
dVärldsarvet Södra Ölan

sodraoland.com

Målarbok – världsarv  
runt södra Östersjön



Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk 
miljö som vittnar om människans eller jordens 
historia. Det finns i dag drygt 1100 världsarv på FN-
organisationen Unescos världsarvslista varav 15 
finns i Sverige.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap 
samarbetar med andra världsarv runt södra 
Östersjön. I Interreg South Balticprojektet – DUNC, 
Development of UNESCO Natural and Cultural 
assets  initierades, utvecklades och provades 
nya produkter. Den här målarboken är en del av 
projektet.

Södra Ölands odlingslandskap 

Södra Öland är med på Unescos lista över världsarv. 
Landskapet här är unikt och värdefullt. I världsarvet Södra 
Ölands odlingslandskap ingår byarna, åkrarna, Stora 
alvaret och sjömarkerna.

Kuriska näset

Bara 30 mil från södra Öland ligger Kuriska näset, 
ett världsarv delat mellan två länder: Litauen och 
Ryska federationen. Kuriska näset är ett spektakulärt 
kulturlandskap som formades för över 5000 år sedan, 
då sanddyner började bilda näset. Människan har 
påverkat landskapet genom att ständig försöka stoppa 
sanddynernas vandringar. Här finns sanddyner som 

är uppåt 60-70 meter höga. Kuriska näset skrevs in på 
Unescos världsarvslista år 2000. 
 
Stralsunds och Wismars medeltida centrum

De tyska städerna Stralsund och Wismar är gamla 
hansestäder och har även fungerat som svenska 
administrativa centrum. De fördes upp på Unescos 
världsarvslista år 2002. Städerna har mycket välbevarade 
stadskärnor med tidstypiska tegelbyggnader i gotisk stil, 
vilket är vanligt runt södra Östersjön. Katedralerna och 
rådhuset i Stralsund är kanske de mest iögonfallande, 
men där finns också små mysiga gränder och torg.

Örlogsstaden Karlskrona

Örlogsstaden Karlskrona är södra Ölands närmaste 
världsarv. Karlskrona byggdes i slutet av 1600-talet då det 
behövdes en stark befästning i södra Sverige. Inspiration 
hämtades från andra länder och när Karlskrona stod 
klart var det en av de modernaste flottbaserna i världen. 
Staden blev sedan ett föredöme och inspiration för andra 
städer. Örlogsstaden blev utnämnd till världsarv år 1998.





















EUCC-D
”Området vid östersjökusten har formats av kultur och ekonomi. 
Kustunionen (EUCC-D) arbetar för att det ska förbli så även i 
framtiden.”
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