
Upplev platåbergslandskapet

Unesco-året 2022

En sammanställning över kommunikationen i 
 samband med den officiella utmärkelsen som 
 Sveriges första  Unesco globala geopark.



SYFTE OCH STRATEGI

D
enna kampanj syftar till att  belysa utnäm
nandet av Platåbergens  Geopark som en 
Unesco global geopark. Kampanj materialet 
är tillgångar för att  kommuni cera utmär
kelsen, väcka  intresse och lyfta platåbergs
landskapet som  besöksmål. Kampanjen 

är ren och tydlig. Den ska vara lätt att urskilja på stan, i 
trafiken, på webben, osv.

Kampanjens bilder är valda utifrån själva bergen i första 
hand. Detta har sin utgångspunkt i människors förväntan 
när de ser vårt namn – Platåbergens Geopark. Övriga 
landskapstyper är superviktiga och en lika självklar del 
av platåbergslandskapet. Men dessa lyfts i nästa steg för 
att undvika förvirring i en första kontakt med varumärket 
Platåbergens Geopark. Det primära syftet är att skapa 
känsla genom bilder på upplevelse och vyer. Vi har valt 
att primärt ha vår/sommarkänsla i bilderna då det är då 
aktiviteten drar igång. Eventuellt kan det komma någon 
form av tillägg senare under året.

Bilder och texter är fria att användas i er kommunikation 
kring Unescoutmärkelsen av Platåbergens Geopark.
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”UPPLEV PLATÅBERGSLANDSKAPET”

Upplev 
platåbergs-
landskapet

Platåbergslandskapets  historia 
sträcker sig 1700 miljoner år  tillbaka 
– res genom ett skiftande landskap 
med unika naturupplevelser.

Äventyr eller rekreation? 
Varför välja – på våra 
femton platåberg och i 
landskapet mellan bergen 
erbjuds både och.

Många stenbrott finns kvar 
som minnen i  landskapet 
– spännande, märkliga 
och vackra platser.



PRINT

POPUP-VÄGG  – 1500 x 2230 mm 

”MINI-UTSTÄLLNING”

Upplev det unika 
platåbergslandskapet

P
latåbergslandskapet bjuder på 
en stor variation. Här finns pe
neplanet (urbergsytan) med 
sina släta berg hällar, platåber
gen som med unika berglager 

reser sig över slätten och istidsavsätt
ningar som skapar ett böljande land
skap. Här är det alltid nära till mäk

tiga naturupplevelser. På och kring 
platåbergen hittar vi barrskog, ädellöv
skog, rasbranter, lodräta bergväggar, al
var, mossar och kärr. Nedanför bergen 
finner vi grunda slättsjöar, böljande åsar 
och bevarade kulturlandskap.

I området finns stora mängder av kul
turhistoriska lämningar så som mega

litgravar, runstenar, stenkyrkor, klos
ter, slott och borgar. Många står kvar 
– en del är ruiner. Här har flera av lan
dets mest intressanta historiska fynd 
hittats. Platåbergslandskapet är fullt av 
spår som visar hur stenen blev till le
vebröd för människan. Stenindustrins 
historia syns på många håll i området. 

Här kryllar det av lämningar efter sten
brott, kalkbruk, kvarnstensgruvor och 
oljeskifferverk.

Platåbergslandskapet har sakta för
ändrats – från urtid till nutid – och har 
i alla tider skänkt livskvalitet till både 
växter, djur och oss människor.

D
agens landskap kännetecknas till 
stor del av landskapsformer ska
pade under senaste istiden, som 
började för 115 000 år sedan. När 

isen var som tjockast täcktes geoparks
området av ett ungefär 3,5 kilometer tjockt 
istäcke. När klimatet blev varmare för om
kring 20 000 år sedan började isen dra sig 

tillbaka norrut. Vid iskanten mynnade stora 
isälvar, som förde med sig material av ned
brutet berg. Lerpartiklarna sveptes med vatt
net långt ut i havet, men större och tyngre 
 partiklar i form av sten, grus och sand sam
lades i moränryggar, deltan och andra avlag
ringar längs iskanten.

VALLEBYGDEN, SKÖVDE

58°26’53.1”N 13°42’39.4”E

När isen smälte efter sista istiden blev klimatet plötsligt 
kallare under en period. Det gjorde att isavsmältningen 

stannade upp, och iskanten låg stilla över samma område 
i nästan tusen år – precis här vid Valle. Resultatet blev en 
mångfald av landskapsformer   dödisgropar,  kamekullar, 

rullstensåsar, för att nämna några  grunden för det 
 kuperade landskap vi ser idag.

