
 Det är min huvuduppgift
 Varje vecka
 Ungefär en gång i månaden
 Några gånger per år
 Sällan eller aldrig
 No Answer

FRÅGA9

Vilken/vilka av följande grupper är du medlem i?
 Världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård
 Marknadsföringsgruppen för Kvarkens skärgård
 Markanvändningsgruppen för Kvarkens skärgård
 Arbetsgruppen för information, service och infrastruktur
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 Samrådsgruppen för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård
 Annan, vilken? :
 No Answer

FRÅGA10

Är du en officiell representant för din organisation/institution i världsarvsfrågor?
 Ja, vilken organisation? :
 Nej
 Inte relevant
 No Answer

Följande frågor handlar om din syn på förvaltningen av världsarvet Kvarkens
skärgård

Med begreppet förvaltning avses styrning, administration och utveckling av
världsarvsområdet

PAGE1

FRÅGA11_2

Vilka uppgifter ingår, enligt din mening, i förvaltningsuppdraget för världsarvet
Kvarkens skärgård?

Mycket viktig/ Viktig/ Mindre viktig No Answer
Produktion och spridning av
världsarvsinformation    
Planering, utveckling för friluftsliv
och underhåll av infrastruktur (t.ex.
vägar, vattenvägar, naturstigar,
bryggor, toaletter)

   

Finansiering    
Destinationsutveckling (turism)    
Naturvård i naturskyddade områden
(landskapsvård)    
Naturvård på privatägd mark
(landskapsvård)    

Kundservice för besökare    
Forskning och världsarvspedagogik    
Regional och lokal utveckling    
Andra, vilka?    

FRÅGA11_22

Om du svarade "andra" i föregående fråga kan du nedan ange vilka uppgifter du
menar
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PAGE2

Vilka personer (högst 5) har du det senaste året varit i kontakt med gällande
världsarvsfrågor?

Ange din viktigaste kontakt som nr 1, din nästviktigaste som nr 2 osv. 

Ange personens namn samt vilken organisation/institution personen är
anknuten till.

FRÅGA12_1

Världsarvskontakt 1 (namn och organisation/institution)

FRÅGA12_2

Världsarvskontakt 2 (namn och organisation/institution)

FRÅGA12_3

Världsarvskontakt 3 (namn och organisation/institution)

FRÅGA12_4

Världsarvskontakt 4 (namn och organisation/institution)

FRÅGA12_5
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Världsarvskontakt 5 (namn och organisation/institution)

PAGE3

FRÅGA13_22

Genom vilka forum kunde man sprida kunskap om förvaltning av världsarvet
Kvarkens skärgård till det lokala planet?

Mycket viktigt/ Viktigt/ Mindre viktigt No Answer
Medborgar-, arbetar- och
vuxeninstitut    

Projekt    
Studiecirklar    
Allmänna föreläsningar    
Bibliotek    
Terranova    
Media (tryckt material, t.ex.
dagstidningar, broschyrer)    
Media (virtuellt/Internet, TV, radio
m.m.)    

Turistbyråer    
Andra, vilka?    

FRÅGA13_2

Om du svarade "andra" i föregående fråga kan du nedan ange vilka forum du menar

PAGE4

Ange i vilken utsträckning du instämmer med följande påståenden

FRÅGA14

Den nuvarande förvaltningsorganisationen för världsarvet Kvarkens skärgård
fungerar bra
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
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 No Answer

FRÅGA15

Den nuvarande förvaltningsorganisationen för världsarvet Kvarkens skärgård har på
ett bra sätt förankrat världsarvstanken på det lokala planet
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA16

Det är lätt att få kontakt med de som förvaltar världsarvet Kvarkens skärgård
(Forststyrelsen Österbottens naturtjänster)
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA17

Man får snabb respons från förvaltarna av världsarvet Kvarkens skärgård
(Forststyrelsen Österbottens naturtjänster)
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA18

Det är enkelt att veta vem man skall kontakta i specifika världsarvsfrågor gällande
världsarvet Kvarkens skärgård
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA19

Den organisation som jag företräder har inflytande i utvecklingen av världsarvet
Kvarkens skärgård
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls

No Answer
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PAGE5

FRÅGA20

Vilka är de viktigaste informationskällorna i ditt arbete med världsarvet Kvarkens
skärgård? (sätt gärna flera kryss)
 De lokala turistbyråerna
 Världsarvskommunerna
 Terranova
 Forststyrelsen Österbottens naturtjänster
 Österbottens förbund
 ELY-centralen i Södra Österbotten (f.d. Västra Finlands miljöcentral)
 Österbottens Turism
 Kvarkenrådet
 Annan, vilken? :
 No Answer

FRÅGA21

Upplever du att din organisation får gehör för sina synpunkter och
utvecklingsförslag beträffande världsarvet Kvarkens skärgård?
 Ja
 Nej, varför inte? :
 Inte relevant
 No Answer

Följande frågor handlar om din syn på världsarvsdelegationen

PAGE6

FRÅGA22

Världsarvsdelegationen är sammansatt av representanter från följande institutioner:
världsarvskommunerna, Forststyrelsen, ELY-centralen i Södra Österbotten (f.d.
Västra Finlands miljöcentral), Österbottens Turism, Österbottens museum, GTK,
Sjöfartsverket, VASEK, Museiverket, Björköby skifteslag, Replot bys samfällighet,
Norra Vallgrund skifteslag och Södra Vallgrund samfällighet, Bergö skifteslag,
Sundom samfälligheter, Molpe bys skifteslag, Maxmo skärgårds samfällighet,
Österbottens svenska producentförbund, Natur och Miljö r.f., Vasa Miljöförening och
Ostrobothnia Australis r.f.

