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1. SYFTE
Syftet med dessa anvisningar är att ange regler för användningen av
logon för Kvarkens världsarv för att skydda äganderätten till logon,
samt se till att villkoren för godkänd certifiering meddelas på ett
öppet och trovärdigt sätt för att undvika alla missförstånd.

2. INNEHÅLL
I dokumentet Anvisningar för användande av logon för Kvarkens
världsarv fastslås regler och riktlinjer för
• vem som äger och förvaltar logon
• vem som har rätt att använda logon för Kvarkens världsarv
• vilka riktlinjer det finns för återgivning av logon i tryckt
och utgiven form
• i vilka sammanhang på produkten eller i produktdokument som
logon kan användas

3. ÄGANDERÄTT TILL OCH ANVÄNDNING AV LOGO
Logon för Kvarkens världsarv tillhör förvaltaren av världsarvet Logon
har framtagits av Jari Kostet, grafisk specialplanerare vid
Forststyrelsen. Små andringar har gjorts av Reklambyrå Heikki
Järvinen.
Användningen
av
logon
regleras
och
styrs
av
Kvarkens
världsarvsdelegation. Tillstånd och direktiv om användning av logon
kan skötas av Världsarvsdelegationen själv eller delegeras till av
världsarvsdelegationen utsedd arbetsgrupp. Världsarvsdelegationen
eller dess arbetsgrupp är skyldig att föra aktuellt register över
alla logoanvändare som fått licens för användning av logon på
produkter och i produktdokument.
Otillåten användning av logon är förbjuden och kan leda till
rättsliga efterverkningar. En avgift för användningen av logon får
tas ut om så bestäms.

4. LOGOANVÄNDNING
4.1 Användargrupper
Det finns fyra grupper av logoanvändare:
Grupp A – Kvarkens världsarvsdelegation samt alla organisationer
eller föreningar som är representerade i delegationen har tillåtelse
att använda logon i sammanhang som främjar världsarvet, i enlighet
med förvaltnings- och utvecklingsplanen.
Användaren av logon ska meddela om det på förhand till
Forststyrelsen, som anmäler ärendet världsarvsdelegationen till
kännedom.
Grupp B – Övriga myndigheter och samarbetsparter (t.ex. regionala
myndigheter, kommuner, allmännyttiga samfund och organisationer) som
deltar i förvaltningen av världsarvsområdet. Logon för då användas
enbart i sammanhang med anknytning till världsarvsområdet.
Grupp C – Företagare och andra som är verksamma i världsarvsområdet
och erbjuder produkter (varor eller tjänster) som hänför sig till
världsarvsområdet.
I grupp C kan följande typer av logoanvändare ingå:
•
•

•

certifierade världsarvsguider
företagare och andra samfund som erbjuder produkter (varor
och tjänster) i världsarvsområdet eller med anknytning till
detta
andra aktörer verksamma i världsarvsområdet

Grupp D – organisationer och andra organ som önskar stödja eller
marknadsföra världsarvsområdet och som har tillåtelse att göra det
från Kvarkens världsarvsdelegation eller utsedd arbetsgrupp.

4.2 Villkoren för användning av Kvarken världsarvslogo
för hotell, rederier och restauranger (Grupp C)
•

förmedlar upplevelser och tjänster
världsarvet Kvarkens skärgård

•

förmedlar information om världsarvet Kvarkens skärgård

•

följer principerna för hållbar turism

som

anknyter

sig

till

Hotell/Rederier
Hotellet/rederiet förmedlar upplevelser, program eller programpaket i
världsarvet och dessa marknadsförs synligt i receptionen och på
hotellets hemsida tillsammans med logon. Kvarkens världsarvslogo kan
endast användas vid marknadsföring av dessa upplevelser, program
eller programpaket som anknyter till världsarvet.
I alla gästrum samt i receptionen finns information om världsarvet
Kvarkens skärgård. I gästrum skall informationen finnas åtminstone i
den infomapp som finns i varje rum. Dessutom kan informationen ges
via TV (t ex kopior av Kvarken.fi-webbsidor). Vid receptionen skall
det finnas information om världsarvet Kvarkens skärgård, åtminstone
karta och broschyr.
Ansvariga för personalen vid receptionen skall delta i skolning om
världsarvet Kvarkens skärgård åtminstone vartannat år. Skolningen
arrangeras av Forststyrelsen. Skolningen ordnas som ett allmänt
skolningstillfälle för alla som använder logon.
Företaget skall ha ett miljöcertifikat och egen kvalitetsdokumentation eller samarbetsavtal med Forststyrelsen.