P
latåbergen är så kallade restberg. 
De består i huvudsak av förstenade 
 sediment som bildats för över en halv 
miljard år sedan i ett uråldrigt hav. 

Under årmiljonerna har stora delar av dessa 
sedimentära bergarter slipats ned till grus, 
sand och lerpartiklar.

Bara på några platser har de bevarats, tack 
vare magma som steg upp från jordens inre 
för 280 miljoner år sedan och  stelnade till 
bergarten diabas. Den hårdare diabasen lade 
sig som en skyddande hätta över de mjukare 
underliggande  sedimentära bergarterna, och 
gjorde så att platå bergen skapades. 

Platåbergens bergarter vittnar om flera 

 stora geologiska processer som är viktiga 
för att förstå jordens utveckling. Man hittar 
till exempel både fossil från nume
ra  utdöda djur och några av värl
dens äldsta fynd av  meteoriter i 
platåbergen. 

Många skolbarn i platåbergs
landskapet fått lära sig en 
ramsa för att  komma ihåg 
 lagerföljden på bergen: 
”USA  KLockan Tre” står 
för Urberg, Sandsten, 
Alunskiffer, Kalksten, 
Lerskiffer och Trapp 
(diabas).

U
nder den smältande inlandsisen 
rann stora mängder vatten fram i 
små rännilar och mäktiga isälvar. 
Vattnet transporterade med sig 

nedslipat berg i form av sten, grus, sand 
och lera som småningom nådde havet. De 

 minsta partiklarna höll sig länge svävande i 
havsvattnet. De sjönk långsamt ner till bot
ten först när de kommit en bit ut i  havet, 
långt utanför isen. Biljoner, triljoner små ler
partiklar skapade den lerjord som idag bre
der ut sig över den flacka Västgötaslätten.

I PLATÅERNAS SKOGAR finns barr skogar med vissa inslag av 
lövträd. På vissa  otillgängliga platser finns mer naturliga sko
gar, som tex. randskogen på Halle  
och Hunneberg.

DEN LODRÄTA HAMMAREN är dramatiska klippväggar av di
abas som kan ses på vissa av bergen, tex. Halle och Hunne
berg. Där bildar den  uppemot 60 meter höga lodräta stup.

MOSSARNA är en av bergsplatåernas  karaktäristiska naturty
per med ett rikt  fågelliv. Vitmossan har en förmåga att växa 
 under blöta, näringsfattiga förhållanden.

RIKKÄRR – Där kärr ligger i anslutning till kalksten blir grund
vattnet kalkrikt. Det ger upphov till så kallade rikkärr med 
mycket rik flora med många olika arter.

RASBRANTERNA nedanför hammaren har bildats av diabas
block och  stenar som  rasat ner från klippväggen ovanför. Här 
skapar ökenur och ängsur intressanda miljöer.

ALKÄRR – I sluttningarnas nedre delar är det blött av fram
springande grundvatten som skapar kärr, källor och sump
skogar. Ett exempel är gamla alkärr med sin mörka vat
tenspeglar.

LUMMIGA LUNDAR – I bergens sluttningar påträffas lundar 
med ädellövträd där alm, ask, lind och lönn växer. Ofta på
träffas gamla jätte träd med en viktig roll för den biologiska 
mångfalden.

PENEPLANET, NORDKROKEN

58°23’15.3”N 12°24’09.0”E

De plana berghällarna vid Nordkroken fanns här redan 
för mer än en halv miljard år sedan! De består av berg
grund som ursprungligen bildades i en enorm bergs
kedja för 1700 miljoner år sedan. Den kan ha varit lika 

hög som Himalaya men vittrade till slut ner till det plat
ta landskap som du nu kan se. Denna plana yta kallas 

för det subkambriska  peneplanet.

Senaste istiden formade landskapet
– grus, sand, dödisgropar och åsar

Sandstenen i platåbergen var en gång 
sandkorn på botten av ett grunt hav som 

sedan pressades samman och blev till sten.

Platåbergen – rester från ett uråldrigt hav

Slätten – från havets 
botten till spannmåls
odling på tiotusen år

Ålleberg

Vy från Ålleberg över Falbygdens slättlandskap.

