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Sammanfattning
Bakgrund
För att skydda jordens mest värdefulla kultur- och naturhistoriska miljöer tillkom Unescokonventionen om världsarv 1972. Att upptas på världsarvslistan innebär förpliktelser men är
också en hedersbetygelse som ger uppmärksamhet och prestige. De platser och miljöer som
upptagits på världsarvslistan har bedömts som ovärderliga, inte bara för lokalbefolkningen
utan för hela mänskligheten. Den status och uppmärksamhet som världsarvsutnämningarna
ger innebär också en turistisk utmaning. Platser som bedömts vara av betydelse för hela mänskligheten bör också kunna informera och ta hand om besökare från andra länder på ett bra sätt.
Sverige har för närvarande tolv objekt på Unescos världsarvslista; Birka och Hovgården, Drottningholm, Skogskyrkogården, Engelsbergs bruk, Det historiska industrilandskapet kring Falu
koppargruva, Höga Kusten, Örlogsstaden Karlskrona, Hansestaden Visby, Hällristningsområdet i Tanum, Gammelstads kyrkstad, Laponia samt Södra Ölands odlingslandskap

Syfte
Att ur ett turistiskt perspektiv:

• Identifiera aktörerna på de svenska världsarven.
• Undersöka hur organisationen ser ut för driften av dem.
• Ta reda på hur man uppfattar sin roll som aktör.
• Utreda hur det turistiska arbetet drivs.
• Undersöka hur man samverkar med övrig tuistnäring.

Slutsatser
• Sverige har ingen nationell strategi för det turistiska arbetet med världsarven.
• Arbetet med såväl bevarande av kulturarvet som utveckling av turism ser mycket olika ut
på världsarven i Sverige.

• På de platser där det turistiska arbetet för världsarvet inte funnit en fungerande organisation har världsarvsutnämningen inte heller gett några tydliga turistiska effekter.

• Den oklara ansvarsfördelningen är starkt bidragande till svårigheterna att nå ut.
• Det turistiska arbetet kräver en kompetent och professionell organisation. För bevarandearbetet finns detta som regel men kulturarvsförvaltningarna saknar däremot ofta kompetens i turismfrågor.

• Det finns tydliga fördelar med att skapa en gemensam organisation där dialogen kring
bevarandearbete och turismutveckling kan föras. Ett bra exempel är Gammelstads kyrkstad
där de olika aktörerna gått samman och bildat ett världsarvskontor där en person ansvarar
för den kulturhistoriska verksamheten och en annan tar ansvaret för den turistiska utvecklingen.

