
Skjern-Egvad 
Museum

-Vestjyllands Økomuseum



”Museet uden vægge”

Ringkøbing Fjord området –
en egns kulturarv, 
ideudvikling og resultater



Vestjylland et yderområde

Kulturarven en 
ressource i fremtiden!

Bundsbæk Mølle fra 1843 
Vestjyllands ældste fungerende vandmølle



Det nye Danmarkskort

Centralistisk Danmarkskort!
København og 
Øresundsregioenen 
Sjælland 
Østjyske byer ved motorvej
Mellemstore byregioner 
Yderområderne 



Yderområderne

”Landets yderområder har erhvervsmæssige 

udviklingsmuligheder, bl.a. indenfor traditionel industri, 

turisme og fødevareerhverv. Herudover rummer 

yderområderne og deres landdistrikter nogle af landets 

fornemste naturværdier, eksempelvis kystområderne, samt 

mange velbevarede og interessante kulturmiljøer.”



Målsætning for ydreområderne

Øge bosætningen
Skabe rekreative oplevelser
Udvikle turismen
Udvikling af fødevareerhvervet
Ny anvendelse af nedlagte 
landbrugsejendomme
Skabe attraktive ferie- og 
fritidsområder



Problemstillinger

Udviklingsstrategien – et 
troværdigt udviklingsperspektiv?
Vestjylland = Vækstjylland
Folkelig debat om 
Landsplanredegørelsens 
perspektiver efterlyses 



Udfordringer 

Udviklingsscenarier for 
yderområderne
Pilotprojekter
Traditionelle erhverv som 
inddrager natur, stilhed og 
kulturmiljøer som 
ressourcer
Kombinere tilgængelige 
ressourcer på nye måder

Bjørnemosen ved Bundsbæk Mølle



Ringkøbing-Skjern kommune

Vesterhavet
Klitlandskab
Ringkøbing og Stadil Fjorde
Tipperne og Skjern Enge
Skjern Å med floddelta
Borris og Dejbjerg Heder
Hoverdal Plantage



Landsplanredegørelsen

”Det er en national interesse, at yderområdernes udvikling 

sker med udgangspunkt i områdernes særpræg og 

egnskarakteristika, og at befolkningen sikres gode 

levevilkår...”



Kulturarv som ressource

Kulturarvskommuner
Haderslev, Hjørring, 
Hvidovre og Ålborg

Rapporten: Kulturarv en 
værdifuld ressource for 
kommunernes udvikling”

Rapporten: ”Profilering –
en fremtid for Västmanland”



Kulturarven…

Identitetsskabende faktor
Stabilitet forudsætning for 
investeringer og vækst
Fundament for nye 
initiativer 

Vestjylland –
handelsmæssige 
traditioner for handel med 
Nordtyskland



Økomuseet – museet uden vægge

Ude-museet 
Inde-museet 

Ideen udviklet i Frankring 
i 1970’erne

”Knager for identitet”

Levende kulturarv



Økomuseets 8 temaer
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Økomuseets virksomhed

Turistattraktion
Forsknings- og 
bevarings institution 



Økomuseet som turisattraktion
Bork Vikingehavn
Fahl Kro
Skjern Vindmølle
Alle tiders Å
Provtsgårds Hus
Gåsemandens Gård
Hattermagerens Hus
Bundsbæk Mølle
Dejbjerg Jernalder
Bjørnemosehuset
Abelines Gård
Laurids Fahl 



Økomuseet som institution

Stationsbyundersøgelsen
Vestjyske Fjordhavne
Skjern Å Nationalpark
Hytterne på Værnengene
Landsbyernes kulturmiljø som 
resurse
Ph.d. projekt om 
oplevelsesøkonomi i 
landdistrikterne



Økomuseet i fremtiden
Aktiv medspiller i 
udviklingen af Ringkøbing-
Skjern kommune

Bidrage til at bevare og 
udvikle det vestjyske særpræg

Medvirke til udvikling af ny 
viden om udnyttelsen af 
kultur- og naturmiljøer som 
ressourcer på en 
egnskarakterisktisk måde. 
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