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SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV!
Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som anses så värdefullt att det är av
betydelse för hela mänskligheten. Det är platser som på ett unikt och oersättligt sätt
vittnar om jordens och människans historia och därför skall bevaras för kommande
generationer som en del av vårt gemensamma arv.
För att skydda jordens mest värdefulla kultur- och naturmiljöer mot förstörelse
och förfall antogs världsarvskonventionen vid Unescos generalkonferens 1972.
Konventionen har undertecknats av 184 stater, vilka alla därmed har förbundit sig
att uppfylla dess krav och förpliktelser. Sverige ratificerade konventionen 1985.
Genom att underteckna konventionen förbinder sig varje land att vårda och skydda
världsarvsområdena på det egna territoriet för all framtid. Konventionen innebär
också att de undertecknade länderna förbinder sig att stödja andra länder i deras
ansträngningar att bevara vårt gemensamma arv.
Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som
i tusentals år utgjort basen i ölänningarnas livsföring. Det är ett landskap format av
natur och människa i samverkan. Världsarvet södra Ölands odlingslandskap är ett
resultat av tidigare generationers jordbruk på ön. Men minst lika viktigt är insatserna
från dem som i dag brukar jorden och låter sin boskap beta. Det är tack vare dem som
detta unika arv kan lämnas vidare till kommande generationer.
Södra Ölands odlingslandskap togs upp på världsarvslistan år 2000 vid
världsarvskommitténs möte i Cairns, Australien.
Världsarvskommitténs motivering till den öländska världsarvsutnämningen:
•Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de
naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi.
•Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika
landskapstyperna på en enskild ö tas tillvara på ett optimalt sätt.
Flera av delegaterna, likväl som IUCN (Internationella naturvårdsunionen), betonade
att denna plats var ett enastående exempel på ett landskap som kontinuerligt främjat
och bevarar biologisk mångfald.

VÄRLDSARVSRÅDET
Förvaltningsrådet för världsarvet södra Ölands odlingslandskap ansvarar för att
världsarvets värden bevaras och att jordbruket kan bedrivas och utvecklas på ett
företagsekonomiskt rimligt sätt. Rådet ansvarar även för att världsarvets värden
medverkar till lokal och regional utveckling samt övergripande policyfrågor. I rådet
ingår Länsstyrelsen i Kalmar län, Mörbylånga kommun, Regionförbundet i Kalmar
län och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Rådet är ingen juridisk person utan
arbetet baseras på gemensamma överenskommelser. Alla beslut fattas i respektive
organisation.
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn, uppföljning och rapportering om världsarvet.
Länsstyrelsen ansvarar även för att bevara och vårda världsarvets värden.
Länsstyrelsen kan inom sitt ansvarsområde initiera, stödja och finansiera
utvecklingsprojekt. Världsarvsområdet är ett prioriterat område för länsstyrelsens
arbete med natur- och kulturmiljövård. Länsstyrelsen ska arbeta med att lyfta
världsarvet i regionala sammanhang, samt använda världsarvet vid regional och
nationell profilering.
Mörbylånga kommun ska vårda, utveckla, tydliggöra och tillgängliggöra världsarvets
värden. I det ingår lokal och regional profilering och samarbete med hela regionen.
Kommunen ansvarar för förankring och marknadsföring. Mörbylånga kommun är
sammankallande i både världsarvsrådet och arbetsgruppen.
Regionförbundet har i uppdrag att arbeta för utveckling och positiv tillväxt med
hänsyn taget till hållbar utveckling. Regionförbundet ska initiera, stödja, samordna
och finansiera utvecklingsprojekt, samt stärkande av varumärket. I arbetet tas hänsyn
till att världsarvet är unikt. Regionförbundet ska arbeta med att lyfta världsarvet
i regionala sammanhang, samt använda världsarvet vid regional, nationell och
internationell profilering.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) företräder många markägare som vårdar och
förädlar de värden som världsarvet står för. Det är viktigt att verksamheten får
utvecklas i enlighet med näringens villkor. Ägarna svarar för världsarvets dagliga
skötsel. LRF ska arbeta med att lyfta världsarvet i regionala sammanhang, samt
använda världsarvet vid regional och nationell profilering. Världsarvet ska användas
för att visa medlemmarnas historia och för att belysa aktuella lokala, regionala, och
nationella frågor.

ARBETSGRUPPEN FÖR VÄRLDSARVET
Arbetsgruppen för världsarvet ska tillsammans verka för världsarvsrådets visioner.
Förutom de parter som ingår i världsarvsrådet deltar också Kalmar läns museum och
Linnéuniversitetet (LNU).
Kalmar läns museum förser arbetsgruppen med kompetens på flera områden
som kan användas i utvecklingsarbetet med världsarvet såsom pedagogik,
utställningsverksamhet, arkeologi och byggnadsvård. Kalmar läns museum driver
Eketorps borg som är ett viktigt besöksmål i världsarvet.
Linnéuniversitetet bidrar till världsarvets utveckling genom relevant utbildning,
forskning och olika former av samverkan med andra aktörer. Linnéuniversitetet är
en viktig partner i finansieringen av utvecklingsarbetet via regionala strukturfonder,
Tillväxtverket, KK-stiftelsen, Familjen Kamprads stiftelse med mera.

PRIORITERADE INSATSER 2015-2016
De närmaste åren kommer arbetet med södra Ölands odlingslandskap att
intensifieras. En världsarvssamordnare, finansierad av Mörbylånga kommun, finns på
plats. Ett kontinuerligt samarbete med andra världsarv är igång, exempelvis genom
föreningen Världsarv i Sverige. Föreningen är enligt stadgarna en ideell, allmännyttig
intresseorganisation för de objekt i Sverige som upptagits på Unesco:s världsarvslista.
Arbete pågår kontinuerligt för att hitta nya samverkansformer och evenemang. Under
2014 togs en officiell hemsida fram för världsarvet och en ny broschyr i fickformat
trycktes. Sedan tidigare pågår en omfattande arbete med världsarvet i flera av
Mörbylånga kommuns skolor och föredrag har arrangerats på äldreboenden.
För åren 2015-2016 kommer fokus att ligga på fyra prioriterade områden:
Arbeta med tillfälliga utställningar och lyfta vandringslederna som finns inom
världsarvet. Tillfälliga utställningar om södra Öland ska tas fram och visas både i och
utanför världsarvet. I världsarvet finns redan 100 kilometer vandringsled och via
dem kan besökaren få uppleva världsarvet från första parkett. Det är viktigt att både
utställningarna och vandringslederna lyfts fram och marknadsförs.

Ta fram och förankra en grafisk profil. Södra Ölands världsarv är, precis som andra
destinationer, beroende av hur det uppfattas av omgivningen. För att världsarvet ska
uppfattas som positivt och trovärdigt krävs en medvetenhet kring dess identitet. Den
nya grafiska profilen ska grunda sig på hemsida och broschyr som togs fram under
våren 2014.
Marknadsföring och information. Här ingår bland annat arbetet med att utveckla
världsarvets officiella hemsida, www.sodraoland.com. Se över och uppdatera
broschyrer och skyltar samt arbete med annonsering, film, instagramevent med
mera.
Fortsatt arbete med informationscentrum. Arbeta för ett informationscentrum som
också fungerar som en mötesplats för världsarvet. Informationscentret ska fungera
som ett nav som leder besökaren vidare ut i odingslandskapet. I det arbetet ingår
även att formulera en vision om vad det är som besökaren ska uppleva, lära sig och
känna när de kommer dit.