• Erfarenheterna från de svenska världsarven visar på ett behov att tidigt hitta former för
samverkan kring såväl bevarande som turism. Utan denna samverkan kan inte turismen i
världsarven utvecklas.
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Världsarv och turism
- en undersökning av de svenska världsarven
För att skydda jordens mest värdefulla kultur- och naturhistoriska miljöer tillkom
Unescokonventionen om världsarv 1972. Att upptas på världsarvslistan innebär förpliktelser
men är också en hedersbetygelse som ger uppmärksamhet och prestige. De platser och miljöer
som upptagits på världsarvslistan har bedömts som ovärderliga, inte bara för lokalbefolkningen
utan för hela mänskligheten. Den status och uppmärksamhet som världsarvsutnämningarna
ger innebär också en turistisk utmaning. Platser som bedömts vara av betydelse för hela mänskligheten bör också kunna informera och ta hand om besökare från andra länder på ett bra sätt.
Sverige har för närvarande tolv objekt på Unescos världsarvslista.
En undersökning som ETOUR utförde sommaren 2000 bland besökarna i världsarvet
Gammelstads kyrkstad i Luleå visade att för en fjärdedel av besökarna hade världsarvsutnämningen betydelse för valet av resmål. Bland utländska besökare hade världsarvsstatusen
en större betydelse än för svenskarna (se Gammelstads Kyrkstad – en undersökning av besökarna i ett världsarv, R 2002:10). Uppgifter från andra svenska världsarv pekar i samma riktning. Detta var bakgrunden till att ETOUR beslutade att genomföra en undersökning kring hur
det turistiska arbetet organiserats på de svenska världsarven.
En undersökning av denna typ har karaktären av färskvara. Arbetet i världsarven förändras
och utvecklas hela tiden. ETOUR har därför valt att istället för att trycka upp en traditionell
rapport lägga ut slutsatserna som ett pdf-dokument på hemsidan (www.etour.se). Det är vår
förhoppning att resultaten väcker frågor och inspirerar till en diskussion såväl lokalt som nationellt kring hur det turistiska arbetet i de svenska världsarven kan utvecklas. Under den nordiska
världsarvskonferensen i Bergen 2002 visades ett stort intresse för studien eftersom några liknande undersökningar inte gjorts i Norden.
Slutsatser från ETOURs undersökning av de svenska världsarven
Förvaltningen av världsarven befinner sig i skärningen mellan kulturpolitik och turismpolitik.
Bevarandet av världsarven är en kulturpolitisk uppgift. Samtidigt är världsarven en angelägenhet för hela mänskligheten. Världsarven lockar besökare från andra länder och för detta krävs
en också en organisation av turismverksamheten. Det är en utmaning eftersom det bemötande
utländska turister får i de svenska världsarven också bidrar till bilden av Sverige som turistland. På en global arena är det också tydligt att många länder starkt förknippas med sina
världsarv. Egypten och pyramiderna, Grand Canyon i USA och Kina med Kinesiska muren är
några exempel på detta.
Nationell strategi saknas
Det går att konstatera att Sverige inte har någon strategi för det turistiska arbetet med världsarven. Det är regeringen med hjälp av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket som nominerat de svenska världsarven. Förvaltning och marknadsföring är däremot i huvudsak en regional och lokal angelägenhet. Detta innebär också att såväl arbetet med bevarande som turism ser mycket olika ut på de svenska världsarven.
Regional verksamhet
Gammelstads kyrkstad, Falu koppargruva och Birka och Hovgården har organiserat sin verksamhet med tanke på turister. Här deltar turistföretag också aktivt i marknadsföring och visning
av världsarven. I Gammelstad skapades ett särskilt världsarvkontor med anledning av utnämwww.etour.se
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ningen. Drottningholm är också ett sedan länge etablerat turistmål. Mer förvånande är kanske
att ett så välkänt besöksmål som hansestaden Visby i dagsläget inte kan erbjuda besökande
turister information om världsarvet och att det informationskontor som funnits under några år
har lagts ned.
På de platser där det turistiska arbetet för världsarvet inte funnit en fungerande organisation
har världsarvsutnämningen inte heller gett några tydliga turistiska effekter. Ansvariga inom de
turistorganisationer ETOUR talat med pekar på svårigheterna att utveckla turismen trots den
status och uppmärksamhet världsarvsutnämningarna ändå gett.
Oklar ansvarsfördelning
En slutsats från ETOURs studie är att det är den oklara ansvarsfördelningen som bidrar till
svårigheterna. Förvaltare som länsstyrelse, kommuner och fastighetsägare har ett tydligt ansvar för bevarandearbetet. Däremot är det oklart vem som har ansvaret för det publika arbetet.
I något fall som t.ex. för hällristningsområdet i Tanum har det regionala museet tagit ett ansvar
för publiken och för att förankra världsarvet regionalt. I andra fall har detta arbete helt ramlat
mellan stolarna och besökare erbjuds ingen information om världsarvet, vilket t.ex. är fallet i
Laponia. Lovvärda utvecklingsprojekt har genomförts eller pågår i flera världsarv medan driften av den kontinuerliga verksamheten däremot kvarstår som olöst i flera fall.
En annan slutsats från ETOURs undersökning är att det turistiska arbetet kräver en kompetent
och professionell organisation. För bevarandearbetet finns detta som regel men kulturarvsförvaltningarna saknar däremot ofta kompetens i turismfrågor. Den svenska kulturpolitiken
innehåller inte heller några starka incitament för att utveckla turism med utgångspunkt från
kulturarvet. De svenska turistorganisationerna har också begränsade erfarenheter av turismutveckling i världsarvsmiljöer.
Goda exempel
För världsarvet Birka med Hovgården har ett fruktbart samarbete etablerats mellan Riksantikvarieämbetet och Strömma Kanalbolaget som svarar för båttrafik och guidning. För världsarvet Gammelstads kyrkstad löstes situationen så att de olika aktörerna gick samman och bildade ett världsarvskontor där en person ansvarade för den kulturhistoriska verksamheten och
en annan tog ansvaret för den turistiska utvecklingen. Kontoret startade som ett EU-projekt
men verksamheten har därefter permanentats.
Det finns tydliga fördelar med att skapa en gemensam organisation där dialogen kring bevarandearbete och turismutveckling kan föras. En sådan organisation kan också ta ett ansvar för information och marknadsföring. I Falun har ett världsarvsråd bildats som koordinator. För information och marknadsföring finns också ett särskilt bolag - Välkommen till Falun AB. Arbetet
med det historiska industrilandskapet kring Falu koppargruva har därför en förhållandevis
stark organisation och samarbetsfrågorna var tidigt uppe till behandling.
Behov av samverkansformer
Erfarenheterna från de svenska världsarven visar på ett behov av att tidigt hitta former för
samverkan kring såväl bevarande som turism. Utan denna samverkan kan inte turismen i världsarven utvecklas. Det intryck ETOUR fått är också att det fortfarande finns mycket att göra
ifråga om information till utländska besökare och för att utveckla pedagogiken. Även om verksamheten i flera av världsarven ännu inte verkar ha hittat ändamålsenliga former finns det ändå
ett engagemang och intresse av att utveckla det turistiska arbetet.
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BIRKA OCH HOVGÅRDEN
Världsarv 1993
Birka hör till de svenska världsarv som var ett etablerat turistmål redan före utnämningen till
världsarv. 60 000 -70 000 besökare kommer varje år hit med arrangerade båtturer. Utnämningen är inte avgörande för antalet besökare som kommer. Platsen är en form av nationalmonument som bl.a. har uppmärksammats i TV genom program i Vetenskapens Värld. De huvudsakliga aktörerna när det gäller det turistiska arbetet på Birka är Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
och Strömma Kanalbolaget. Övriga aktörer är Stockholms Universitet, som utför de arkeologiska undersökningarna samt Ekerö kommun. Arbetet är aktivt och långsiktigt och samordningen delas mellan platsledaren på Birka och Enheten för Kulturturism på RAÄ. Något råd el.
dyl. som behandlar världsarvsfrågor och turism finns dock inte men på RAÄ finns en person
som arbetar med världsarvsfrågor
Strömma Kanalbolaget har i uppdrag via
avtal att tillhandahålla guider genom en
guidepool. Mälarö Skärgårdstrafik har egna
guider. Guiderna består av arkeologer och
RAÄ ansvarar för kunskapsnivån genom
utbildning och urvalskriterier. (I övrigt transporterar museiföreningen Ejdern besökare
till Björkö.) Kanalbolaget och RAÄ samarbetar även när det gäller marknadsföring.
Platsledare, informations- och butiksHovgården. Foto: Bengt A Lundberg
personal på museet på Björkö samt
museilärare är anställda av RAÄ. Aktörerna i den publika verksamheten har RAÄ som uppdragsgivare. För guidningar på Hovgården på Adelsö hänvisas besökaren till Ekerö turistbyrå.
Det publika arbetet är utvecklat. Under säsongen 2002 anlitar man teatergruppen Kompani
Bastard, vilka har ett gott rykte för sin pedagogiska verksamhet när det gäller dräkter rekvisita,
hantverkskunnande och förmedling. Under sommaren finns ett vikingaläger med smeder och
vikingar som spelar teater och visar vikingatida hantverk, spel och vapenlekar. Två smeder
visar hur man kan ha arbetat med smide på vikingatiden. Detta som en del av årets tema:
Eldens mästare - Smeden i vikingatidens Birka.
Utgrävningarna som pågått under de senaste åren har skapat en möjlighet att kontinuerligt
förnya informationen till besökarna. På museet på Björkö har man dels en basutställning, men
man producerar även en ny utställning varje år. Birka Energi bidrar med medel till de årliga
sommarutställningarna. Under sommaren 2002 visar man fynden från smedjan som grävdes ut
2001. Någon särskild utställning om platsen som världsarv finns ännu inte. När det gäller information till besökarna planeras denna att förbättras genom nya skyltar på området.
Källa
Anna Hegethorn

Enheten för Kulturturism, RAÄ

www.etour.se
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DROTTNINGHOLM
Sveriges första världsarv 1991
Drottningholms slottsområde var liksom Birka ett etablerat och fungerande turistmål redan
innan utnämningen. Världsarvet består av Drottningholms slott med slottsträdgård, Kina slott
samt Drottningholmsteatern. Statens fastighetsverk äger såväl byggnaderna som trädgården.
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum förvaltar slottsteatern och Slottsförvaltningen förvaltar de båda slotten och trädgården. Den turistiska verksamheten är uppdelad mellan Slottsförvaltningen och Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. 115 000 personer besöker Drottningholms slott varje år och 25 000–30 000 Kina slott. Uppskattningsvis har Drottningholms slott ca
40% utländska besökare, främst från USA, Japan och Tyskland (utan inbördes ordning). Teatermuseet har ca 25 000 besökare på sina visningar per år och 12 000 som ser teaterföreställningarna. Mer är hälften av besökarna är utländska, från USA, Tyskland och Frankrike.
Man har ingen gemensam organisation för arbetet med världsarvet mellan Slottsförvaltningen
och Stiftelsen. Inom slottsförvaltningen finns en
kontaktperson för världsarvet som också fungerar som samordnare, vid sidan av sitt arbete
med visningsverksamheten. På Slottsförvaltningen diskuterar man att göra ett Visitor
Centre, men i första hand planerar man för en
informationsutställning om de övriga svenska
Drottningholm. Foto: Bengt A Lundberg
världsarven, för att sätta in Drottningholm i ett
större sammanhang. På teatermuseet finns ingen världsarvsinformation att tillgå.
På Drottningholmsteatern tror man att världsarvsnomineringen tillsammans med kungligheterna lockar folk till Drottningholm, men att nomineringen inte spelar någon roll för teatern i sig.
Utomlands är man känd tack vare den unika teatern och i övrigt är det många operaintresserade
som kommer. Föreställningarna finansieras med statliga bidrag och av sponsorer. Under 2002
bestod sponsorerna bl. a. av svenska Volkswagen, Scania och Posten. Verksamheten stöttas
även av Föreningen Drottningholmsteaterns vänner.
Liksom i Birka är Strömma Kanalbolaget en aktiv aktör. De kör båtturer från centrala Stockholm till Drottningholm och guidar på området. Via Strömma kan man även köpa en biljett som
gäller för samtliga byggnader i världsarvet. Stockholms auktoriserade guider gör även turer på
området. Flera incomingföretag gör kryssningar med grupper. Det pågår ständigt en dialog
mellan teatermuseet och dessa, p.g.a. teaterns känsliga miljö. Strömma Kanalbolaget är de
enda som tillåts guida inne i teatern.
Källor
Tittin Thor

