
Världssarvsområdet 
Kvarkens skärgård 

• 	 19 440	km2,	varav	85 %	vatten			
• 	 Kvarkens	skärgård	fick	

världsarvsstatus	2006
• 	 Plats:	Korsnäs,	Malax,	
				Korsholm,	Vasa,	Vörå

Forststyrelsen ansvarar för 
förvaltningen och koordineringen 
av utvecklingsarbetet i Kvarkens 
världsarvsområde i samarbete 
med kommunerna, samt för 
skötseln av de statligt ägda mark- 
och vattenområdena som utgör 
50 procent av världsarvsområdets 
areal.

Kvarkens	kundtjänst:	
tfn	050	346	6200,	
info@kvarken.fi

• 	 www.utinaturen.fi/kvarken

• 	 www.kvarken.fi	
 
• 	 Stugor,	fiske-	och	jakttillstånd:	

www.eraluvat.fi
 

kvarkens	skärgård

@kvarkenworldheritage	

Skydda naturen på utflykten

• Respektera naturen och andra 
besökare

• Observera att det finns många 
privata markområden och invånare 
inom världsarvsområdet.

• Det är tillåtet att göra upp eld på för 
ändamålet anvisade platser. När det 
råder varning för skogsbrand får du 
inte alls göra upp eld.  

• Skräpfritt friluftsliv. Det finns inga 
avfallskärl i Kvarken, så packa ner 
och ta med ditt eget avfall från 
området. Brännbart avfall kan du 
bränna på eldplatserna, resten orkar 
du säkert ta med dig.

• Det är tillåtet att plocka bär och 
matsvamp.

• Kom ihåg att på Valsörarna är det 
tillåtet att röra sig endast längs 
stigarna under tiden 1.5-31.7.

• Håll sällskapsdjur kopplade.
• Allemansrätten ger dig rätt att meta 

och pilka med ett spö. Kontrollera 
vilka fisketillstånd du behöver 

  (www.eraluvat.fi) 
• I Kvarkens skärgård är det tillåtet 

att tälta enligt allemansrätten med 
undantag för Valsörarna, där tältning 
endast är tillåten under 1.8.-30.4. på 
vissa områden. 

• Cykla bara på för ändamålet anvisade 
stigar. 

• Det är förbjudet att köra motordrivna 
fordon i terrängen.

Instruktioner och regler i Kvarkens 
skärgård:
www.utinaturen.fi/kvarken/
instruktionerochregler

NÖDNUMRET 112 – HÅLL REDA PÅ 
VARIFRÅN DU RINGER – MOBILEN 
FUNGERAR INTE I HELA KVARKENS 
SKÄRGÅRD. 

Världsarvet  

Kvarkens skärgård
Kvarkens steniga skärgård, som lång- 
samt höjer sig millimeter för millime- 
ter ur havet, är Finlands enda naturarv 
på Unescos världsarvslista. Detta 
stenrike kan du uppleva genom att 
vandra längs naturstigar, paddla, åka 
båt, fiska, skåda fåglar, plocka bär och 
svamp eller delta i en guidad utflykt.

I Kvarkens skärgård kan du fortfarande 
uppleva känslan av vildmark och still- 
het. Här väntar fascinerande platser på 
att bli upptäckta.

Utsiktstornet	Saltakaret	(1)	ligger	nära	
Svedjehamns	fiskehamn,	invid	natursti-
gen	Bodvattnet	runt.	Från	tornet,	som	
höjer	 sig	 drygt	 20	 meter	 över	 havet,	
öppnar	sig	en	magnifik	utsikt	över	den	
omgivande	 steniga	 skärgården,	 som	
formats	av	istiden.	Tornet	är	också	en	
utmärkt	 plats	 för	 fågelskådning.	 För	
rullstolsburna	 med	 följeslagare	 och	
besökare	med	barnvagn	finns	en	ramp	
upp	till	tornets	nedre	utsiktsplattform.	
Invid	Bodvattnets	naturstig	finns	Björkö	
bys	 tidigare	 fiskehamn	 Bodback,	 som	
numera	är	ett	museiområde	med	många	
gamla	strandbodar	och	båtskjul.	Som-
martid	går	höglandsboskap	på	bete	på	
strandägarna.	Vid	utsiktstornet	Saltka-
ret	finns	en	eldplats	och	komposttoa-
letter.	

Vyerna	 och	 den	 varierande	 naturen	
längs	 Sommarö	 naturstig	 (2)	 är	 som	
gjorda	 för	 utflykter	 för	 hela	 familjen.	
Utöver	 naturstigen	 finns	 också	 sand-
vägar	i	området,	där	det	går	bra	att	ta	
sig	fram	med	barnvagn.	Rastplatserna	
är	utrustade	med	skärmskydd	och	eld-
platser	 samt	 komposttoaletter.	 Som-
marö	vaktstuga	hyrs	ut	året	om	(www.
eraluvat.fi).	