Restauranger
Restaurangen förmedlar upplevelser, program eller programpaket i
världsarvet, t ex en världsarvsmeny, som anknyter till
världsarvsområdet.
Ansvariga för personalen vid receptionen skall delta i skolning om
världsarvet Kvarkens skärgård åtminstone vartannat år. Skolningen
arrangeras av Forststyrelsen. Skolningen ordnas som ett allmänt
skolningstillfälle för alla som använder logon.
Företaget skall ha ett miljöcertifikat och egen kvalitetsdokumentation eller samarbetsavtal med Forststyrelsen

4.3 Villkoren för användning av Kvarken världsarvslogo för
användning av Kvarkens världsarvslogo för hantverks- och
konsthantverksprodukter (Grupp C)
Produkten bör vara inhemsk och tillverkad i huvudsak av inhemska
råämnen. I produkten rekommenderas naturmaterial, men undantag kan
godkännas beroende på bruksändamål. Vid valet av produkter
prioriteras de som är gjorda inom området, men det är inte ett
absolut krav.
Produkten kan inte vara en industriellt tillverkad souvenir, som
finns försedda med olika logon på olika resemål runt om i världen.
Användningen av världsarvslogon förutsätter att produkten är estetisk
och av hög kvalitet. Produkten skall vara bra planerad för sitt
användningsområde, så att den håller vid användningen. Inom
världsarvsområdet föredras produkter som är bruksföremål och man
försöker undvika rena prydnadsföremål. Sådana föremål är vanligen
också vackra, de består inte av onödiga delar eller dekorationer som
t.o.m. kan störa användningen av produkten. Rätt valda material och
välgjorda produkter ökar också dess estetik.
Produkten bör vara miljövänlig så att det i tillverkningsprocessen
inte används onödig energi eller material. Produkten bör vara lätt
att förstöra eller anpassad för återvinning.
Sättet som produkten förpackas på skall också vara miljövänligt så
att förpackningen är lätt att förstöra och att den inte innehåller
för naturen skadliga ämnen.
Den som anhåller om att få använda logon bör tala om vilka mängder
och inom vilken tid han/hon kan leverera sina produkter, så att inte
återförsäljaren hamnar i svårigheter.
Tillverkaren bör se till att samma kvalitet hålls som när logon
beviljades. Logons användningsrätt förnyas med fem års mellanrum, då
också kvaliteten granskas.
Till produkten bifogas uppgifter om använda material, om tillverkaren
samt skötselråd eller så skall försäljaren kunna ge samma
information.

4.4 Användningsområden för logon
Logon för Kvarkens världsarv utgör en informationslänk
världsarvet, dess förvaltare och dess besökare.

mellan

Följande villkor måste
världsarv används:

vara

uppfyllda

när

logon

för

Kvarkens

•
Logon skall tryckas i enlighet med de mått, färger och
andra specifikationer som beskrivs nedan

Användningsändamål

Logo

Broschyrer, böcker och
annat material i 4färgstryck

Logo enligt CMYK
färgskala.
Ursprungsskala skall
användas.

För användning på
Internet och till
material som enbart
skall synas på en
dataskärm

Logo i RGB-färgskala

Annonser och annat
material, som trycks i
svartvitt

Annonser och annat
material, som trycks i
svartvitt

Logo i svart/vit
version

Logo i gråskala

Logon för Kvarkens världsarv kan användas som sådan. Logon för
Kvarkens världsarvsområde kan också användas i dokument för att öka
den allmänna medvetenheten om Kvarkens världsarvsområde.
För material som produceras för att informera om eller marknadsföra
Kvarkens världsarv har uppgjorts särskilda grafiska direktiv, i vilka
även närmare instruktioner om användandet av logon ingår.

4.5 Godkännande av rättigheter till logoanvändning
4.5.1 Villkor för godkännande av rättigheter till
logoanvändning
Ett företag, en organisation eller en enskild måste, före tryckning,
publicering
eller
annan
användning
av
logon
för
Kvarkens
världsarvsområde, därtill ha erhållit officiellt godkännande från
Kvarkens världsarvsdelegation eller utsedd arbetsgrupp.
Till
Kvarkens
världsarvsdelegations
eller
utsedd
arbetsgrupps
uppgifter hör att kontrollera att sökanden har lämnat in obligatorisk
skriftlig anmälan om användning av logon och att krav för
logoanvändning och återgivning är uppfyllda.
• Sökande i grupp B har rätt att använda logon i sammanhang
som anknyter sig till världsarvsområdet under förutsättning
att de förbinder sig att uppfylla de krav och villkor för
logoanvändningen som finns i detta anvisningsdirektiv.
• Sökande i grupp C skall lämna in avsedd skriftlig anmälan om
användning av logon, ur vilken avsedda användningsområden
framgår. Den sökande förbinder sig att uppfylla de krav och
villkor
för
logoanvändningen
som
finns
i
detta
anvisningsdirektiv.
• Sökande i grupp D bör meddela skriftligt om sammanhang där
logon används samt förbinder sig att uppfylla de krav och
villkor
för
logoanvändningen
som
finns
i
detta
anvisningsdirektiv.

4.5.2 Återkallande av logolicens
Kvarkens världsarvsdelegation eller utsedd arbetsgrupp förbehåller
sig rätten att återkalla logolicensen om användaren misstänks
missbruka logon eller inte uppfyller alla principer, regler och krav.
Om det efter undersökning visar sig att misstanken är välgrundad
kommer logolicensen att återkallas.

4.6 Logoavgifter
Regler för betalning
världsarvsdelegation.

för

logoanvändning

bestäms

av

Kvarkens

4.7 Lösning av tvister
Tvister om användning av logon för Kvarkens världsarv löses av
Kvarkens världsarvsdelegation. Den yttersta beslutskompetensen i
dessa frågor innehas av Forststyrelsen (förvaltaren av världsarvet).