Kontaktperson för världsarvet på Slottsförvaltningen

Eva Lundgren

Marknadschef på Drottningholmsteatern

www.etour.se

7

VÄRLDSARV OCH TURISM

SKOGSKYRKOGÅRDEN
Världsarv 1994
Skogskyrkogården ägs av Stockholms stad. Ett
förvaltningsråd med representanter från Länsstyrelsen, Stockholms Stadsmuseum och
kyrkogårdsförvaltningen har bildats.
Kyrkogårdsförvaltningen har en samordnare/
kontaktperson för världsarvet. Denna person
skrev även nomineringshandlingarna.
I och med utnämningen till världsarv har även
Skogskyrkogården krav på sig att det ska finnas information till besökarna. Skogskyrkogården är annars inte den första plats man
tänker på när det gäller turism. Hur fungerar då
detta att Skogskyrkogården är en begravningsplats och samtidigt en turistisk attraktion?
Kontaktpersonen för världsarvet menar att det
är viktigt att informera om förrättningar, så att
besökaren är medveten om att det pågår
begravningsgudstjänster i kapellen på kyrkogården. Hittills har man dock inte haft några problem med turister som stört förrättningar och
det finns skyltar som talar om vilka tider som
det pågår begravningar.

Skogskyrkogården. Foto: Bengt A Lundberg

Några hundra meter innanför huvudentrén, i Tallumpaviljongen, finns besöksformation och en
broschyr man kan ta med sig ut på området. Guidningar görs varje måndag under sommarsäsongen av kyrkogårdsförvaltningen och Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet sköter även
antikvariska kontroller. Det är det speciella landskapet skapat av arkitekterna Gunnar Asplund
och Sigurd Lewerentz som lockar hit folk.
Källa
Börje Olsson

Stockholms Stads Kyrkogårdsförvaltning

www.etour.se
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ENGELSBERGS BRUK
Världsarv 1993
Engelsbergs bruk utanför Fagersta hör till de
mer okända svenska världsarven, 20 000 besökare per år hittar hit och 6000 betalar för
guidning. Marknadsföringen har varit svag sedan utnämningen och det upplevdes svårt att
förankra världsarvet hos kommunen de första
sju till åtta åren. Idag finns en större förståelse för brukets bidrag till samhället Ängelsbergs tillväxt.

Engelsbergs bruk. Foto: Mats Frii

Fagersta Turism är ansvariga för marknadsföring, turistinformation och gruppbokningar av bruket. Bruket ägs och förvaltas av Nordstjernan, men visningsrätten ”arrenderas” ut till Fagersta
kommun. När det gäller organisationen finns ett förvaltningsråd som bildades 2001. Representanter från Länsstyrelsen i Västmanland, Fagersta kommun och Nordstjernan träffas två ggr/
år. Just nu formulerar man gemensamma mål samt diskuterar en eventuell buffertzon/skyddsområde till världsarvet. (Den skulle omfatta Oljeön, världens äldsta bevarade oljeraffinaderi,
delar av Ängelsbergs samhälle samt stallar som tillhör bruket). Världsarvet består idag av ett
ganska litet område, det lagskyddade byggnadsminnet Engelsbergs bruk.
Det turistiska arbetet diskuteras endast löst inom rådet, eftersom man har ett avtal med kommunen att de sköter guidning och marknadsföring. I dagsläget finns inte några ambitioner från
ägarens sida att utveckla bruket som turistattraktion. Som komplement till förvaltningsrådet
finns en större grupp där även intresseföreningar, hembygdsföreningen m.fl. är representerade. Under 2002 arbetar en person aktivt med marknadsföring, produktutveckling och infrastruktur genom projektet Fokus Ängelsberg. Projektet påbörjades under november 2001 och
avslutas i december 2002. Målet är att öka antalet besökare och skapa fler arbetstillfällen i
Ängelsberg. Projektet är inte något renodlat världsarvsprojekt och riktar sig inte främst mot
Engelsbergs bruk, men världsarvet är en del i det. Det finns en tanke att Engelsbergs bruk
behöver kringaktiviteter som vandringsleder, kanoting, m.m. Budskapet i marknadsföringen
under 2002 var ”Ett nytt besöksmål i Mälardalen”. Världsarvssymbolen var dock inte med i
annonsen. Bruket nämns som en av flera attraktioner i Ängelsberg.
Kanske har Fokus Ängelsberg startat ett engagemang för orten som skulle kunna utnyttjas i det
publika arbetet på bruket i framtiden. Att man idag inte satsar på att utveckla själva bruket som
besöksmål för turister är synd. Här finns en potential. Engelsbergs bruk är unikt i världen.
Faktum är att det endast finns tolv platser i Sverige av den digniteten.
En organisation kring världsarvet finns alltså och även försök till att utveckla det turistiska
arbetet. Förhoppningsvis kommer stationshuset i Ängelsberg inrymma ett världsarvscenter med
en utställning om Engelsbergs bruk och allmän information om världsarv.
Källor
Anna Svensson