Anser du att representationen är i balans?
 Ja
 Nej. Vilken /vilka grupperingar skulle du ändra på? :
 Inte relevant
 No Answer
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FRÅGA23

Världsarvsdelegationen har fungerat väl (ange i vilken utsträckning du instämmer
med påståendet)
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA24

Antalet delegater i världsarvsdelegationen borde
 Utökas
 Minskas
 Vara samma som idag
 No Answer

FRÅGA25

Antalet delegater i världsarvsdelegationen som representerar de lokala invånarna
borde
 Utökas
 Minskas
 Vara samma som idag
 No Answer

FRÅGA26_2

Ange hur stor betydelse nedan nämnda uppgifter/aktiviteter borde ha inom
världsarvsdelegationen?

Mycket viktig/ Viktig/ Mindre viktig No Answer

Officiellt rapportera till UNESCO    
Fördela finanser    
Marknadsföra och utveckla
världsarvsturismen    
Hålla kontakt till andra världsarv
(finländska, nordiska och
internationella)

   

Hålla kontakt till Höga Kusten    
Förankra världsarvsfrågor i regionen    
Gynna världsarvspedagogik i de lokala
skolorna    
Hantera konflikter mellan
världsarvsaktörer    

Intressebevaka naturarvsfrågor    
Lokalförankra världsarvstanken    
Godkänna logoanvändning
(världsarvslogo)    

Helhetsutveckla världsarvsområdet    

PAGE7
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FRÅGA27

Hur många möten borde världsarvsdelegationen årligen ha?
 Inget
 1
 2-3
 4-5
 6 eller flera
 No Answer

FRÅGA28

Hurudan synlighet har världsarvsdelegationens arbete fått i media?
 Utmärkt
 Bra
 Dålig
 Undermålig
 No Answer

FRÅGA29_1

Vilka/vilka av tre följande uppgifter – bereda, besluta, verkställa - borde
världsarvsdelegationen ha enligt dig?
 Bereda
 Besluta
 Verkställa
 No Answer

FRÅGA29_2

Vilka av tre följande uppgifter – bereda, besluta, verkställa - borde
världsarvsdelegationens sekretariat ha enligt dig?
 Bereda
 Besluta
 Verkställa
 No Answer

Följande frågor handlar om den framtida förvaltningsorganisationen för världsarvet
Kvarkens skärgård

PAGE8

FRÅGA30

Den nuvarande förvaltningsorganisationen är i Finland baserad på Forststyrelsens
mandat att förvalta världsarvet Kvarkens skärgård. Det har presenterats olika
framtida förvaltningsförslag. Vilken organisationsform borde, enligt dig, inneha
helhetsansvaret för världsarvet i framtiden? 
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Rangordna fem (5) organisationsnivåer genom att ange den viktigaste
organisationen/institutionen som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.

Rangordna fem (5) organisationsnivåer genom att ange den
viktigaste organisationen/institutionen som nr 1, den nästviktigaste
som nr 2 osv. (1 - 5)

Den nuvarande (Forststyrelsen
Österbottens naturtjänster)
Annan regional aktör (t.ex.
Österbottens förbund, ELY-centralen
i Södra Österbotten, Österbottens
Turism)
Kommunal aktör
(världsarvskommunerna)
Världsarvsförening/världsarvsstiftelse
Terranova
Annan, vilken?

FRÅGA30_1

Om du svarade "annat" i föregående fråga kan du nedan ange vilken
organisationsform du menar

PAGE9

FRÅGA31_22

Vilka av följande funktioner anser du att borde integreras i förvaltningen av
världsarvet Kvarkens skärgård?

Bör absolut vara
med

Av mindre
betydelse

Behöver inte alls
vara med No Answer

Öka kunskap och förståelse av
världsarvstanken på kommunal och
lokal nivå

   

Koordinera naturvetenskaplig
forskning    
Koordinera samhällsvetenskaplig
forskning    

Popularisera av forskningsresultat    
Följa upp forskningsresultat    
Utbilda världsarvsguider    
Fortbilda lärare och världsarvsguider    
Utveckla pedagogiskt
material/läromedel    

Producera av infomaterial    
Upprätthålla officiella världsarvs
internet-sidor    
Upprätthålla kundservice vid
informationspunkter    

Upprätthålla världsarvsguidningar    
Hand ha och producera fasta och
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mobila utställningar    

Marknadsföra världsarvet turistiskt    
Vårda, värna och visa världsarvet    
Utveckla, sköta och nyproducera
infrastruktur    
Utveckla friluftsliv i natur- och
kulturlandskapet (t.ex. aktiviteter,
anläggningar m.m.)

   

Ansvara för landskapsvård    
Delta i mässor för t.ex. friluftsliv,
resor, båtliv m.m.    

Organisera seminarier/workshops    
Organisera studieresor till andra
världsarv    
Organisera penninginsamlingar till
förmån för världsarvet    
Arrangera festivaler (t.ex.
världsarvsdagar och – veckor)    

Andra, vilka?    

