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Kommuneplanlægger

Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune



Deltagere

Tværkommunalt samarbejde mellem 
planafdelinger og museerplanafdelinger og museer
 Museet for Varde By og Omegn

 Sydvestjyske Museer Sydvestjyske Museer

 Museum Sønderjylland

V d K Varde Kommune

 Esbjerg Kommune

 Fanø Kommune

 Tønder Kommune

Herudover deltager Kulturarvsstyrelsen,  Naturstyrelsen,  
Kommunernes Vadehavssekretariat, Det Trilaterale Samarbejde og 
Vadehavets FormidlerforumVadehavets Formidlerforum 



De deltagende kommuner

Varde Kommune 

50 000 indb50.000 indb. 

1.255 km2 (40)

Esbjerg Kommune Fanø 
Kommune

115.000 indb. 

742 5 km2 (155)

Kommune 
3200 indb.
56 km2 (58) 742,5 km (155)56 km (58)

Tønder Kommune 

40.000 

1.278 km2 (31)



De deltagende kommunerDe deltagende kommuner

Sommerhusene ligger i Varde, Fanø og Tønder  Sommerhusene ligger i Varde, Fanø og Tønder  
KommunerKommunerKommuner Kommuner 

Esbjerg by er områdets erhvervsmæssige og Esbjerg by er områdets erhvervsmæssige og j g y g gj g y g g
handelsmæssige centrum (og er forskellig fra handelsmæssige centrum (og er forskellig fra 
resten af området på næsten alle måder)resten af området på næsten alle måder)

Kulturhistoriske trækplastre: Ribe, Tønder, Kulturhistoriske trækplastre: Ribe, Tønder, 
Møgeltønder og SønderhoMøgeltønder og SønderhoMøgeltønder og SønderhoMøgeltønder og Sønderho

Vadehavet er områdets største attraktion Vadehavet er områdets største attraktion –– også også øø gg
som kulturlandskabsom kulturlandskab



Samarbejdets start

Vadehavet 
Kulturarvsatlas
Et samarbejde i regi af 
Kulturarvsstyrelsen m.fl.

LancewadPlan
Et EU-projekt med fokus på Vadehavets 
landskaber og kulturhistorielandskaber og kulturhistorie

Det Trilaterale 
SamarbejdeSamarbejde
Sekretariat i Wilhelmshaven

Ministerkonference hvert 3 årMinisterkonference hvert 3. år

En række arbejdsgrupper



Formål og funktion

Formål
At beskytte bevare og udvikle det kulturhistoriske landskab og At beskytte, bevare og udvikle det kulturhistoriske landskab og 
kulturarven i Vadehavsområdet

Det skal ske ved at Vadehavssamarbejdet fungerer som:Det skal ske ved at Vadehavssamarbejdet fungerer som:

 Brobyggende og tværkommunal instans

 En regional sammenknytning af videnspersoner En regional sammenknytning af videnspersoner

Funktion
å å Samarbejdet mødes forår og efterår – altid i Esbjerg

 Esbjergs planafdeling er tovholder for samarbejdet

 Der er nedsat en arbejdsgruppe med kommuner og museer (8 
deltagere) som mødes oftere

R t t i b jd t lt j d d b jd Repræsentanterne i samarbejdet er altovervejende medarbejdere 
(ikke chefer)



Fokus på kommuneplanen

Der arbejdes med begrebsafklaringer
Esbjerg: Varde:  j g
Bevaring
Bevaringsværdigt miljø
Bevaringsværdige og Fælles oplæg:

Kulturmiljøer
Kulturmiljøer
Kirkeomgivelser g g g

fredede bygninger
Kulturhistorisk miljø
Værdifulde byrum

Fælles oplæg: 
Bygningskultur
Kulturlandskaber

Bevaringsværdige 
bygninger

y
KirkeomgivelserKulturmiljøer

Kirkeomgivelser 
Tønder: 
Kulturarv
K lt hi t i

Fortidsminder Fanø: 
Bygningskultur og 
kulturmiljøKulturhistorie

Kulturmiljø
Bygningskultur

kulturmiljø
Bygningskultur
Kulturmiljøer
KirkeomgivelserKirkeomgivelser



Fokus på kommuneplan II

… og der arbejdes med kortudpegninger



Inspiration til det fremtidige arbejde

De seks anbefalinger fra kulturarvskommunerne
 Find den gode, fælles fortællingFind den gode, fælles fortælling
 Tænk i helheder frem for enkeltelementer
 Formulér en vision
 Vind, visualiser og kommuniker de fysiske kvaliteter

Gø k lt til i t t d l f l l i b jd t Gør kulturarven til en integreret del af planlægningsarbejdet
 Arbejd på tværs af forvaltninger, museer og andre interessenter

Landskabskarakteranalyse
 ”Hjælpen er nær…”

 Oplevelsesværdikortlægningp g g

Skemaer til kulturmiljøregistreringer
 Museernes erfaringer med KIP og SAVE Museernes erfaringer med KIP og SAVE

Historisk Atlas – www.historiskatlas.dk
 Eventuelt i en trilateral sammenhæng (Interreg-projekt)