Kultursekreterare på Fagersta kommun

Mats Hallerby

Nordstjernan

Tomas Östling

Projektledare Fokus Ängelsberg

Raija Edvinson

Turistkonsulent Fagersta Turism

Birgitta Cedenhag

Länsantikvarie i Västmanlands län
www.etour.se
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Det historiska industrilandskapet kring FALU KOPPARGRUVA
Världsarv 2001
Dalarna brukar kallas Sveriges första turistlandskap. Att man har en vana att driva arrangemang och en tradition att samarbeta blir tydligt i fråga om organisationen kring världsarvet.
Arbetet har gått snabbt, delvis beroende på tidigare samarbete mellan de olika aktörerna inom
Faluns kommun. En turistbroschyr om världsarvet togs fram redan till nomineringen i Helsingfors. Det utåtriktade arbetet mot allmänheten anses vara viktigt.
Ett världsarvsråd bildades strax efter utnämningen till världsarv, där Länsstyrelsen i Dalarna,
Falu kommun, Dalarnas museum och Stiftelsen Stora Kopparberget finns representerade. Världsarvsrådet ansvarar för utveckling och ekonomi och träffades i startskedet ca en gång per
månad. Rådet arbetar för att ge världsarvet en lokal förankring men i syftet ingår att medverka
till nationell och internationell uppmärksamhet samt att levandegöra och marknadsföra världsarvet. För organisationen finns även tre undergrupper som arbetar konkret med vissa frågor.
Världsarvet består av Stora Kopparberget, de gamla
stadskvarteren, samt industrilandskapet runt gruvan
(bl.a. bergsmansgårdarna). Stiftelsen Stora Kopparberget äger och förvaltar gruvan. Stiftelsen kom till
i syfte är att vårda och bevara Stora Kopparbergs
kulturhistoriskt intressanta gruv- och malmområden
i Falu kommun. Stiftelsekapitalet består av 111 miljoner kr, tillförda av STORA, Investor och kommunen. Visionen är bl.a. att bli ett av landets mest
besökta turistmål och känt som en plats med ett rikt
utbud av upplevelser. Stiftelsen ansvarar för fastigheter, information och program för koppargruvan.
De driver Kopparberget Museum, Gruvboden (souvenirer), Kopparberget Konferens samt Kopparberget Företagsby.
Stiftelsen hade under 2002 en konsult anställd för
att undersöka möjligheterna att skapa ett världsarvscenter vid gruvan. Det ska fungera som ett
informationscenter för besökare och genom en utställning berätta om världsarvet. Syftet med
Falu gruva. Foto: Bengt A Lundberg
världsarvscentret är att fånga upp besökarna och
lotsa dem ut i världsarvsmiljöerna, bergsmansgårdarna m.m. Det beräknas vara färdigt sommaren 2003. Under sommaren 2002 planerar Välkommen till Falun att ha en tillfällig turistbyråfilial vid koppargruvan. Där ska turister kunna boka logi, få information om var man kan äta,
köpa biljetter till visning av bergsmansgårdarna, de gamla stadskvarteren m.m.
Välkommen till Falun AB driver turism- och turismutveckling i Falun. De ägs till 49% av kommunen och till 51% av över hundra privata aktörer. I det dagliga arbetet är man dock helt
fristående från kommunen. Organisationen på Välkommen till Falun skiljer sig betydligt från
en kommunal organisation där man är mer låst och inte kan driva igenom beslut lika snabbt.
Dessutom har man på Välkommen till Falun ett ansvar gentemot ägarna att gå runt ekonomiskt. Utgångspunkten för arbetet är kommunens profilområden IT, idrott/hälsa samt kultur.
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Kommunen har tillsatt en person som ska jobba med kulturturism och världsarvsutveckling på
Välkommen till Falun.
Många researrangörer, både svenska och utländska hörde av sig redan strax efter utnämningen
och ville ha information om världsarvet. De flesta svenska turister kommer idag från Mälarområdet. De utländska besökarna kommer främst från Tyskland, Norge (ökar), Danmark, Holland
och USA. Tyskarna har en viss anknytning till gruvdriften och därmed en hel del förkunskaper.
Hur det blir med amerikanarnas resande efter terrorattacken den 11 september vet man inte.
Under våren 2002 arbetade kommunantikvarien tillsammans med Dalarnas museum med att
föra ut information om världsarvet genom utbildning för personal för alla parter och en fördjupad utbildning för guider. De arbetar även med stadsvandringar, 3D, digital infopedagogik samt
teater. Dalarnas museum har dramatiserade vandringar i stadskärnan, kommunantikvarien cykelturer och promenader i bergsmanslandskapet och Stiftelsen Stora Kopparberget ansvarar för
museet och guidningarna vid koppargruvan. Verksamheten riktar sig ännu så länge främst till
boende.
En eloge måste ges till den fina broschyr om världsarvet som tagits fram, tillgänglig både i
pappersform och på internet. (Världsarv. Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun). Den är tilltalande och fångar ens intresse samtidigt som den ger mycket
information om industrilandskapet kring gruvan samt vad det innebär att vara världsarv.
Gruvmuseets utställning om gruvdriften är något som kan utvecklas. Den är inriktad på gruvdriften utifrån ett tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv. Utställningen består av mineraler på rad i montrar, en profil över gruvan, modeller över olika moment i tillverkningen samt
arbetsredskap. Här borde man ta ett nytt pedagogiskt grepp. Ett exempel vore att lyfta fram de
människor som arbetade i och med gruvans drift. Det skulle göra museet mer levande och
intressant för gemene man. Berättelsen om Fet-Matts är ett bra exempel på hur man lyckats
fånga publikens uppmärksamhet. Den handlar om gruvarbetaren Fet-Matts som dog i ett ras
1677. Det anmärkningsvärda var att han hittades 42 år senare, välbevarad av kopparvitriolen i
grundvattnet. Givetvis var det lika uppseendeväckande då och under 30 år ställdes han ut för
beskådan.
När det gäller lokala aktörer vid kopparberget finns idag bagarstuga med kafé, silversmed,
stensliperi, smedja och plantbod. På bergsmansgårdarna kommer det att bli fler aktörer inblandade i världsarvsarbetet. Det finns planer på Bed and Breakfast, ridning m.m. Hotellen i Falun
är intresserade av att erbjuda världsarvspaket.
Källor
Daniels Sven Olsson

Kommunantikvarie i Falun

Ulf Nilsson

VD Stiftelsen Stora Kopparberget

Anders Hillgren Stiftelsen Konsult som arbetar med världsarvscentret
Örjan Hamrin

Museilektor på Dalarnas museum

Helena Kvarnström

Välkommen till Falun AB
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HÖGA KUSTEN
Världsarv 2000
Höga Kusten är ett etablerat begrepp. Kramfors och Härnösands kommuner uppvisar den
största ökningen av besökare på sommaren i Sverige. Antalet attraktionsresor har ökat med
55%. Ännu finns dock ingen organisation för det turistiska arbetet när det gäller världsarvet.
Höga Kusten har haft en samordnare för världsarvet sedan utnämningen. Samma person var
även med under nomineringsprocessen. Under de två första åren arbetade man med samordningen inom ett mål 1 projekt. Fr.o.m. april 2002 drivs arbetet från ledningskontoret på länsstyrelsen. I dagsläget arbetar världsarvssamordnaren med kunskapsspridning till allmänhet,
beslutsfattare och entreprenörer i Höga Kusten området samt Västernorrlands län genom trycksaker och informationsmöten.

Skuleberget. Foto: Pål-Nils Nilsson

För organisationen av världsarvet finns även två kommittéer och en referensgrupp. Skötselkommittén arbetar med skydd, skötsel och bevarande och samverkanskommittén med
utvecklingsfrågor. I Skötselkommittén sitter representanter för Länsstyrelsen i Västernorrland,
Skogsvårdsstyrelsen i Mellannorrland och Kramfors och Örnsköldsviks kommuner. I
samverkanskommittén finns landstinget, kommunerna, länsstyrelsen, Mitt Sverige Turism och
Entré Höga Kusten representerade. Referensgruppen utgörs av representanter för intresseorganisationer bl.a. inom turistnäringen: Västernorrlands Kustfiskare, Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen, Vattenbrukarnas riksförbund, Entré Höga Kusten m. fl. Entré Höga Kusten är ett
turistföreningsnätverk.
En turismutvecklingsplan diskuteras, men i dagsläget finns ingen organisation för det turistiska
arbetet. Turistutvecklingsfrågorna behandlas i samarbete mellan kommunerna, Mitt Sverige
Turism, länsstyrelsen och turistföretagen. Man planerar ett geologiskt museum som ska illustrera landhöjningen. Ekomuseumtanken, att man ska få information på ett museum eller Visitor
Centre och sedan söka sig ut i landskapet är central.Konsulter har tagit fram förslag på besöksmål samt möjliga platser att uppföra museet på. Tills vidare hänvisas besökare till en allmän
turistinformation vid Hornöanläggningen (hotell, restaurang, konferenscenter, turistbyrå) vid
Höga Kustenbrons norra sida. För specifik information hänvisar man till Naturrummet vid foten
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av Skuleberget. Ingen av dessa platser ger dock en tillfredsställande information om världsarvet.
Mitt Sverige Turism är en ekonomisk förening där medlemmarna består av Västernorrlands
läns sju kommuner: Sundsvall, Ånge, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner samt Landstinget och Handelskammaren. 1997 blev man, från att ha varit i
länsstyrelsens regi, en fristående ekonomisk förening som arbetar med turismutveckling och
marknadsföring i Västernorrlands län.
Uppdraget när det gäller världsarvet är att utveckla de turistiska produkterna, infrastrukturen,
skyltningen samt att åskådliggöra världsarvet. Man upplever att detta arbete är svårare för ett
naturarv än för ett kulturarv, då kulturarven oftast är mer avgränsade och tydliga än naturarven.
Ett bussresepaket från Stockholm, med en lokal bussorganisation, håller på att tas fram. Tillsammans med ett båtluffarkort och utbildning av guider är det några av aktiviteterna som pågår
på Mitt Sverige Turism. Höga Kustenområdet marknadsförs som ett sommarturistmål för privatresande.
Källor
Mats Henriksson