FRÅGA31_2

Om du svarade "andra" i föregående fråga kan du nedan ange vilka funktioner du
anser borde integreras

FRÅGA32

Önskar du att din organisation/institution i framtiden deltar i världsarvsamarbetet?
 Ja
 Nej. Varför inte? :
 Inte relevant
 No Answer

SYNPUNKTERFÖRVALTNING2

Har du övriga synpunkter på världsarvsförvaltningen? Redogör för dem här:

Följande frågor handlar om din syn på det praktiska arbetet inom världsarvet
Kvarkens skärgård.
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FRÅGA332

Vem borde ansvara för följande praktiska världsarvsuppgifter, d.v.s. göra
världsarvet tillgängligt för alla?

Underhåll och byggnation (t.ex. grillplatser, spångar m.m.) inom världsarvsområdet

Rangordna fem (5) organisationer/institutioner genom att ange den viktigaste som
nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.

Rangordna fem (5) organisationer/institutioner genom att ange den
viktigaste som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv. (1 - 5)

Staten/miljöministeriet
Forststyrelsen Österbottens
naturtjänster
ELY-centralen i Södra
Österbotten (f.d. Västra
Finlands miljöcentral)
DESTIA (f.d.
Vägaffärsverket)
Världsarvskommunerna
Österbottens Turism
Österbottens förbund
Terranova
Samfälligheterna
Ideella föreningar
Annan, vilken?

FRÅGA33_2

Om du svarade "annan" i föregående fråga så ange nedan vilken
organisation/institution du menar

PAGE12

FRÅGA34

Vem borde ansvara för följande praktiska världsarvsuppgift?

Världsarvsområdets informationsskyltning

Rangordna fem (5) organisationer/institutioner genom att ange den viktigaste som
nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.

Rangordna fem (5) organisationer/institutioner genom att ange den
viktigaste som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv. (1 - 5)

Staten/miljöministeriet
Forststyrelsen Österbottens
naturtjänster
ELY-centralen i Södra
Österbotten (f.d. Västra
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Finlands miljöcentral)
DESTIA (f.d.
Vägaffärsverket)
Världsarvskommunerna
Österbottens Turism
Österbottens förbund
Terranova
Samfälligheterna
Ideella föreningar
Annan, vilken?

FRÅGA34_2

Om du svarade "annan" i föregående fråga så ange nedan vilken
organisation/institution du menar

PAGE13

FRÅGA35

Vem borde ansvara för följande praktiska världsarvsuppgift?

Upprätthålla bemannade informationspunkter i syfte att sprida information om
världsarvsområdet

Rangordna fem (5) organisationer/institutioner genom att ange den viktigaste som
nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.

Rangordna fem (5) organisationer/institutioner genom att ange den
viktigaste som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv. (1 - 5)

Staten/miljöministeriet
Forststyrelsen Österbottens
naturtjänster
ELY-centralen i Södra
Österbotten (f.d. Västra
Finlands miljöcentral)
DESTIA (f.d.
Vägaffärsverket)
Världsarvskommunerna
Österbottens Turism
Österbottens förbund
Terranova
Samfälligheterna
Ideella föreningar
Annan, vilken?

FRÅGA35_2

Om du svarade "annan" i föregående fråga så ange nedan vilken
organisation/institution du menar
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SYNPUNKTERPRAKTISKTARBETE2

Har du övriga synpunkter på det praktiska arbetet? Redogör för dem här:

Följande frågor handlar om din syn på en turistisk destinationsutvecklingen av
världsarvet Kvarkens skärgård

PAGE14

FRÅGA36

I vilken grad anser du att världsarvet Kvarkens skärgård idag utgör en
turistdestination?
 Hög grad
 Medelmåttlig grad
 Låg grad
 No Answer

FRÅGA37

Anser du att arbetet med att utveckla världsarvet Kvarkens skärgård i ett turistiskt
hänseende borde inbegripas i förvaltningsuppdraget?
 Ja. Varför? :
 Nej
 Inte relevant
 No Answer

PAGE15

Ange tre (3) åtgärder som kunde bidra till att världsarvet Kvarkens skärgård
utvecklas som destination för turism. 

Ange den viktigaste åtgärden som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.

FRÅGA38_1

Utvecklingsåtgärd 1 för turism
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FRÅGA38_22

Utvecklingsåtgärd 2 för turism

FRÅGA38_3

Utvecklingsåtgärd 3 för turism

PAGE16

FRÅGA39

Vilken instans anser du skall utföra följande uppgifter inom världsarvet Kvarkens
skärgård?

Informera allmänheten om världsarvet Kvarkens skärgård

Rangordna från 1-5. Ange den viktigaste organisationen/institutionen som nr 1, den
nästviktigaste som nr 2 osv.

Rangordna från 1-5. Ange den viktigaste organisationen/institutionen som
nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv. (1 - 5)

Staten/miljöministeriet
Forststyrelsen Österbottens
naturtjänster
ELY-centralen i Södra
Österbotten (f.d. Västra
Finlands miljöcentral)
Österbottens Turism
Österbottens förbund
Terranova
Medborgar-, arbetar-
vuxeninstitut
Världsarvskommunerna
Ideella föreningar
Utbildningsinstitution (t.ex.
yrkesskola, yrkeshögskola,
högskola, universitet)
Annan, vilken?
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FRÅGA39_2

Om du svarat "annan" i föregående fråga kan du nedan skriva vilken
organisation/insitution du menar

PAGE17

FRÅGA40

Vilken instans anser du skall utföra följande uppgifter inom världsarvet Kvarkens
skärgård?

Ansvara för marknadsföring av världsarvet som turistdestination

Rangordna från 1-5. Ange den viktigaste organisationen/institutionen som nr 1, den
nästviktigaste som nr 2 osv.

