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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).
Medlemmer af forummet er medarbejdere fra følgende institutioner:


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 (vakant)
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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. Det er Esbjerg Kommune, der er tovholder
for KoP og for lille KoP.
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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.

Årets sager i KoP
Håndværkere og bygningsbevaring
KoP lagde på forårsmødet op til at afholde en temadag i forbindelse med håndværksfestivalen i Højer i september
måned. Temadagen skulle beskæftige sig med behovet for uddannelse af unge bevaringshåndværkere med
deltagelse af Rybners Tekniske Skole i Esbjerg, Realdania, Education Esbjerg og en repræsentant fra Foreningen
for Bevaringshåndværkere. Håndværksfestivalen blev aflyst og der sigtedes som erstatning for dette i stedet efter
en temadag på Rybners i oktober med deltagelse af Education Esbjerg for at fokusere på uddannelsernes
opbygning og skolens opfattelse af hvilke interesser de unge har. Denne temadag blev også aflyst. Der er stor
opbakning fra Nationalpark Vadehavet til, at KoP fastholder fokus på uddannelse af håndværkere indenfor
bevaring.
Nationalpark Vadehavet
KoP bliver løbende holdt orienteret om nationalparkens virke herunder det arbejde, der har været udført som
følge af interreg-projektet NAKUWA, herunder orientering om opsætning af infotavler til cykelturister og app’en
Wadden Sea Explorer. Før KoPs to årlige møder i 2020, har der været afholdt et formøde mellem Esbjerg
Kommune og Nationalpark Vadehavet, for at målrette de mange orienteringspunkter fra nationalparken til at have
en mere aktiverende og involverende karakter.

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 kun været afholdt ét møde i lille KoP, her var der fokus på følgende
arbejdsopgaver:


Formidling af bygningsarven i både land og by. Fokus på videreformidling af håndværksmæssig viden
indenfor bevaringsområdet.



Sparring på aktuelle sager
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Modernisering af FBB
Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at opdatere FBB-platformen. Dette skyldes dels at den nuværende platform er
forældet og dermed opviser en række databasefejl, men også et ønske om, at en ny platform kan rumme en digital
registrering af kulturmiljøer og verdensarvssteder. KoP understøtter i meget høj grad denne opdatering og har
flere gange påpeget behovet. Foreløbig har det dog ikke været muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at allokere
midler til opdateringen.

November 2020

Velkommen til Nationalpark Vadehavet
Henrik Mikaelsen er ny repræsentant for nationalparken i KoP. Henrik er projektleder for ’Velkommen til
Nationalpark Vadehavet’. Projektet skal virkeliggøre ønskerne om ruter, porte, velkomststeder og infosteder.
Dette arbejde har en tæt kobling til både museernes og kommunernes arbejde i Vadehavsområdet, herunder også
parternes arbejde med de rute- og skilteinitiativer der kommer fra Partnerskab for Vestkystturisme, hvorfor det
er relevant at følge ’Velkommen til Nationalpark Vadehavet’ tæt i KoP. I efteråret blev ideen om en
’Vadehavscamino’ introduceret. Det er en vandrerute, der taler direkte ind i KoPs virkefelt.
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Årets møder
Der er afholdt to ordinære årlige møder i KoP. Møderne skal afholdes forår og efterår, hvilket med
mødedatoerne den 6. marts og den 5. oktober er blevet overholdt. Mødet den 5. oktober blev dog grundet
corona afholdt digitalt.
Lille KoP afholdt grundet corona ikke møde den 5. oktober og fik derfor i år kun afholdt møde den 6. marts.
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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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