Världsarvssamordnare

Anders Huldt

Länsturistchef på Mitt Sverige Turism
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ÖRLOGSSTADEN KARLSKRONA
Världsarv 1998
Världsarvet består både av den militära och civila staden, varvet, hamnen samt befästningarna
i skärgården. Flera miljöer i staden var p.g.a. militärområdet inte tillgängliga för civila förrän
1997 och utländska besökare fick inte vistas i skärgården. Möjligheten att som turist även se de
militära delarna finns idag. Att försvaret fortfarande har en viss verksamhet i staden anses
viktigt för att bevara stadens militära prägel, världsarvets kännetecken.
Huvudaktörer i världsarvet är Karlskrona
kommun, Karlskrona Turism, Marinmuseet,
Länsstyrelsen i Blekinge och Försvarsmakten. Tre förvaltare är också aktörer inom
världsarvsområdet. Statens fastighetsverk ansvarar för civila byggnader, Fortifikationsverket för militära byggnader i statlig ägo samt
Kockums för privatägda fastigheter.
En världsarvskoordinator finns inom ett
treårigt projekt som pågått 1999-2002. Syftet
har varit att förankra arbetet hos politiker och Stumholmen. Foto: Pål-Nils Nilsson
tjänstemän för att skapa en medvetenhet om världsarvet. Den lokala förankringen har alltså
varit viktig. Arbetet ses som ett katalysatorprojekt för att få igång arbetet med världsarvet i
kommunen. Meningen är att kulturförvaltningen ska ta över arbetet efter projektets slut. I maj
2002 visste man inte i vilken form. Världsarvssamordnaren pekar på kortsiktigheten i att världsarven ofta drivs i projektform.
Organisationen för världsarvet består av två olika nivåer, en för statliga myndigheter och ägare,
styrgruppen, samt en för regionala representanter, ledningsgruppen. I styrgruppen finns Statens Sjöhistoriska Museer, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket,
Kockums, landshövdingen, Marinbasen samt kommunen (ordföranden för kulturnämnden). I
ledningsgruppen finns samma aktörer men med regionala representanter. Den regionala
ledningsgruppen ska leda arbetet. Världsarvsrådets syfte är att samla de olika parterna, planera långsiktigt och diskutera ekonomiska resurser.
Det turistiska arbetet lämnades till stor del över till världsarvskontoret efter att en
världsarvskoordinator tillsattes. Turistchefen pekar på problematiken att kulturarbetare inte har
tillräcklig kompetens inom turismområdet. Samtidigt menar han att det är skärgården och den
vackra staden som lockar folk till Karlskrona. Han ser inget syfte med att marknadsföra världsarvet i sig. Världsarvet används i stället för att visa på kvalitet. Örlogsstaden kallas för världsarvsstad och stadsvandringarna för världsarvsvandringar. Aktiviteter och evenemang runt världsarvet är få och mycket finns ännu att göra när det gäller skyltningen. En viss del av det turistiska arbetet läggs givetvis på världsarvet, men man fokuserar inte på detta. Turistchefen efterlyser en nationell strategi i första hand, där man förklarar vad ett världsarv är. Utifrån detta
skulle Karlskrona kunna marknadsföra sig.
Marinmuseum tillhör Statens Sjöhistoriska Museer och är ett tekniskt museum som ska belysa
Örlogshamnen, varvet samt befästningarna i Karlskrona. Marinmuseum har i uppdrag att arbeta med världsarvet och utvecklar en världsarvsportal för den marina delen av världsarvet.
Syftet är att ge orientering i tid och rum och målet är att besökarna ska söka sig ut i kulturmiljön.
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Tanken är även att portalen ska kompletteras med några mindre utställningar i landskapet.
Världsarvsportalen kommer också att ge information om de övriga svenska världsarven samt
europeiska historiska flottbaser. Det är fri entré till världsarvsportalen.
Ett evenemang som hör ihop med världsarvets historia som örlogsstad finns. Sista veckan i juni
anordnar man en Historisk evenemangsvecka. På Blekinge museum planerar man i år visning
av 1700-talsutställningen, aktiviteter för barn på temat 1700-tal samt en dramatiserad stadsvandring (Krogrundan). Drottningskärs kastell, en av befästningarna, är huvudattraktionen.
Under tre dagar finns här soldater, kokerskor och artilleri från 1700-talet. Dramatiserade visningar av kastellet och historiska exercisuppvisningar samt aktiviteter för barn planeras. Arrangörer är Världsarvsprojektet Karlskrona kommun, Blekinge museum, Aspö intresseförening, Statens Fastighetsverk samt Affärsverken. (Statens Fastighetsverk har för övrigt låtit återställa och göra varsamma renoveringar på kastellet).
Något samlat grepp om det turistiska arbetet med världsarvet i Karlskrona har inte tagits.
Kommer man som turist idag finns i övrigt mycket få skyltar och lite information att tillgå. På
turistbyrån har man en hörna med världsarvsbroschyrer.
Källor
Torbjörn Lindstedt

Världsarvskoordinator

Ann-Britt Christensson

Världsarvsportalen, Marinmuseum

Magnus Broomé

Turistchef på Karlskrona Turism
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HANSESTADEN VISBY
Världsarv 1995
Visby hör till de etablerade turistmålen. Därför är det ganska anmärkningsvärt att det i turistiskt
sammanhang inte har gjorts några satsningar på världsarvet. Aktörerna består av Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands kommun och Gotlands Fornsal (länsmuseet). Ansvarsfrågan för att
utveckla den turistiska verksamheten kring världsarvet är oklar. Detta har bl.a. kommit till
uttryck i diskussionerna om ett eventuellt världsarvskontor, där man inte är överens om vem
som ska finansiera verksamheten. Museet startade på eget initiativ, med bidrag från kommunen och länsstyrelsen, ett informationscenter i mindre skala i Burmeisterska huset (välbevarad
köpmansgård från 1600-talet). Mellan den 7 juli och 31 augusti år 2000 såg ca 18 500 personer
utställningen. Det finns varken intresse eller ekonomisk möjlighet att fortsätta att driva detta. I
utredningen angående världsarvscentret påpekas också att rollerna behöver bli klarare och
organisationen starkare för att gå vidare med arbetet med världsarvet.