Rangordna från 1-5. Ange den viktigaste organisationen/institutionen som
nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv. (1 - 5)

Staten/miljöministeriet
Forststyrelsen Österbottens
naturtjänster
ELY-centralen i Södra
Österbotten (f.d. Västra
Finlands miljöcentral)
Österbottens Turism
Österbottens förbund
Terranova
Medborgar-, arbetar-
vuxeninstitut
Världsarvskommunerna
Ideella föreningar
Utbildningsinstitution (t.ex.
yrkesskola, yrkeshögskola,
högskola, universitet)
Annan, vilken?

FRÅGA40_2

Om du svarat "annan" i föregående fråga kan du nedan skriva vilken
organisation/insitution du menar

PAGE18

FRÅGA41

Vilka åtgärder borde man vidta för att synliggöra världsarvsfrågor i media?
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FRÅGA42

Behövs utbildning av certifierade världsarvsguider?
 Ja.
 Nej. Varför inte? :
 Inte relevant
 No Answer

FRÅGA42_2

Vem/vilken instans borde ansvara för utbildningen av certifierade världsarvsguider?

SYNPUNKTERDESTINATIONSUTVECKLING

Har du övriga synpunkter på destinationsutveckling inom världsarvet? Redogör för dem
här:

Följande frågor handlar om din syn på värdegrunden för världsarvet Kvarkens
skärgård.

PAGE19

FRÅGA43

Vilket övergripande värde utgör idag grunden för förvaltningen av världsarvet
Kvarkens skärgård?

Rangordna värdena från 1-3. Ange det viktigaste värdet som nr 1, det nästviktigaste
som nr 2 osv.

Rangordna värdena från 1-3. Ange det viktigaste värdet som nr 1, det
nästviktigaste som nr 2 osv. (1 - 3)

Enastående universella
värden (geologiska värden
skapade av istiden)
Ekologisk, social och
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ekonomisk hållbarhet
Landskapshelheten
(skärgårdsprägel med
natur- och kulturvärden)
Naturvärden (biologiska)
Regional symbol
Annat, vilket?

FRÅGA43_2

Om du svarade "annat" i föregående fråga kan du nedan ange vilket du menar

FRÅGA44

Jag anser att man borde utvidga världsarvets värdegrund genom att beakta både
natur- och kulturvärden (Ange i vilken grad följande påstående stämmer utifrån din
uppfattning)
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA45_3

Nyttjandet av världsarvet Kvarkens skärgård kan i framtiden baseras på flera alternativ.

Kulturgeografen Klas Sandell beskriver i sin teoretiska bild ”den ekostrategiska
begreppsramen” (Sandell, 2002) hur vi nyttjar ett naturlandskap men även hur
samhällets värderingar uttrycks i bl.a. miljö- och naturfrågor.

Han indelar landskapet i fyra typer 

1. ”Fabrik för produktion av aktiviteter” - denna syn på landskapet kräver en betydande
anpassning av landskapet. Man vill utveckla landskapet utifrån ett visst syfte eller en
viss aktivitet. Det krävs resurser, både kompetens och kapital som ofta erhålls externt.
Aktiviteterna kan beskrivas som upplevelseinriktade, kommersiella, välplanerade och
styrda marknadsmässigt, d.v.s. av efterfrågan. 

2. ”Hembygdens nyttjande” - denna syn på landskapet baseras på den lokala
förankringen i landskapet. Man nyttjar här det landskap man identifierar sej med, den
s.k. hembygden. Nyttjandet sker både fysiskt och som bas för lokal produktion av varor
och aktiviteter , t.ex. genom kontakt med det lokala älgjaktslaget och genom bär- och
svampplockning samt förädling av naturens ”gåvor”. 

3. “Museum för fjärrstyrd produktion” - denna syn på landskapet möjliggör en
utestängning av annan aktivitet än den ursprungligt naturbejakande, då det t.ex. finns
risk för förstörelse av naturvärden. Det finns en önskan om att ”konservera” landskapet
utifrån en viss aktivitet eller ett visst syfte. Man kan här se en linje från den
traditionella naturskyddande tankegången. Inom dessa områden kan man strikt
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begränsa nyttjandegraden, t.o.m. belägga området med vistelseförbud.

4. ”Hembygdens avnjutande” - denna syn på landskapet utgör en passiv form av
landskapsnyttjande. Man identifierar sej med det välkända landskapet. Här kan man
njuta av skärgården t.ex. från sommarstugans veranda, en passiv upplevelse av
estetiska och känslomässiga värden. Denna typ av nyttjande kan vara nära på omöjligt
att utföra på en kommersialiserad grund. 

Var ser du världsarvet Kvarkens skärgård i följande alternativ idag och om 10 år?
Markera det alternativ som du anser överensstämmer med dagens situation samt det
som överensstämmer med situationen om 10 år.

1. "Fabrik för
produktion av
aktiviteter"

2.
"Hembygdens
nyttjande"

3. "Museum
för fjärrstyrd
produktion"

4.
"Hembygdens
avnjutande"

No Answer

Kvarkens skärgård idag     
Kvarkens skärgård om 10 år     

SYNPUNKTERVÄRDEGRUND2

Har du övriga synpunkter på världsarvets värden? Redogör för dem här:

Följande frågor handlar om din syn på finansiering av världsarvet Kvarkens
skärgård

PAGE20

FRÅGA46

Har din organisation bidragit till finansiering av världsarvet Kvarkens skärgård?
 Ja. På vilket sätt? :
 Nej. Varför inte? :
 Vet ej
 No Answer

FRÅGA47

Vem borde ha det huvudsakliga framtida finansieringsansvaret?