Välkommen till storslagna upplevelser i ett 
världsunikt landskap format av tiden.

www.platabergensgeopark.se
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Foto: Henrik Theodorsson
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Platåbergens natur
De olika bergarterna har givit upphov till olika jordar, vilket i sin tur  skapat 
olika förutsättningar för  vegetation och människans bruk av  naturen.
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Ett världsunikt 
landskap format 

av tiden

P
latåbergens Geopark har blivit utnämnd 
till Sveriges första Unesco globala geo-
park. Det är ett bevis på att området har 
geologiska värden som är av inter nationell 

 betydelse. Här hittar vi geo logiska fenomen och 
 platser som bara finns här eller ett fåtal andra 
 ställen i  världen. Här kan du upp leva den ur gamla 
peneplan ytan –  Sveriges äldsta landskapstyp, 
platåbergen med sina  olika berlager som reser sig 
över slätten, och ett  böljande,  bördigt landskap 
skapat av den senaste inlands isen.

P
latåbergslandskapet har med sin  geologi 
gett goda förutsättningar för  människan 
att  bosätta sig just här. Den  bördiga 
 jorden, grund vatten och platåbergens 

bergarter har varit en tillgång i alla  tider. De 
många kultur- och industri historiska  lämningarna 
berättar om land skapets  betydelse för växter, 
djur och människa – från de  första bosättarna till 
dagens samhälle.

E
n geopark visar på sambandet mellan 
 planeten jordens  historia och männi skans 
 utveckling. Huvuduppgiften är att sprida 
 kunskap och bidra till ökad förståelse för hur 

vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet.  
Idag finns det 177 geoparker i 46 länder. Geo-

parkerna samarbetar i det globala geoparks-
nätverket, som syftar till att skapa band mellan geo-
parker världen över. 

Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio 
kommuner i Västra Götaland. Geoparkens område 
sträcker sig över 3690 km2.

ÅLLEBERG

PENEPLANET VID NORDKROKEN

KINNEKULLE SETT FRÅN LUGNÅSBERGETMEGALITGRAV VID EKORNAVALLEN

STORA STENBROTTET PÅ KINNEKULLE

DÖDISGROP VID VARNHEM

KATA GÅRD

www.platabergensgeopark.se
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www.platabergensgeopark.se

Upplev
platåbergs-
landskapet

Platåbergslandskapets  historia 
sträcker sig 1700 miljoner år  tillbaka 
– res genom ett skiftande landskap 
med unika naturupplevelser.

Äventyr eller rekreation? 
Varför välja – på våra 
 femton platåberg och i 
landskapet mellan ber-
gen erbjuds både och.

Många stenbrott finns kvar 
som minnen i landskapet 
– spännande, märkliga 
och vackra platser.
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P
latåbergens Geopark har blivit utnämnd 
till Sveriges första Unesco globala geo-
park. Det är ett bevis på att området har 
geologiska värden som är av inter nationell 

 betydelse. Här hittar vi geo logiska fenomen och 
 platser som bara finns här eller ett fåtal andra 
 ställen i  världen. Här kan du upp leva den  urgamla 
peneplan ytan –  Sveriges äldsta landskapstyp, 
platåbergen med sina  olika berlager som reser sig 
över slätten, och ett  böljande,  bördigt landskap 
skapat av den senaste inlands isen.

P
latåbergslandskapet har med sin  geologi 
gett goda förutsättningar för  människan 
att  bosätta sig just här. Den  bördiga 
 jorden, grund vatten och platåbergens 

bergarter har varit en tillgång i alla  tider. De 
många kultur- och industri historiska  lämningarna 
berättar om land skapets  betydelse för växter, 
djur och människa – från de  första bosättarna till 
dagens samhälle.

E
n geopark visar på sambandet mellan 
 planeten jordens  historia och männi skans 
 utveckling. Huvuduppgiften är att sprida 
 kunskap och bidra till ökad förståelse för hur 

vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet.  
Idag finns det 177 geoparker i 46 länder. Geo-

parkerna samarbetar i det globala geoparksnät-
verket, som syftar till att skapa band mellan geo-
parker världen över. 

Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio 
kommuner i Västra Götaland. Geoparkens område 
sträcker sig över 3690 km2.

ÅLLEBERG

PENEPLANET VID NORDKROKEN

KINNEKULLE SETT FRÅN LUGNÅSBERGETMEGALITGRAV VID EKORNAVALLEN

KATA GÅRD STORA STENBROTTET PÅ KINNEKULLE

DÖDISGROP VID VARNHEM

Ett världsunikt 
landskap format 

av tiden

www.platabergensgeopark.se
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www.platabergensgeopark.se

Upplev
platåbergs-
landskapet

Platåbergslandskapets  historia 
sträcker sig 1700 miljoner år  tillbaka 
– res genom ett skiftande landskap 
med unika naturupplevelser.

