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Association of Danish Museums
Vartov, Farvergade 27D
1463 København K, Denmark

Organisationen Danske Museer (ODM) takker for muligheden for at deltage
i høring vedr. ovenstående.
Vi har sendt høringsforslaget til vores medlemsmuseer, der har interesse
for sagen, og vil i den anledning fremkomme med følgende bemærkninger:

T + 45 4914 3966
F + 45 4914 3967
info@dkmuseer.dk
www.dkmuseer.dk
Nils M. Jensen
Direktør/Director General

Generelt lægges der i forbindelse med den konkrete udpegning af diger
mere ansvar på kommunernes forvaltning. I den sammenhæng forekommer
det vigtigt, at det pointeres, at alle diger bør undergå en kulturhistorisk
vurdering.

M +45 25489328
nils.m.jensen@dkmuseer.dk

Det må imidlertid konstateres, at der ikke i ret mange kommuner er
kulturhistorisk ekspertise til rådighed i den kommunale forvaltning, der
kan foretage en sådan vurdering, og at den kulturhistoriske ekspertise, alt
overvejende, findes på landets statsanerkendte kulturhistoriske museer,
hvoraf langt de fleste er selvejende institutioner. Udpegning og
kulturhistorisk arkivalsk kontrol er en administrativ og faglig proces, og af
et sådant omfang, at museerne derfor bør honoreres for dette arbejde.
Det er vigtigt at pointere, at landets kulturhistoriske museer bør medvirke i
selve udpegningsprocessen, og at alle diger, der i dag er omfattet af
museumslovens § 29 a, stk. 2, bør nyde fuld beskyttelse under processen.
Endvidere bør det tilsikres, at den endelige udpegning, også, af
kommunalbestyrelsen skriftligt meddeles de statsanerkendte museer, jfr.
kapitel 2 § 9 stk. 1, hvor der således i et ny pkt. 4 bør tilføjes: det lokale
statsanerkendte kulturhistoriske museum. Nuværende pkt. 4 vil
efterfølgende således blive pkt. 5.
Som en faglig kommentar bør der indskrives, jfr. Kapitel 1, § 1 stk. 2,4, at
undtagelsen for beskyttelsesordningen ikke gælder for: diger langs vandløb,
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som er yngre end 100 år, der alene har til formål at sikre lavtliggende
arealer mod oversvømmelse (tilføjelse i kursiv).
Sammen faglige vurdering bør sikres i undtagelsen for
beskyttelsesordningen, jfr. Kapitel 1 § 1 stk. 2, 5, hvor der bør tilføjes: diger,
som er yngre end 100 år, der alene tjener kystbeskyttelsesformål. (tilføjelse
i kursiv)
De foreslåede tilføjelser skal sikre, at der sker en faglig begrundet
kulturhistorisk vurdering af kyst- og vandløbsdiger – hvoraf nogle kan
være/er gamle – og ofte er af væsentlig kulturhistorisk værdi (eks. findes
bl.a. i Vadehavsområdet)

På ODMs vegne
Med venlig hilsen

Nils M. Jensen
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