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Baggrund
I forbindelse med projekterne Lancewad (2000-2001) og LancewadPlan (2004-2007) samt udarbejdelsen af
”Vadehavet Kulturarvsatlas” (2007) blev der etableret en række kontakter på tværs af kommuner og mellem
kommuner og museer. Efter afslutningen af disse forløb var der et behov for at videreføre kontakterne i et samlet
forum. Det blev til Kulturhistorie og Planlægning (KoP).
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Medlemmer af forummet er medarbejdere fra følgende institutioner:
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Slots- og Kulturstyrelsen



Vadehavets Formidlerforum via museernes deltagelse i KoP



Nationalpark Vadehavet



Tønder Kommune



Varde Kommune



Esbjerg Kommune



Fanø Kommune



Vardemuseerne



Sydvestjyske Museer



Museum Sønderjylland



Fiskeri- og Søfartsmuseet

Det er KoPs formål at være en brobyggende og tværkommunal instans mellem museer og de kommunale
planafdelinger i Vadehavsområdet indenfor kulturhistorie, bygningsarv og fysisk planlægning. Samtidig skal KoP
være en regional sammenknytning af videnspersoner, der kan agere i forhold til statslige og internationale
interesser, der berører KoPs geografiske og tematiske arbejdsområde.
I hver enkelt af de fire vadehavskommuner er der etableret et samarbejde mellem kommunen og det ansvarlige
museum. Dette samarbejde er grundlaget for de mere overordnede diskussioner i KoP.
KoP har ikke bemyndigelse til at afgive høringssvar eller på anden måde træffe beslutninger, som har en direkte
konsekvens for de deltagende institutioner.
Der er under KoP etableret en arbejdsgruppe: ”Arbejdsgruppe Bygningsarv under KoP” eller ”lille KoP”. Lille
KoP beskæftiger sig på et strategisk plan med bevaringsorienterede emner, der er aktuelle for kommunernes
planlæggere.
Parallelt med KoP foregår der et tværkommunalt samarbejde udelukkende med planmedarbejdere fra de fire
kommuner; ”Vadehavskommunernes tværkommunale plansamarbejde”. Her er der fokus på de
planlægningsmæssige udfordringer, som går på tværs af kommuner, hvilket typisk vil være temaer som
landskaber, store anlæg, infrastruktur og lignende.

Årets sager i KoP
Trilateral tekst
KoP udarbejdede i 2017 en tekst om kulturhistorie med et ønske om at få den landbaserede kulturarv tilbage i den
trilaterale ministerdeklaration. Efter den politiske vedtagelse af tilføjelsen af kommunerne fulgte en lang proces
frem mod ministerkonferencen i Leeuwarden den 17.-18. maj. Heidi Nielsen (Naturstyrelsen), der bar KoPs
ønske igennem denne proces, præsenterede KoP for de forskellige trin i processen frem mod vedtagelsen.
Politisk orientering
I forbindelse med kommunernes vedtagelse af KoPs forslag til den trilaterale ministererklæring blev der politisk
efterspurgt en mulighed for at blive orienteret om KoPs virksomhed. Som følge af dette ønske udarbejdes der
fremover årsberetninger, der skal kunne tilgås af offentligheden. Hver enkelt kommune må beslutte i hvilket
omfang byråd og fagudvalg orienteres om KoP.
Nationalparken og NAKUWA
Nationalpark Vadehavet har i 2018 været fokuseret på processen frem mod en ny nationalparkplan og har
orienteret om dette arbejde. Nationalparken har herudover ønsket et tættere samarbejde med KoP om indsatsen i
verdensarvsregi omkring info-/velkomststeder, porte, ruter og skiltning. Nationalparken ønsker at benytte den
ekspertise indenfor bevaring og planlægning, som KoPs medlemmer rummer, til sparring om konkrete projekter
og tiltag, der relaterer sig til indsatsen. Nationalparken ønsker ligeledes en fremadrettet dialog med KoP om
Nationalpark Vadehavets nye interreg 5a-projekt om grænseoverskridende natur- og kulturturismeoplevelser i
verdensarven; NAKUWA-projektet. KoPs rolle og muligheder i forhold til alt dette skal afklares i 2019.
Historien bag



”Gode argumenter for bevaring af bevaringsværdige bygninger” – argumentsamlingen overvejes
publiceret



Styrkelse af den håndværksmæssige viden om bevaring gennem studieture og/eller kurser?



Genvurdering af bevaringsværdien af de bevaringsværdige bygninger – hvordan?



Sparring på aktuelle sager

Årets møder
Der er i både KoP og i lille KoP afholdt de to ordinære årlige møder. Møderne skal afholdes forår og efterår,
hvilket med mødedatoerne den 6. marts og den 10. oktober er blevet overholdt.

KoP og lille KoP

Arbejdsgruppen arbejder kun når lille KoP mødes. Det vil sige, at deltagerne i lille KoP på årlig basis lægger fire
timers arbejde i opgaver, der har til formål at forbedre det konkrete bevaringsarbejde i de fire
vadehavskommuner. I år har der været fokus på følgende arbejdsopgaver:
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Mette Guldberg, museumsinspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og medlem af KoP, præsenterede
KoP for et tilbageblik i det kulturhistoriske arbejde i Vadehavsregionen både nationalt og trilateralt.
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Lille KoPs møde ligger fra kl. 11-13, hvorefter KoP afholder møde fra kl. 13-15. Mens lille KoP afholder
arbejdsmøder er KoPs møder i højere grad af orienterende karakter. En fast del af KoPs møder er punktet ”Bordet
rundt”, hvor der orienteres om aktuelle sager hos de deltagende institutioner. Denne orientering findes i
referaterne fra de enkelte møder. De ønskede referater kan efterspørges per mail hos plan@esbjergkommune.dk.
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