Äventyr eller rekreation? 
Varför välja – på våra 
 femton platåberg och i 
landskapet mellan ber-
gen erbjuds både och.

Många stenbrott finns kvar 
som minnen i landskapet 
– spännande, märkliga 
och vackra platser.
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www.platabergensgeopark.se

Upplev 
platåbergs-
landskapet

Platåbergslandskapets  historia 
sträcker sig 1700 miljoner år  tillbaka 
– res genom ett skiftande landskap 
med unika naturupplevelser.

Äventyr eller rekreation? 
Varför välja – på våra 
 femton platåberg och i 
landskapet mellan bergen 
erbjuds både och.

Många stenbrott finns kvar 
som minnen i  landskapet 
– spännande, märkliga 
och vackra platser.



TEXTER

Upplev platåbergslandskapet (RUBRIK) 

Utnämnt till Sveriges första Unesco globala geopark (UNDERRUBRIK)

LÅNG VERSION

Årmiljoner av geologiska händelser 
har format det vi kallar platåberg-
slandskapet. Ett landskap känt för 

dramatiska bergväggar, stora stenbrott, 
kungliga älgar, dansande tranor, svävan-
de segelflyg, blommande berg, kristna 
vikingar, megalitgravar, kvarnstenar, 
guldskatter och pulserande friluftsliv.

Platåberglandskapet ligger mellan Sveriges 
två största sjöar, Vänern och Vättern, och 
området består enkelt uttryckt av Väst-
götaslätten och de femton platåberg som 
ramar in den. Att landskapet är speciellt 
råder inget tvivel om. Livsnjutare och 
friluftssjälar har i alla tider hänförts över 
det vackra platåbergslandskapet. Här har 
också digniteter som Carl von Linné och 
polarfararen S.A. Andrée fascinerats och 
förundrats över både biologi och geologi.

En måste inte känna till alla vetenskapliga 
anledningar till varför platåbergslandska-
pet är unikt för att bli tagen av det. Här 
räcker det att bara vara, andas och öppna 
ögonen. Platåbergslandskapet är ditt att 
uppleva oavsett om du vill vandra, cykla 
mountainbike, skåda fåglar, paddla, glid-
flyga, rida, åka skidor, vandra med snöskor, 
fika på café eller dofta på våren i prunkan-
de lundar. Här finner du både lugnet och 
kickarna.

Här är det alltid nära till mäktiga natur-
upplevelser tack vare ett antal karaktäris-

tiska landskapstyper. Peneplanet – ur-
bergsytan – med sina platta berghällar är 
Sveriges äldsta bevarade landskapsform. 
Platåbergens platåer bjuder på barrskogar, 
stora mossar och hisnande utsikter. I ber-
gens sluttningar – nedanför de dramatiska 
rasbranterna – hittar vi lummiga lövskogs-
lundar, gamla ekhagar, blommande rikkärr 
och blöta alkärr. På flera platser hittar vi 
alvarmarker, något som ofta för tankarna 
till Öland och Gotland. Nedanför bergen 
breder slätten ut sig med sina bördiga jor-
dar, grunda slättsjöar och bevarade kultur-
landskap. I området hittar vi också något 
som kallas kamelandskap, med böljande 
kullar, åsryggar och små sjöar. Med alla 
dessa olika naturtyper är det inte konstigt 
att platåbergslandskapet fullkomligen 
kryllar av naturreservat. Dessutom finns 
här två Naturum – Naturm Hornborgas-
jön och Naturum Vänerskärgården.

Men det varierande platåbergslandskapet 
bjuder inte bara på mäktiga naturupple-
velser. Den bördiga slätten var optimal för 
människan att bosätta sig vid efter den 
senaste istiden. Här växte snart högkul-
turer fram. Om detta vittnar de många 
megalitgravarna, byggda av stora stenblock 
för omkring 5 000 år sedan. Användandet 
av sten som byggnadsmaterial fortsatte 
senare med uppförande av stenkyrkor, 
kloster, slott, borgar och enklare boningar. 
Många står kvar – en del har omvandlats 
till ruiner. Invånare genom historien, som 

den offrade Hallonflickan från stenåldern, 
den mäktiga vikingakvinnan Kata, greven 
Gabriel de la Gardie eller Sveriges sista 
grottmänniska Lasse i berget, vittnar om 
skillnader i välstånd. Det är inte för inte 
som platåbergslandskapet varit fyndplats 
för flera av landets mest intressanta histo-
riska fynd. Dessutom har området visat sig 
vara mer betydande för Sveriges kristnan-
de än vad som tidigare varit känt.