Rangordna tre (3) organisationer/institutioner som du anser skall bära
huvudansvaret för finansieringen av världsarvet Kvarkens skärgård. Ange den
viktigaste organisationen/institutionen som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.

Rangordna tre (3) organisationer/institutioner som du anser skall
bära huvudansvaret för finansieringen av världsarvet Kvarkens
skärgård. Ange den viktigaste organisationen/institutionen som nr 1,
den nästviktigaste som nr 2 osv. (1 - 3)

Staten/miljöministeriet
Regionala myndighetsrepresentanter
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t.ex. Forststyrelsen Österbottens
naturtjänster, Österbottens förbund,
ELY-centralen i Södra Österbotten
(f.d. Västra Finlands miljöcentral)
Världsarvskommunerna
Österbottens Turism
Världsarvsförening/Världsarvsstiftelse
Annan, vilken?

FRÅGA47_2

Om du svarat "annan" i föregående fråga kan du nedan skriva vilken
organisation/insitution du menar

PAGE21

FRÅGA48

Hur borde fördelningen mellan olika världsarvfinansiärer enligt dig vara?

Ange i procent så att slutsumman blir 100 %.
% (0 - 100)

Staten
Regionen
Världsarvskommunerna
Näringslivet
Annan, vilken?

FRÅGA48_23

Om du svarat "annan" i föregående fråga kan du nedan skriva vilken
organisation/insitution du menar

PAGE22

Ange tre (3) åtgärder som kunde stimulera det lokala näringslivet att investera i
världsarvsarbetet. 

Ange den viktigaste åtgärden som nr 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.

FRÅGA49_1
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Stimulansåtgärd 1 för näringslivet

FRÅGA49_22

Stimulansåtgärd 2 för näringslivet

FRÅGA49_3

Stimulansåtgärd 3 för näringslivet

FRÅGA50

Borde man tillåta icke-lokala entreprenörer och tjänsteproducenter inom
utvecklingsarbetet för världsarvet Kvarkens skärgård? Motivera ditt ja eller nej.

SYNPUNKTERFINANSIERING

Har du övriga synpunkter på världsarvets finansiering? Redogör för dem här:

Följande frågor handlar om din syn på det gränsöverskridande världsarvet Höga
Kusten/Kvarkens skärgård

PAGE24
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FRÅGA53

På vilken nivå borde man samverka i världsarvsfrågor mellan världsarvet Höga
Kusten/Kvarkens skärgård?

Rangordna 1-4. Ange den viktigaste som nr. 1, den nästviktigaste som nr 2 osv.
Rangordna 1-4. Ange den viktigaste som nr. 1, den nästviktigaste som nr 2
osv. (1 - 4)

Statlig nivå
Regional nivå
Kommunal nivå
Lokal nivå

FRÅGA52_2

Kring vilka frågor borde förvaltningssamarbetet för världsarvet Höga
Kusten/Kvarkens skärgård ske?

Bör absolut vara
med

Av mindre
betydelse

Behöver inte alls
vara med No Answer

Samordna rapportering till Unesco    
Samordna framtagande och
uppdaterande av förvaltnings- och
utvecklingsplaner

   

Upprätthålla ett mångformigt,
strukturerat och kontinuerligt
förvaltningssamarbete mellan Höga
Kusten och Kvarkens skärgård

   

Behandla gemensamma projekt    
Följa och delta i det nordiska
världsarvssamarbetet    
Vara informerad om övriga
gränsöverskridande världsarv    
Representera det gemensamma
världsarvet internationellt    

Gemensamma möten    
Skapa och stärka en gemensam
världsarvsidentitet hos både
myndigheter, kommuner och
invånare

   

Informera gränsregionalt    
Hålla kontakt till andra världsarv    
Utveckla friluftsliv i världsarvets
natur- och kulturlandskap    

FRÅGA51

Hur många möten borde den gemensamma samrådsgruppen för världsarvet Höga
Kusten/Kvarkens skärgård årligen ha?
 Inget
 1
 2-3
 4 eller flera
 No Answer

PAGE25
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Ge tre (3) förslag på hur man ”skapar och stärker en gemensam
världsarvsidentitet”, dvs. skapar ett gemensamt ansikte utåt, ett ”brand”, som
omfattar båda delarna i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

FRÅGA54_1

1. Genom att:

FRÅGA54_22

2. Genom att:

FRÅGA54_3

3. Genom att:

PAGE26

FRÅGA55

Inom vilka områden kunde man på ett framgångsrikt sätt arbeta i projekt?

Välj fem (5) förslag och rangordna dem. Ange det viktigaste området som nr. 1, det
nästviktigaste som nr. 2 osv.

Välj fem (5) förslag och rangordna dem. Ange det viktigaste området som nr.
1, det nästviktigaste som nr. 2 osv. (1 - 5)

Utbyte inom
undervisningssektorn
Utbyte mellan tjänstemän
som jobbar med
världsarvsfrågor
Utbyte av utställningar
Marknadsföring av
turismprodukter/paket
Världsarvspedagogik
Världsarvsforskning
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Framtagande av
informationsmaterial
Framtagande av läromedel
Guideskolning/utbildning
Utveckling av
världsarvsprodukter
Utveckling av friluftsliv i
världsarvets natur- och
kulturlandskap
Annat, vad?

FRÅGA55_2

Om du svarat "annat" i föregående fråga kan du nedan skriva vilken område du
menar

I följande frågor ingår påståenden om världsarvet Höga Kusten/Kvarkens
skärgård. 