Visby. Foto: Bengt A Lundberg

I Visby finns ett Hansestadsråd och en Hansestadsgrupp för organisationen av världsarvet.
Något organisatoriskt samband finns inte mellan dem, trots likheten i namnen. Hansestadsrådet
är en diskussionsgrupp med ett trettiotal representanter från kommun, näringsliv, boende, intresseföreningar och offentlig förvaltning. Hansestadsgruppen arbetar för en levande stadskärna året
runt. En världsarvskoordinator är anställd av kommunen.
Av tradition är det svenska barnfamiljer som åker till Gotland. nio procent är utländska besökare
och av dem kommer 1/3 från Tyskland. Gotland har en kort turistsäsong på två och en halv
månad. I dagsläget har man ingen strategi för hur man kan använda världsarvet för att skapa
nya säsonger.
Projektet ”Öppna världsarvet” drivs av Gotlands Fornsal, länsantikvarien och Gotlands kommuns
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stadsarkitektkontor i syfte att göra Visbys medeltida miljöer tillgängliga för allmänheten. Detta
är förmodligen den enda turistiska verksamheten som direkt berör världsarvet.
I handlingsprogrammet för världsarvet inför 2000-talet finns en åtgärdsplan. Av den framgår
bl.a. att kommunstyrelsen ska upprätta en plan för marknadsföringen av Hansestaden Visby
och anordna en samlad informationsplats om världsarvet i samverkan med länsmuseet. Kultur
och fritidsnämnden ska i samverkan med länsmuseet, länsstyrelsen samt RAÄ anordna aktiviteter kring ”Öppna världsarvet”. Vidare ska man öka kunskapsspridningen i de gotländska
skolorna. Grundläggande för att utveckla världsarvet är långsiktig samverkan mellan de olika
aktörerna och att arbeta mot gemensamma mål. När man ska börja arbeta för dessa mål
framgår inte av åtgärdsplanen. I dagsläget finns ingen information om världsarvet att tillgå för
turisterna. Det tillfälliga informationscentret ska inte hållas öppet under sommaren 2002. Det
finns idag ingen särskild budget hos kommun eller museum för att driva det, än mindre för att
starta upp ett världsarvskontor. Möjligen kan utställningen placeras någon annanstans, men i
början av juni hade man inte tagit något beslut om detta.
Vad som möter turisterna idag är en världsarvsskylt placerad bl.a. vid ringmurens portar. Den
talar om att Visby är ett världsarv och att man i och med detta har förbundit sig att bevara
staden för framtida generationer. Själva ”diplomet” över utnämningen finns på en skylt centralt
innanför murarna. I övrigt finns ingen information att tillgå. På området har RAÄ skyltat vid
ruinerna men ingen information om världsarvet finns att tillgå för besökaren, varken på området
eller på Fornsalen. Någon fungerande organisation kring det turistiska arbetet med världsarvet
finns alltså inte i dagsläget. Ett bollplank och en samordning för hanteringen av de svenska
världsarven efterlyses. Som det ser ut idag är RAÄ aktiva vid utnämningen men inte i förvaltningsarbetet.
Källor
Christian Runeby

Biträdande länsantikvarie

Lars Grönberg

Världsarvskoordinator, Gotlands kommun

Gun Westholm

Biträdande länsmuseichef

Anders Murat

Turistchef Gotlands Turistförening
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HÄLLRISTNINGSOMRÅDET I TANUM
Världsarv 1994
Huvudaktören för världsarvet är Vitlycke museum som ingår i Stiftelsen Bohusläns museum.
De arbetar med det publika vid hällristningarna och med marknadsföring i mindre skala. I övrigt
är det Bohusläns museum som är ansvariga för marknadsföring och ekonomi. Någon egentlig
organisation för det turistiska arbetet har aldrig funnits. Länsstyrelsen tog initialt samordningsansvaret för världsarvet och bildade en informell kontaktgrupp bestående av Länsstyrelsen i
Västra Götaland, LRF och Tanums kommun. De skrev en förvaltningsplan för vård, kunskapsuppbyggnad och information. De mål som man då satte upp, bl.a. att bygga Vitlycke museum,
är idag uppfyllda och man har inte träffats på flera år inom kontaktgruppen. En ny grupp,
bestående av Vitlycke museum, Bohusläns museum och Tanums kommun tillsattes 2001. De
har tagit fram en strategisk plan för samverkan när det gäller världsarvet. Man förväntar sig
att denna grupp ska resultera i en samarbetsstruktur och klar rollfördelning mellan Tanums
kommun och Vitlycke museum när det gäller världsarvet. Tanums kommun har idag ingen
turistchef. Förvaltningschefen på kultur- och fritidsförvaltningen har huvudansvaret för turistfrågorna. (Tanum Turist har ingen aktiv roll i världsarvsarbetet).

Aspeberget. Foto: Bengt A Lundberg

Vitlycke har en klar inriktning på barn- och ungdomsverksamhet, trots många utländska besökare. Denna målgrupp beskrivs i verksamhetsplanen för 2002 något opreciserat som ”turister från när och fjärran”. Vitlycke museum har
45 000 betalande besökare per år och 110 000
som kommer innanför dörrarna till museets reception och museishop (år 2000). Man skulle
kunna tänka sig att de flesta besökarna är lokala, med tanke på museets inriktning mot barnoch skolverksamhet. Så är det dock inte. De
allra flesta kommer från regionens städer Göteborg, Uddevalla och Strömstad.

Näst efter svenskarna är tyskarna den största besöksgruppen. En kvalificerad gissning är att
det under augusti och september är 1/3 tyskar. Det specifika för dem är att de är ute efter fakta
men de betalar inte gärna entré eller guidning. Norrmännen, som borde utgöra en stor besöksgrupp, är inte särskilt intresserade av att komma till Vitlycke och hällristningarna. De norrmän
som ändå kommer, kommer för att Tanums hällristningsområde är utsett till världsarv.
Flera skolor regionalt och lokalt är involverade i världsarvsarbetet. Museichefen menar att det
är mer intressant att arbeta med de immateriella värdena än hällristningarna som fysisk företeelse. När det gäller det publika arbetet arbetar man med att kombinera detta med kunskap och
forskning. Det är mötena däremellan som museichefen anser är intressanta. Genom konst
(dans, bild, musik) försöker man även förmedla kunskap. Då utgår man från nuet i stället för
dåtiden. Genom att satsa på barn och ungdomar räknar man med att de återvänder hela livet.
Genom Musernas museum arbetar man med frivilligt och informellt lärande, man har en dialog
med omgivningen. (Kulturrådet stöder projektet.)
Hur påverkar inriktningen på barn- och skolverksamhet och det lokala/regionala den övriga
verksamheten gentemot turister? Vad erbjuds övriga besökare som kommer till platsen? Som
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”spontan” besökare på Vitlycke kan man delta i olika hantverk som bronsgjutning och matlagning samt gå arkeologiskola. Det innebär att man plockar aktiviteter ur lägerskolan. Texter och
litteratur i museet och ute på området finns förutom på svenska på engelska, tyska och franska.
Öppna guidningar görs två ggr/dag.
Bokar man i förväg finns det möjlighet att följa med på olika typer av vandringar i området. Ett
nytt grepp är vandringar i världsarvsområdet med inriktning på både natur och kultur. I övrigt
kan man göra nattvandringar för att titta på hällristningar i släpljus, vandra Vitlycke runt och
vandra till fiskelägen och fornminnen. För den specialintresserade finns möjlighet att se omålade
hällristningar utanför turiststråken. Från Tanumsstrand kan man även utgå för en cykeltur genom världsarvet.
Företag lockas med teambuilding, som är motsvarigheten till lägerskolan för vuxna. Företaget
bestämmer själva vad de vill ha. Det kan vara en heldag med hyra av konferensrum, guidad tur,
lunch, bågskytte, helstekt vildsvin, nattvandring m.m. Evenemang som detta är viktiga för att
dra in pengar till museet. Det är dessa som finansierar övrig verksamhet. Men ännu så länge är
man för dålig på att ta betalt. Vitlycke museum upplever att det är svårt att sätta ett pris och att
man ”tagit i överkant”. Visioner finns om att utveckla verksamheten för företagskunderna.
Byggnation av ett långhus i bronsåldersstil skulle kunna innebära att man kunde ta emot övernattare och arrangera gästabud.
En stor och avgörande fråga för hällristningsområdets framtid är planerna på att dra E6, motorvägen, rakt igenom världsarvet. Det innebär att världsarvsnomineringen är hotad. Men om
vägen skulle dras vid sidan om skulle man mista turister till området. Man menar att Tanum
inte vore något om det inte var för motorvägen och museet föredrar alternativet rakt igenom
världsarvet. I april 2002 var inget bestämt, men de flesta stöder idag det alternativet. Det skulle
i övrigt innebära arkeologiska utgrävningar för 30 miljoner kronor eftersom området ligger på
en moränrygg riklig med fornlämningar från järnåldern.
Vitlycke museum har ingen basutställning. Detta beror på att man vill locka folk att komma
tillbaka flera gånger. Under april 2002 var det ”40 000 år av samtidskonst” som visades. Utställningen är producerad av Centro Camuno di Studi preistorici i Italien och finansierad av EU.
Den visade hällristningar, hällmålningar och grottmålningar från Europa. Information om Tanums
hällristningar var dock i princip obefintlig.”40 000 år av samtidskonst” gav en allmän bild av att
folk i alla tider i alla miljöer har huggit in bilder i sten. Man får inga svar på frågor som i vilken
typ av samhälle Tanums hällristningar knackades in eller hur landskapet såg ut här då. Frågor
om tid, rum, social, miljö, kön och status som brukar diskuteras i arkeologiska och historiska
sammanhang lämnas till den enskilda besökaren att fundera på. I maj byts utställningen ut mot
”Hällristningar i gränsbygd” som fokuserar på norra Bohuslän.
Källor
Anita Larsson Modin