Platåbergslandskapet är fullt av spår som 
visar hur stenen blev till levebröd för 
människan. Stenindustrins historia syns på 
många håll i området. Här finns ett stort 
antal lämningar efter stenbrott, kalkbruk, 
kvarnstensgruvor och oljeskifferverk. Idag 
får vi också inblick i stenarbetarnas liv 
och leverne genom något av de välbesökta 
arbetslivsmuseer som finns i området. 

Sakta, sakta har platåbergslandskapet för-
ändrats – från urtid till nutid – och har i 
alla tider skänkt livskvalitet till både växter, 
djur och oss människor. Sedan landska-
pet bildades har människan under olika 
epoker satt sin prägel på det. Det som en 
gång var nutid ser vi idag som värdefull 
kultur- och industrihistoria. Allt detta 
tillsammans skapar ett urval av besöksmål 
som inte liknar något annat.

Välkommen till storslagna upplevelser i ett 
världsunikt landskap format av tiden. 



TEXTER

Upplev platåbergslandskapet (RUBRIK) 

Utnämnt till Sveriges första Unesco globala geopark (UNDERRUBRIK)

KORT VERSION TIGHT VERSION

Årmiljoner av geologiska händelser 
har format det vi kallar platåberg-
slandskapet. Området består 

enkelt uttryckt av Västgötaslätten och de 
femton platåberg som ramar in den. Att 
landskapet är speciellt råder inget tvivel 
om. Livsnjutare och friluftssjälar har i alla 
tider hänförts över det vackra platåberg-
slandskapet. Här räcker det att bara vara, 
andas och öppna ögonen. Platåbergsland-
skapet är ditt att uppleva oavsett hur du 
väljer att göra det. Här finner du både 
lugnet och kickarna. 

Det är alltid nära till mäktiga naturupp-
levelser tack vare ett antal karaktäristiska 
landskapstyper. Här finner du tre unika 
miljöer så som peneplanet (urbergsytan) 
med sina släta berghällar, platåbergen som 
med sina olika berglager reser sig över 
slätten och istidsavsättningar som skapar 
ett makalöst landskap. I dessa miljöer 
finns en stor variation av naturtyper. 

På – och kring – platåbergen hittar vi 
barrskog, ädellövskog, rasbranter, lodräta 
bergväggar, alvar, mossar och kärr. Ned-
anför bergen finner vi grunda slättsjöar, 
böljande åsar och bevarade kulturland-
skap. Med alla dessa olika miljöer är det 
inte konstigt att platåbergslandskapet 
fullkomligen kryllar av naturreservat. 

Dessutom finns här två Naturum – 
Naturum Hornborgasjön och Naturum 
Vänerskärgården.

Men det varierande platåbergslandskapet 
bjuder inte bara på mäktiga naturupple-
velser. Området är fyllt av kulturhistoriska 
lämningar; megalitgravar, stensättningar 
och runstenar. Här hittar vi också ett stort 
antal stenkyrkor, kloster, slott, borgar och 
enklare boningar. Många står kvar – en 
del har omvandlats till ruiner. Platåberg-
slandskapet har varit fyndplats för flera av 
landets mest intressanta historiska fynd.

Här är också är fullt av spår som visar hur 
stenen blev till levebröd för människan. 
Stenindustrins historia syns på många 
håll i området. Här finns ett stort antal 
lämningar efter stenbrott, kalkbruk, 
kvarnstensgruvor och oljeskifferverk. Idag 
får vi också inblick i stenarbetarnas liv 
och leverne genom flera omtyckta arbets-
livsmuseer.

Välkommen till storslagna upplevelser i 
ett världsunikt landskap format av tiden. 

Platåbergslandskapet bjuder på en 
stor variation. Här finns peneplanet 
(urbergsytan) med sina släta berg 

hällar, platåbergen som med unika bergla-
ger reser sig över slätten och istidsavsätt-
ningar som skapar ett böljande landskap.

Här är det alltid nära till mäktiga natu-
rupplevelser. På och kring platåbergen 
hittar vi barrskog, ädellövskog, rasbranter, 
lodräta bergväggar, alvar, mossar och 
kärr. Nedanför bergen finner vi grunda 
slättsjöar, böljande åsar och bevarade 
kulturlandskap.