Ange i vilken utsträckning du instämmer med påståendena.

PAGE27

FRÅGA56

Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård borde i framtiden utgöra ett
gemensamt destinationsområde för turism
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA57

Gemensam takorganisation för turistdestinationen världsarvet Höga
Kusten/Kvarkens skärgård behövs
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA58

En gemensam marknadsföring för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård
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behövs både nationellt och internationellt
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

FRÅGA59

Utbildning av gemensamma världsarvsguider för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens
skärgård behövs
 Helt
 Till stor del
 Till viss del
 Inte alls
 No Answer

SYNPUNKTERGEMENSAMT

Har du övriga synpunkter på det gemensamma världsarvet Höga Kusten/Kvarkens
skärgård? Redogör för dem här:

FRÅGA61

Om du vill kan du ange ditt namn här. Det är frivilligt
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Bilaga 4 Följebrev till enkät 

Följebrev Höga Kusten 

 

 

 

”Hantering av världsarvsfrågor nu och i framtiden” 

Höga Kusten i Sverige kom in på Unescos världsarvslista år 2000 och Kvarkens skärgård år 2006. 
Tillsammans bildar de ett gemensamt gränsregionalt världsarv Höga Kusten/Kvarkens skärgård. 

Kvarkenrådets projekt ” Världsarv i samverkan 63°N” (VIS 63° N) utreder hur man upplever dagens 
hantering av världsarvsfrågor inom förvaltningen av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård 
samt hur den skulle kunna förbättras i framtiden. Målet är att få svar på hur världsarvsarbetet i 
regionerna upplevs. Med begreppet förvaltning avses här styrning, administration och utveckling av 
världsarvsområdet. 

 Den här enkäten utgör grunden för att kunna utveckla arbetet såväl regionalt som gränsregionalt 
samt hitta fram till en smidig, effektiv hantering av frågorna som berör det gemensamma världsarvet. 
Samtidigt utgör enkäten på den finländska sidan åtgärdspunkt 5 (”Utvärdera förvaltningsstrukturen 
både internt och externt”) på åtgärdslistan i Förvaltnings- och utvecklingsplanen för världsarvet 
Kvarkens skärgård. 

Respondenterna är valda för att representera ett brett svarsunderlag (myndigheter, organisationer 
samt övriga intressenter). Svaren behandlas konfidentiellt. Ingen enskild persons svar kan identifieras 
i resultatet/rapporten. 

Projektet VIS 63° N har gett pol.mag. Stina Svels, doktorand i landsbygdsforskning vid Åbo Akademi i 
Vasa, i uppdrag att utreda förvaltningssituationen. En rapport kommer att presenteras i oktober 
2010. Mer information om projektet VIS 63° N finner du på www.kvarken.org.  

Det tar från 30 minuter uppåt att fylla i enkäten. Den går inte att spara och sedan fortsätta så för att 
göra ett lyckat svar bör du avsätta i stort sätt den föreslagna tiden. Dead-line är den 21.4 2010.  

Bland alla som skickat in enkäten lottar vi ut en middag för två. Middagen sker för de finländska 
deltagarna på Björkö Wärdshus och för de svenska på Ulvö Hotell. Delta genom att skicka en tom e-
post med rubriken ”enkät” till ksvels@abo.fi så är du med i utlottningen. 

Om du har frågor angående enkäten får du gärna kontakta Stina Svels, ksvels@abo.fi.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Anita Storm       Milly Lundstedt 

 

Projektledare VIS 63° N (Finland)    Projektledare VIS 63° N (Sverige) 

http://www.kvarken.org/�
mailto:ksvels@abo.fi�
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Följebrev Kvarkens skärgård  

 

 

 

”Hantering av världsarvsfrågor nu och i framtiden” 

Höga Kusten i Sverige kom in på Unescos världsarvslista år 2000 och Kvarkens skärgård år 2006. 
Tillsammans bildar de ett gemensamt gränsregionalt världsarv Höga Kusten/Kvarkens skärgård. 

Kvarkenrådets projekt ” Världsarv i samverkan 63°N” (VIS 63° N) utreder hur man upplever dagens 
hantering av världsarvsfrågor inom förvaltningen av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård 
samt hur den skulle kunna förbättras i framtiden. Målet är att få svar på hur världsarvsarbetet i 
regionerna upplevs. Med begreppet förvaltning avses här styrning, administration och utveckling av 
världsarvsområdet. 

 Den här enkäten utgör grunden för att kunna utveckla arbetet såväl regionalt som gränsregionalt 
samt hitta fram till en smidig, effektiv hantering av frågorna som berör det gemensamma världsarvet. 
Samtidigt utgör enkäten på den finländska sidan åtgärdspunkt 5 (”Utvärdera förvaltningsstrukturen 
både internt och externt”) på åtgärdslistan i Förvaltnings- och utvecklingsplanen för världsarvet 
Kvarkens skärgård. 

Respondenterna är valda för att representera ett brett svarsunderlag (myndigheter, organisationer 
samt övriga intressenter). Svaren behandlas konfidentiellt. Ingen enskild persons svar kan identifieras 
i resultatet/rapporten. 

Projektet VIS 63° N har gett pol.mag. Stina Svels, doktorand i landsbygdsforskning vid Åbo Akademi i 
Vasa, i uppdrag att utreda förvaltningssituationen. En rapport kommer att presenteras i oktober 
2010. Mer information om projektet VIS 63° N finner du på www.kvarken.org.  