På	Valsörarnas	fyrö	(3)	finns	mycket	att	
se	och	uppleva.	Den	rödmålade	järnfy-
ren	mitt	på	ön	och	de	gamla	fyrvakt-
arbyggnaderna	 i	 omgivningen	 är	 en	
imponerande	syn.	Valsörarna	är	också	
ett	paradis	 för	alla	 fågelentusiaster.	 I	
närheten	av	bryggorna	finns	områden	
där	det	är	tillåtet	att	tälta	från	augusti	
till	 slutet	 av	 april.	 Sommartid	 ordnas	
guidade	båtutflykter	till	ön.	

Mickelsörarna	 (4)	erbjuder	mycket	att	
göra	och	uppleva.	Naturstigen	ger	dig	
en	inblick	i	geologin	och	naturen	i	Kvar-
kens	 världsarvsområde.	 Längs	 stigen	
finns	 tomtningar	 och	 länningar	 från	
1500-talet.	 Sommartid	 finns	 ett	 litet	
café	i	den	gamla	sjöbevakningsstatio-
nen	och	det	är	möjligt	att	övernatta	i	
byggnaden.	På	gården	vid	bryggan	finns	
skärmskydd,	 eldplats	 och	 kompost-	
toalett	samt	hyresbastu.	Fiskevattnen	
kring	ön	är	utmärkta.	Du	kan	ta	dig	till	
ön	 antingen	med	egen	båt	 eller	med	
beställningstransport.	

Rönnskärs	 Fäliskär	 (5),	 är	 en	 populär	
rastplats	särskilt	bland	båtfolk.	Båken	
på	ön	är	den	äldsta	av	sitt	slag	i	Bott-
niska	viken.	Byggnaderna	som	tidigare	
fungerade	som	lotsbostäder	och	varvs-
byggnaden	”Docket”	har	renoverats	till	
inkvarteringsutrymmen.	 Där	 kan	 du	
boka	 rum	 under	 båtsäsongen	 (www.
solrutten.fi).	Vid	stranden	finns	skärm-
skydd,	eldplats	och	komposttoalett.	

Skogsnaturen	 längs	 Öjens	 naturstig	
(6)	 i	 Sundom	 växlar	 mellan	 frodiga	
strandlundar	 och	 karga	 klippor	 med	
talldungar.	De	äldsta	träden	är	nästan	
200	år	gamla.	Längs	stigen	finns	infor-
mationstavlor		om	områdets	natur,	läke-
växter	och	folktro.	Rastplatsen	är	utrus-
tad	 med	 skärmskydd,	 komposttoalett	
och	vedförråd.

Björkörens	 hyresstuga	 (7)	 och	 Vargis	
ödestuga	(8)	är	utrustade	särskilt	med	

tanke	på	paddlare.	I	närheten	av	båda	
stugorna	finns	låga	bryggor	där	padd-
lare	lätt	kan	ta	i	land.	En	paddlingstur	
till	 rastplatsen	 på	 Slåttskär	 (9)	 är	 en	
oförglömlig	 upplevelse.	 Du	 kan	 hyra	
Björkörens	hyresstuga	året	om	(www.
eraluvat.fi)	och	Vargis	ödestuga	behöver	
du	inte	reservera.	Vid	Vargis	ödestuga	
finns	 skärmskydd,	 eldplats	 och	 kom-
posttoalett.

Molpehällorna	(10)	väntar	dig	som	nju-
ter	av	stillheten	i	Kvarkens	yttre	skär-
gård.	Från	gården	startar	en	naturstig	
med	 informationstavlor	 som	 berättar	
om	 landhöjningssträndernas	 speciali-
teter.	I	änden	av	stigen	finns	en	rekon-
struktion	av	den	ursprungliga	vippbåken	
på	Molpehällorna,	som	ett	minnesmärke	
över	 Bottniska	 vikens	 första	 båk.	 Vid	
bryggan	finns	eldplats	och	kompostto-
alett.

Världsarvsporten	(11)	presenterar	och	
informerar	 om	 världsarvet	 Kvarkens	
skärgård.	I	anslutning	till	Världsarvspor-
ten	finns	världsarvsutställning,	galleri	
samt	café-	restaurang.

Forststyrelsens	samarbetspartner	ord-
nar	 kryssningar,	 erbjuder	 guide-	 och	
övernattningstjänster	samt	måltidsser-
vice:	

www.utinaturen.fi/kvarken/service/
samarbetspartner
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Höga Kusten / 
Kvarkens skärgård      
inskriven på 
världsarvslistan år 2006

Förenta nationernas 
organisation för utbildning, 

vetenskap och kultur
 



Österbottens
museum

Världsarvet

Kvarkens skärgård 

Klobbskats 
utkikstorn

Världsarvsporten
11.