I området finns stora mängder av kul-
turhistoriska lämningar så som mega-
litgravar, runstenar, stenkyrkor, kloster, 
slott och borgar. Många står kvar – en 
del är ruiner. Här har flera av landets 
mest intressanta historiska fynd hittats. 
Platåbergslandskapet är fullt av spår som 
visar hur stenen blev till levebröd för 
människan. Stenindustrins historia syns 
på många håll i området. Här kryllar det 
av lämningar efter stenbrott, kalkbruk, 
kvarnstensgruvor och oljeskifferverk.

Platåbergslandskapet har sakta förändrats 
– från urtid till nutid – och har i alla tider 

skänkt livskvalitet till både växter, djur 
och oss människor. 

Välkommen till storslagna upplevelser i 
ett världsunikt landskap format av tiden. 
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Platåbergens Geopark har blivit 
utnämnd till Sveriges första Unesco 
globala geopark. Det innebär att 

platåbergslandskapet har geologiska 
platser och landskap som är av interna-
tionell betydelse – något som ses som 
världsunikt. Idag finns det 177 geoparker 
i 46 länder. Geoparkerna samarbetar i det 
globala geoparksnätverket, som syftar till 
att skapa band mellan geoparker världen 
över. Att vara en del av detta nätverk sät-
ter också vårt område på världskartan.

Viktiga platser i Platåbergens Geopark 
visar tydligt på de geologiska processer 
som pågått genom årmiljonerna - och 
som faktiskt fortfarande pågår. Detta har 
gett området de geologiska fenomen som 
bara finns här, eller på ett fåtal platser 
i världen. Peneplanet, platåbergen och 
istidsavsättningar är grunden till alla de 
olika landskapstyper som finns här.

Kultur- och industrihistoriska lämningar 
berättar om landskapets betydelse för 
människan i området – från de första 
bosättningarna till dagens samhälle. 
Globala geoparker utses av FN-organet 
Unesco. Andra exempel på Unescokon-
cept är världsarv och biosfärområden. 
En geopark har flera uppgifter. En är att 
sprida kunskap om de geologiska värden 
som finns i området. En annan att berätta 
om sambandet mellan geologi och natur- 
och kulturarv. En tredje uppgift är att 
utveckla besöksnäringen och turismen i 

Vad är en geopark? (RUBRIK) 

LÅNG VERSION KORT VERSION

området på ett hållbart sätt. En geopark 
ska också öka förståelsen kring hur vi bäst 
förvaltar våra naturresurser och vår planet.

Unesco globala geoparker är områden 
med unika geologiska arv som är av in-
ternationellt intresse. I geoparkerna finns 
platser där besökare kan uppleva och lära 
känna planeten jordens historia. En ur-
gammal historia som hjälper oss att förstå 
varför landskapet ser ut som det gör.

I Unesco globala geoparker finns också 
ett exceptionellt och rikt naturarv. Fasci-
nerande landskap, varierande ekosystem 
och betydande biologisk mångfald är 
stora värden som låter besökare förstå de 
utmaningar vår planet står inför. 

Unesco globala geoparker är en mötes-
punkt där jordens historia möter männ-
iskans historia. Här kan besökare resa i 
tiden, från de första bosättarna via indu-
strins utveckling fram till dagens samhäl-
le, vilket utgör ett värdefullt kulturarv.

Det immateriella arvet bär vittnesbörd 
om det intima förhållandet mellan bo-
ende och jorden de brukat i tusentals år. 
Berättelser, sägner och myter som riskerar 
att försvinna om vi inte överför det till 
kommande generationer. 

Platåbergens Geopark har blivit 
utnämnd till Sveriges första Unesco 
globala geopark. Det är ett bevis på 

att området har geologiska värden som är 
av internationell betydelse. Idag finns det 
177 geoparker i 46 länder. Geoparkerna 
samarbetar i det globala geoparksnätver-
ket, som syftar till att skapa band mellan 
geoparker världen över. Att vara en del av 
detta nätverk sätter också vårt område på 
världskartan. 

En geopark har flera uppgifter. En är att 
sprida kunskap om de geologiska värden 
som finns i området. En annan att berätta 
om sambandet mellan geologi och natur- 
och kulturarv. En tredje uppgift är att 
utveckla besöksnäringen och turismen i 
området på ett hållbart sätt. En geopark 
ska också öka förståelsen kring hur vi 
bäst förvaltar våra naturresurser och vår 
planet. 
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Texter på printmaterial

www.platabergensgeopark.se

Upplev
platåbergs-
landskapet

Platåbergslandskapets  historia 
sträcker sig 1700 miljoner år  tillbaka 
– res genom ett skiftande landskap 
med unika naturupplevelser.