Det tar ca 30 minuter att fylla i enkäten. Den går inte att spara och sedan fortsätta så för att göra ett 
lyckat svar bör du avsätta i stort sätt den föreslagna tiden. Dead-line är den 9.4 2010.  

Bland alla som skickat in enkäten lottar vi ut en middag för två. Middagen sker för de finländska 
deltagarna på Björkö Wärdshus och för de svenska på Ulvö Hotell. Delta genom att skicka en tom e-
post med rubriken ”enkät” till ksvels@abo.fi så är du med i utlottningen. 

Om du har frågor angående enkäten får du gärna kontakta Stina Svels, ksvels@abo.fi.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Anita Storm       Milly Lundstedt 

 

Projektledare VIS 63° N (Finland)    Projektledare VIS 63° N (Sverige) 
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1. Finlands 
förvaltningsmodell för 
världsarvet Kvarkens 
skärgård (2006) 
världsarvsdelegationen 

2. Sveriges 
förvaltningsmodell för 
världsarvet Höga 
Kusten (2000) 
’förvaltningsgruppen’ 

3. Gemensam 
förvaltning 
samrådsgruppen 

4. Finlands övergripande 
världsarvstankar om 
Kvarkens skärgård och 
den gemensamma 
förvaltningen 
(miljöministeriet) 

5. Sveriges övergripande 
världsarvstankar om 
Höga Kusten och den 
gemensamma 
förvaltningen 
(Naturvårdsverket) 

 

Påbörjas november 2009 

 

 

1. Praktiska förvaltnings / 
administrations arbete 
för  
* Vestnorsk 
fjordlandskap (2005) 
(Geirangerfjorden & 
Nærøyfjorden) 
* Kluane / Wrangell-St 
Elias / Glacier Bay / 
Tatshenshini-Alsek  
(1979, 1992, 1994) USA 
& Kanada  
* The Wadden Sea 
(2009) 
Tyskland & Holland  

2. Hur bör ett ’serial 
transboundary world 
heritage’ arbeta enligt 
UNESCO? 

 
Förvaltningsbesök till 
Vestnorsk fjordlandskap 
v. 20. 
 
 
 
 

Våren 2010 

1. Utvärdering (enkät) av 
det befintliga 
förvaltningsarbetet  
* Världsarvsdelegationen 
(antal 49 st) 
* Samrådsgruppen  
(antal 8 st) 
* ’Förvaltningsgruppen’, 
Sverige  
(antal?) 
 

Huvudteman 

1. Förvaltning 
2. Utveckling av turism och 

infrastruktur 
3. Finansiering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utskick februari/mars 2010. 
Analys färdig maj 2010. 

FÖRSLAG TILL 
MODELL FÖR 

FRAMTIDA 
FÖRVALTNINGSUPP-

BYGGNAD FÖR 
VÄRLDSARVET  

HÖGA KUSTEN / 
KVARKENS 
SKÄRGÅRD. 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2010 
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Bilaga 6 Intervjudagbok 

 

Susanna Ollqvist 10.11 2009 Forststyrelsen Österbottens  

Namn   Datum  Organisation    Plats 

     naturtjänster     Vasa 
Bo Edman  1.12 2009 Örnsköldsviks kommun   Örnsköldsvik 
Ulf Breitholtz  1.12 2009 Kramfors kommun   Kramfors 
Siv Nyberg  1.12 2009 Kramfors kommun   Kramfors  
Milly Lundstedt  2.12 2009 Länsstyrelsen Härnösand  Härnösand 
Per Sander  2.12 2009 Länsstyrelsen Härnösand  Härnösand 
Susanne Sahlin  2.12 2009 Länsstyrelsen Härnösand  Härnösand 
Britt-Marie Lindström 2.12 2009 Länsstyrelsen Härnösand  Härnösand 
Kari Hallantie  7.1 2010 Forststyrelsen 
     Österbottens naturtjänster   Vasa 
Christina Öling  11.1 2010 Vörå-Maxmo kommun   Vörå-Maxmo 
Anita Ismark  12.1 2010 Korsnäs kommun   Korsnäs 
Olav Jern  13.1 2010 Österbottens förbund    Vasa 
Leif Lindholm  18.1 2010 Örnsköldsviks kommun    Örnsköldsvik  
Micael Mellander 18.1 2010 Kramfors kommun   Kramfors 
Mats Henriksson 19.1 2010 Länsstyrelsen Härnösand   Midlanda flygplats 
Mats Brandt  25.1 2010 Malax kommun    Malax 
Markku Lumio  28.1 2010 Vasa stad     Vasa 
Rurik Ahlberg  8.2 2010 Korsholms kommun    Korsholm 
Pertti Sevola  22.2 2010 Närings-, trafik- och miljöcentralen 
     i Södra Österbotten   Vasa 
Jan Turtinen  30.3 2010 Riksantikvarieämbetet    Stockholm 
Rolf Löfgren  30.3 2010 Naturvårdsverket    Stockholm 
Sten-Olov Altin  31.3 2010 Länsstyrelsen i Västernorrland   Umeå 
Leena Rinkineva- 7.4 2010  Närings-, trafik- och miljöcentralen  
Kantola      i Södra Österbotten   Vasa 
Henrik Sandström 12.4 2010 Föreningen Nylands friluftsområden  Vasa 
Jukka-Pekka Flander 16.11 2010 Miljöministeriet    Helsingfors 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1(2) 

 