Museichef Vitlycke museum

Martin Östholm

Receptions och bokningsansvarig Vitlycke museum

Anders Eklund

Kultur och fritidschef Tanums kommun

Jan-Gunnar Lindgren

Länsantikvarie Västra Götaland
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GAMMELSTADS KYRKSTAD
Världsarv 1996
Gammelstads kyrkstad utanför Luleå är det enda svenska världsarv som har sin organisation
fysiskt samlad till ett kontor. Dessutom är man lokaliserade mitt i världsarvet tillsammans med
ett visitor centre/turistbyrå. Kontoret har efter att ha drivits som EU-projekt permanentats och
drivs idag av kommunen. Rollerna är klara när det gäller arbetet med världsarvet. Däremot är
det oklart vem som är turistchef i Luleå kommun. Det finns ingen som enbart har det uppdraget. En samrådsgrupp har bildats där Luleå kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten, Nederluleå
församling och intresseorganisationer ingår (hembygdsföreningen, Kyrkbyns intresseförening
m. fl.). Man har möten fyra gånger per år.

Gammelstads kyrkstad. Foto: Jörgen Runeby

Under åren 1998-2000 genomfördes en utvecklingsplan för kyrkstaden. Syftet med planen var
att vårda kulturmiljön och kyrkstadstraditionen, att sprida kunskap om Gammelstad och att
utveckla kyrkstaden som kulturhistoriskt besöksmål. Åtgärdspaketet är idag färdigt vilket innebär att man arbetar lite annorlunda. Två personer är anställda på världsarvskontoret, en turistansvarig på heltid och en världsarvssamordnare på 75%. Världsarvssamordnaren arbetar med
samordning och information gentemot intressenter, Luleå kommun, UNESCO och RAÄ. Dessutom arbetar hon med pedagogisk verksamhet.
Världsarvskontoret samarbetar med Friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad när det gäller evenemang och aktiviteter kring världsarvet. Man kan erbjuda turisterna tidsvandringar och
interaktiva draman. I Gammelstad finns även ett par restauranger och fik som man samarbetar
med när besökare vill boka paket där lunch el. dyl. ingår. Tågkompaniet har under tre år haft
arrangemanget PolarExpress, där man åker från Stockholm till Narvik med flera stopp för
sevärdheter. Gammelstads kyrkstad utgör ett av resmålen på den turen. Arrangemanget riktar
sig främst till utländska turister och turistbyrån i Gammelstad guidar i kyrkstaden.
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I kyrkan finns några personer från Kyrkans Vänner som arbetar ideellt för att ta emot besökare under lågsäsong. På sommaren har både kyrkan och turistbyrån guidningar. Församlingen
anställer guider till kyrkan. Guidningarna här är gratis, medan turistbyrån tar ut en avgift.
Detta är både en för- och nackdel då man konkurrerar om turisterna. Dels menar turistbyråföreståndaren att det är positivt att församlingen är aktiv och kan erbjuda guidning. Dels kan
det innebära att turisterna inte köper guidning av turistbyrån. Ännu går man i förlust på sin
verksamhet på turistbyrån. Kostnaden för en guidning på två timmar täcker ej kostnaden för
guiden och avgiften för visningsstugan.
När det gäller marknadsföring har världsarvskontoret ganska lite pengar och man inriktar sig
på den lokala marknaden. En ökning av besökare från bl. a. Frankrike och Italien har noterats.
Detta beror inte på att världsarvskontoret marknadsfört kyrkbyn mer aktivt utan att Svenska
rese- och turistrådet samt incomingföretag har marknadsfört norra Sverige. ETOURs undersökning i kyrkbyn sommaren 2000 visar att 46% var utländska besökare, varav den största
gruppen, 16%, kom från Tyskland.
Källor
Ann-Lousie Lång

Världsarvssamordnare

Lars Mandahl

Turistbyråföreståndare

Britta Wännström

Arbetade tidigare på världsarvskontoret
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LAPONIA
Världsarv 1996
Laponia är det svenska världsarv som är mest
komplext när det gäller organisation och
turistiskt arbete. Konflikten med en levande
kultur är påtaglig. Mellan 1996 och 1998 var
samtliga parter organiserade i Laponiarådet men
arbetet avstannade 1998. Idag finns ingen ansvarig part som man kan prata med angående
organisation och turistiskt arbete. Man väntar
med Laponias turistfrågor tills organisationsfrågan är löst. Aktörerna består av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Jokkmokks och Gällivare
kommuner, samebyarna, Ájtte, Svenskt FjällSarek, Rapadalen. Foto: Jan Norrman
och Samemuseum samt turistnäringen.
Parterna har skrivit var sitt förslag på handlingsplan. Meningen var att det skulle leda till en
gemensam skötselplan. Samebyarna deltar dock inte i arbetet med den gemensamma skötselplanen, i väntan på svar från staten om markfrågor. I den gemensamma skötselplan som arbetas fram under 2002 finns alltså inte alla parter representerade. Ingen vet heller riktigt vad som
kommer att hända i framtiden.
Ett uppenbart problem för den framtida förvaltningen är att naturvårdslagstiftningen inte innefattar ett kulturellt perspektiv. Den levande kulturen med renskötseln hamnar i skymundan.
Idag finns alltså ingen organisation för världsarvet Laponia och inga direkta turistiska satsningar heller. På turistbyrån i Jokkmokk fanns under vintermarknaden 2002 ingen specifik information om världsarvet Laponia, trots det stora antalet besökare som då passerar ut och in på
turistbyrån. På Ájtte planerade man under vintern 2002 en basutställning om världsarvet.
Med Gammelstads kyrkstad i åtanke och Tågkompaniets satsning på att låta PolarExpress
göra ett stopp i världsarvet är det förbluffande att Inlandsbanan, som går igenom världsarvet
Laponia, inte använder detta i sin marknadsföring.
Christina Rådelius forskar om förvaltningsfrågan och är kontaktlänk mellan kommunen och
länsstyrelsen i arbetet med förvaltningsplanen. Hon undersöker närmare vilka förutsättningar
som finns för en gemensam förvaltningsmodell samt gör internationella utblickar. Är det överhuvudtaget möjligt med en gemensam förvaltningsmodell, eller måste man börja tänka i nya
banor?
Källor:
Lena Lagerstam