Äventyr eller rekreation? 
Varför välja – på våra 
 femton platåberg och i 
landskapet mellan ber-
gen erbjuds både och.

Många stenbrott finns kvar 
som minnen i landskapet 
– spännande, märkliga 
och vackra platser.

Platåbergslandskapets  historia 
sträcker sig 1700 miljoner 
år  tillbaka – res genom ett 
 skiftande landskap med unika 
naturupplevelser.

Äventyr eller rekreation? Varför 
välja – på våra femton platåberg 
och i landskapet mellan bergen 
erbjuds både och.

Många stenbrott finns kvar som 
minnen i landskapet 
–  spännande, märkliga 
och vackra platser.
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Ett världsunikt 
landskap format 

av tiden

P
latåbergens Geopark har blivit utnämnd 
till Sveriges första Unesco globala geo-
park. Det är ett bevis på att området har 
geologiska värden som är av inter nationell 

 betydelse. Här hittar vi geo logiska fenomen och 
 platser som bara finns här eller ett fåtal andra 
 ställen i  världen. Här kan du upp leva den ur gamla 
peneplan ytan –  Sveriges äldsta landskapstyp, 
platåbergen med sina  olika berlager som reser sig 
över slätten, och ett  böljande,  bördigt landskap 
skapat av den senaste inlands isen.

P
latåbergslandskapet har med sin  geologi 
gett goda förutsättningar för  människan 
att  bosätta sig just här. Den  bördiga 
 jorden, grund vatten och platåbergens 

bergarter har varit en tillgång i alla  tider. De 
många kultur- och industri historiska  lämningarna 
berättar om land skapets  betydelse för växter, 
djur och människa – från de  första bosättarna till 
dagens samhälle.

E
n geopark visar på sambandet mellan 
 planeten jordens  historia och männi skans 
 utveckling. Huvuduppgiften är att sprida 
 kunskap och bidra till ökad förståelse för hur 

vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet.  
Idag finns det 177 geoparker i 46 länder. Geo-

parkerna samarbetar i det globala geoparks-
nätverket, som syftar till att skapa band mellan geo-
parker världen över. 

Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio 
kommuner i Västra Götaland. Geoparkens område 
sträcker sig över 3690 km2.

ÅLLEBERG

PENEPLANET VID NORDKROKEN

KINNEKULLE SETT FRÅN LUGNÅSBERGETMEGALITGRAV VID EKORNAVALLEN

STORA STENBROTTET PÅ KINNEKULLE

DÖDISGROP VID VARNHEM

KATA GÅRD

www.platabergensgeopark.se
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P
latåbergens Geopark har blivit utnämnd till Sveriges första 
Unesco globala geopark. Det är ett bevis på att området har 
världsunika och geologiska värden som är av internationell 
betydelse. Här hittar vi geologiska fenomen och platser 

som bara finns här eller ett fåtal andra ställen i världen. Här kan du 
uppleva den urgamla peneplanytan  Sveriges äldsta landskapstyp, 
platåbergen med sina olika berlager som reser sig över slätten, och 
ett böljande, bördigt landskap skapat av den senaste inlandsisen.

P
latåbergslandskapet har med sin geologi gett goda förut
sättningar för människan att bosätta sig just här. Den bördiga 
jorden, grundvatten och platåbergens bergarter har varit en 
tillgång i alla tider. De många kultur och industrihistoriska 

lämningarna berättar om landskapets betydelse för växter, djur och 
människa  från de första bosättarna till dagens samhälle.

E
n geopark visar på sambandet mellan planeten jordens 
 historia och människans utveckling. Huvuduppgiften är att 
sprida kunskap och bidra till ökad förståelse för hur vi bäst 
förvaltar våra naturresurser och vår planet.  

Idag finns det 177 geoparker i 46 länder. Geoparkerna samarbetar i 
det globala geoparksnätverket, som syftar till att skapa band mellan 
geoparker världen över. 
Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio kommuner i 

Västra Götaland. Geoparkens område sträcker sig över 3690 km2.



BILDER

Primära kampanjbilder
Dessa bilder är tänkta att vara ”skyltfönstret” i kampanjen. 
De första bilderna målgruppen möter. De spelar liksom 
huvudrollen och sätter en känsla och ett sug.

BILDTEXT: Platåbergslandskapets  historia sträcker sig 1700 
miljoner år  tillbaka – res genom ett skiftande landskap med 
unika naturupplevelser.