Bilaga 7 Respondenter 

Respondenter Höga Kusten 

NATURVÅRDSVERKET 
Rolf Löfgren 
 
SKOGSSTYRELSEN 
Anders Engström 
 
LÄNSSTYRELSEN 
Anna Carlemalm 
Kerstin Wörler 
Mats Henriksson 
Britt-Marie Lindström 
John Granbo 
Per Sander 
Sten-Olov Altin 
Göran Nordin 
Charlotta Nygård 
Susanne Sahlin 
 
KRAMFORS KOMMUN 
Ulf Breitholtz 
Micael Melander 
Janne Mellander 
Rolf Wickström 
Siv Nyberg 
Hans Bylund 
Carl - Gerhard Lindberg 
Marja Edman 
Andreas Gylling 
Jessica Sjögren 
Lars Häggkvist 
 
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 
Siv Sandberg 
Bosse Edman 
Patrik Karlin 

Lars Söderlind 
Maggis Frisk 
Sune Westberg 
Tommy Dickens 
Anders Lindström   
Thomas Birkö 
Helen Sahlin 
Charlotte Westberg 
Fredrik Holmgren 
Anne-Sofie Westerlind  
Carina Edblad 
Sonja Eliasson 
Inger Edin 
Johanna Martinell 
Leif Lindholm 
Mats Löfroth 
Åke Collin 
 
ÖVRIGA 
Tero Libell 
Maria Lundkvist 
Erika Larsson 
Ingrid Viklands 
Görel Thurdin 
Lennart Ramström 
Barbro Sixtensson 
Hans Erik Näslund 
Karin Netterlund 
Måna Nilsson 
Karl-Anders Nordström 
Jakob Näslund 
Mats de Wahl 
Solveig Nordin.Zamano 
Ruben Madsen 
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Respondenter Kvarkens skärgård 
 
VÄRLDSARVSDELEGATIONEN   
Korsholms kommun    Rurik Ahlberg och Katarina Heikius 
Korsnäs kommun    Anita Ismark och Ralf Sjöberg 
Malax kommun     Margaretha Nyman-Klemets och Christina Nygård 
Vörå-Maxmo kommun    Tom Holtti och Peter Rex 
Vasa stad     Veli-Matti Laitinen 
Geologiska forskningscentralen    Runar Blomqvist och Olli Breilin 
Sjöfartsverket     Eirik Klockars och Jarkko Hirvelä 
Vasek      Pekka Haapanen och Juhani Ahola 
Österbottens turism    Erkki Laakso och Kenth Nedergård 
Österbottens museum/Terranova  Vesa Heinonen och Sonja Österholm-Granqvist 
Museiverket      Annika Harjula och Maria Kurtén 
Österbottens förbund    Olav Jern och Saini Heikkuri-Alborzi 
Närings-, trafik- och miljöcentralen 
i Södra Österbotten    Pertti Sevola och Leena Rinkineva-Kantola 
Forststyrelsen Österbottens naturtjänster  Kari Hallantie, Susanna Ollqvist samt Nina Överholm 
Björköby skifteslag    Hans Winberg och Yngve Svens 
Replot bys samfällighet    Martin Håkans och Elis Nykvist 
Norra Vallgrund skifteslag och  
Södra Vallgrund samfällighet   Christel Holmlund-Norrén och Rolf Sund 
Bergö skifteslag     Rolf-Erik West och Harry Berglund 
Sundom samfälligheter    Folke Östergårds och Jan-Erik Backholm 
Molpe bys skifteslag    Måns Holming och Göran Östberg 
Maxmo skärgårds samfällighet   John Erickson och Kurt Finne 
Österbottens svenska  
producentförbund    Mikael Norrgård och Mikael Nord 
Natur och miljö och Vasa miljöförening  Tom Gullberg och Anna Swanljung 
Ostrobotnia Australis    Ingvar Fagerholm och Niclas Fritzén 
   
MARKANVÄNDNINGSGRUPPEN   
Närings-, trafik- och miljöcentralen 
i Södra Österbotten    Eva Sund-Knuuttila 
Vasa stad     Christine Bonn 
 
MARKNADSFÖRINGSGRUPPEN   
Kongress Vasa/Vasa stad   Maria Backman 
Gaia Events, Vasa    Jan Gäddnäs  
Varppi, Maxmo      Jussi Mendelin 
Replot-Björkö Turism r.f.   Karin Dahlström 
Björkö Wärdshus, Korsholm    Göran Antila 
Replot skärgårds hembygdsförening r.f.  Maria Hällund 
   
ARBETSGRUPPEN FÖR INFORMATION, SERVICE OCH INFRASTRUKTUR    
ELY-centralen i Österbotten   Kaarlo Lepistö 
Malax kommun     Mats Brandt  
Korsnäs kommun    Ann-Sofi Backgren 
Forststyrelsen     Sanna-Kaisa Juvonen  
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Bilaga 8 Samlade tabeller (figur 4 – 73) 

1. Förvaltning 
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2. Kvarkens världsarvsdelegation 
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3. Praktiskt arbete 
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4. Destinationsutveckling (turism) 
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5. Värde 
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6. Finansiering 
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7. Det gemensamma världsarvet 
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Enastående universella värden 

Området 
möter ett 

eller flere av 
världsarvs-
kriterierna 

Området mö-
ter integritets 
kriteriet och 
autenticitets 
kriteriet om 
det krävs. 

Området mö-
ter krav på 
skydd och  

förvaltnings-
strukturer 

Bilaga 9  
UNESCO:s grundpelare, de enastående universella värdena 
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