Länsantikvarie Norrbottens län

Christina Rådelius

Luleå tekniska universitet/Rådelius Consulting AB

Ingrid Metelius

Ájtte

Birgitta Nilsson

Turistbyråchef Jokkmokk
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SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP
Världsarv 2000
Tillsammans med Laponia är Södra Ölands
odlingslandskap ett världsarv som har en levande kultur, med människor som brukar marken. Lantbrukarna var med i nomineringsprocessen och myndigheterna hade då informerat om innebörden av att vara världsarv sedan
1997.
Ett formellt råd för världsarvet finns genom vad
man kallar en samrådsgrupp. Här finns representanter från LRF, Länsstyrelsen i Kalmar län Ölands södra udde. Foto: Pål-Nils Nilsson
samt Mörbylånga kommun. Rådets uppgift är
att bevara och utveckla världsarvets värden. För utvecklingsfrågor har Mörbylånga kommun
anställt en världsarvssamordnare under en period på två år. Hennes uppgift är att arbeta med
nätverksprojektet Varumärket Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Kommunen vill dra
nytta av de kompetenser som finns på Öland i det turistiska arbetet att visa världsarvet. Samtidigt är målet att förbättra ekonomin genom att locka företagare att investera och etablera sig
på ön.
Syftet med Varumärket Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är att tydliggöra världsarvets värden, det levande jordbrukslandskapet. Målet är ett hållbart varumärke med hög kvalitet och målgruppen är organisationer och företag som vill använda världsarvets varumärke i
sin marknadsföring. Meningen är att världsarvet ska skapa intresse i näringslivet så att kommunen inte ska behöva stå för hela den ekonomiska biten med marknadsföringen av världsarvet. Mörbylånga kommun och Regionförbundet finansierar projektet. Till hösten 2002 är det
meningen att man ska bilda en intresseförening som ska ta över utvecklingsfrågorna och arbetet med varumärket. Representanter från Mörbylånga kommun, Regionförbundet, näringslivet
samt Högskolan i Kalmar ska sitta med i föreningen.
Ölands Turist AB är till hälften kommunägda (av Ölands två kommuner Mörbylånga och Borgholm) och till hälften ägda av näringslivet. Näringslivets del i Ölands turist har gjort att det idag
finns ett större intresse, engagemang och delaktighet i turistfrågor. Ett marknadsråd ska spegla
olika verksamheter på ön (t.ex. hotell, camping, restaurang, olika besöksmål m.m.) och fungera
som bollplank. Turistbyrån har börjat ta fram världsarvspaket. Konferenser och kringarrangemang
för en ny målgrupp av specialintresserade har också diskuterats.
När det gäller de turistiska frågorna har Föreningen Ölands världsarv bildats för att informera
om världsarvet. Föreningen består av aktörer som har arbetat med publik verksamhet tidigare
och som nu får möjlighet till ekonomiskt stöd för utveckling och marknadsföring. Sex besöksplatser planeras. Världsarvet kommer att vara en del av vad de redan gör och besöksplatserna
kommer att få utvecklas i sin takt. Bland medlemmarna finns Ölands Turist AB, LRF,
Vuxenskolan, Ekologiska forskningsstationen, Norrgårdens Gårdsbutik, Ölands Djur- och nöjespark, Hembygdsförbundet, restauranger, boende samt privatpersoner.
På ekologiska forskningsstationen i Skogsby arbetar man med publik verksamhet inom projektet ”Porten till Alvaret”. Forskningsstationen tillhör Uppsala universitet och anledningen till att
man vänder sig till besökare är universitetens/universitetets tredje uppgift, att förutom utbild-
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ning och forskning informera. De guidade turer man erbjuder här är inte direkt inriktade på
världsarvet, men man agerar inom detta område. Skolornas efterfrågan var anledningen till att
projektet startade. Syftet är att engagera barn och ungdom och öka intresset för naturen, för att
på lång sikt öka antalet personer som utbildar sig inom detta område på universitetet.
Ölands världsarv är komplext med alvaret, sjömarkerna, radbyarna, orkidéerna och fåglarna
som var för sig är en del av ett större sammanhang. När det gäller information till besökarna
ligger det en stor utmaning i att visa upp världsarvet som en helhet. En viktig uppgift ligger även
i att visa på jordbrukarnas roll i skapandet av landskapet idag. Man får inte fastna i förklaringar
av markindelning, fornminnen m.m. Det levande landskapet och kontinuiteten i jordbruket var
avgörande för nomineringen till världsarv. Den viktigaste delen av UNESCO:s motivering handlar
om böndernas rätt att utveckla jordbruket, i takt med tiden.
Sedan 1997 har man anordnat ”Ölands Skördefest”, med inspiration från ”Good Food Festival”
på Jersey. Ett evenemang som blev tilldelat Stora Turismpriset 2002. Under Mickelsmäss i
september kan man njuta av Öländsk mat, handla egna grönsaker, se på konst m.m. Kanske
kan mat bli det som binder ihop historia och nutid i världsarvet. Arbetet med att ta fram ett
varumärke för den öländska maten pågår. Strategin är att utveckla Öland som kulinariskt landskap.
De ekonomiska krafterna, Lantbrukarförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund och turismnäringen
samarbetar dock ej. Lantbrukarnas Riksförbund har inget intresse av turistiskt arbete och hänvisar till den lokala organisationen. De flesta jordbrukare har i dagsläget heller inget intresse
av att jobba med turism, då de har fullt upp med sitt ordinarie arbete. Det finns dock några
intresserade men vem som ska stödja utvecklingen av turistiska produkter är oklart, när varken
LRF eller Ölands Turist har visat något intresse för detta. I dagsläget diskuteras dessa frågor
av världsarvssamordnaren, ordföranden i stiftelsen för Skördefesten och den lokala representanten för LRF. Man menar att man måste börja med en lokal förankring bland jordbrukarna
och att hitta goda exempel på enskilda människors idéer på de gårdar som visat intresse. Men
även om den lokala representanten för LRF är intresserad av att förankra och försöka förverkliga turistisk verksamhet på de öländska gårdarna, så har man inte stöd från organisationen.
Källor:
Kerstin Olofsson

Världsarvssamordnare

Marguerite Nilsson

VD Ölands Turist AB

Jan Tengö

Chef Ekologiska Forskningsstationen,
Ordf. Föreningen Ölands världsarv

Rolf Attoff

Egen företagare, ordför. i stiftelsen för Skördefesten

Åsa Hjalmarsson

LRF Länsförbundet Kalmar län
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