PLATS: Peneplanet vid Nordkroken, Vargön

BILDTEXT: Det världsunika platåbergslandskapet är ditt 
att uppleva. När du tror att du sett allt så finns lika mycket 
till att upptäcka.

PLATS: Diabasvägg i dimma, Hunneberg

BILDTEXT: Många stenbrott finns kvar som minnen i landska
pet – spännande, märkliga och vackra platser.

PLATS: Österplana hed och vall, Kinnekulle

Högupplösta bilder finns i vår mediabank. Vid 
 frågor, kontakta henrik.theodorsson@grastorp.se

Foto: Henrik Theodorsson/Platåbergens Geopark
Om ej annat anges

Detta är huvudbilden för kampanjen.

BILDTEXT: Äventyr eller rekreation? Varför välja – på våra 
femton platåberg och i landskapet mellan bergen erbjuds 
både och.

PLATS: Mössebergs friluftsområde

BILDTEXT: Den senaste istiden gav oss ett böljande landskap 
med kullar, åsar och små sjöar – många vackra miljöer att 
vandra i. 

PLATS: BockaskedeåsenToran i Valle Härad

BILDTEXT: Rör dig i ett världsunikt landskap format av tiden. 
Kom nära urtiden och reflektera över vårt ögonblick på jorden.

PLATS: Sandstenslagret på Kinnekulle



BILDER

Sekundära kampanjbilder
Dessa bilder är tänkta att vara komplement till de primära bilderna. Kan tex använ
das för attt illustrera våra framtagna kampanjtexter eller era egna texter och inlägg. 
Fria att spridas i sociala kanaler osv. Bilderna är indelade i fyra kategorier; landskap, 
natur, kultur-/industrihistoria och friluftsliv.

BILDINFORMATION: Ålleberg sett från Karle
by, Falbygden.

BILDINFORMATION: Halleberg i skymning. 
Hunneberg med Flo klev i förgrunden.

BILDINFORMATION: Hindens rev är en rand
morän som sträcker sig flera kilometer rakt ut 
i Vänern. Kinnekulle skymtar i horisonten.

FOTO: Jesper Anhede

BILDINFORMATION: Skymning över 
platåbergslandskapet. Utsikt från Brunn
hemsberget med Syd Billingen till höger och 
Kinnekulle i    horisonten.

BILDINFORMATION: Byklevsfallet på 
Hunneberg

BILDINFORMATION: Vandring vid 
Västerplana Storäng på Kinnekulle.

BILDINFORMATION: Silverfallet vid 
Karlsfors, Billingen.

BILDINFORMATION: Körsbärs
blom vid Hornborgasjön. Vy från 
Vässtorps åsen.

BILDINFORMATION: Mörkeklevs 
grotta, Kinnekulle.

LANDSKAP

NATUR

Högupplösta bilder finns i vår mediabank. Vid frå
gor, kontakta henrik.theodorsson@grastorp.se

Foto: Henrik Theodorsson/Platåbergens Geopark
Om ej annat anges



BILDER

Sekundära kampanjbilder
Dessa bilder är tänkta att vara komplement till de primära bilderna. Kan tex använ
das för attt illustrera våra framtagna kampanjtexter eller era egna texter och inlägg. 
Fria att spridas i sociala kanaler osv. Bilderna är indelade i fyra kategorier; landskap, 
natur, kultur-/industrihistoria och friluftsliv.

BILDINFORMATION: En av alla stenkyrkor i 
området, denna vid Kinne Vedum.

BILDINFORMATION: Råbäcks mekaniska 
stenhuggeri, Kinnekulle.

BILDINFORMATION: Kalkgrottorna i alunskif
fer vid Västra Tunhem, Vargön.

BILDINFORMATION: Girommen på Ekorna
vallen. En av Falbygdens många megalit
gravar.

BILDINFORMATION: Cykling i Valle Härad.BILDINFORMATION: Diabasbelare vid Jätta
dalen på Billingen.

BILDINFORMATION: Vandring på Vässtorpså
sen vid Hornborgasjön.

BILDINFORMATION: Paddling i sjön 
 Eld mörjan på Hunneberg.

KULTUR- OCH INDUSTRIHISTORIA

FRILUFTSLIV

Högupplösta bilder finns i vår mediabank. Vid frå
gor, kontakta henrik.theodorsson@grastorp.se

Foto: Henrik Theodorsson/Platåbergens Geopark
Om ej annat anges


