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Introduktion



Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere
Esbjerg Kommune 

Fanø Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen 

KoP -Kulturhistorie og planlægning -

Vadehavskommuner og museer

Nationalpark Vadehavet 

Esbjerg Kommunes Byfond

Erhvervsakademi Sydvest

VUC – Esbjerg 

m.fl. Fx Mandø Museum, Fanø 

Museum etc. 



Museets samarbejdspartnere – diagram



Samarbejdspartner: Esbjerg Kommune

ESBJERG 

KOMMUNE

• Udveksling af plansager/ byggesager/ museet som høringspartner.

• Projekt: Landsbyplaner og mellembyplaner/ kulturhistorisk del. 

• Halvårligt møde museum/kommune – nyere tid og arkæolog. 

• Projekt: Udpegning af 69 kulturmiljøer i kommunen +

• Udvikling af ny metode til udpegning og afgrænsning af kulturmiljøer



Kulturhistorisk planlægning

Udpegning af 

kulturmiljøer i Esbjerg 

Kommune. 

Styregruppe og 

projektgruppe – museum og 

kommune

Gennemgang af 80 

kulturmiljøøer i Esbjerg 

Kommune

Udpegning af 69 kulturmiljøer

Udvikling af 

samarbejdsmodel mellem 

kommune og museum 

Udvikling af metode



Fælles besigtigelser af miljøer



Fælles registreringer af miljøer



Eksterne samarbejdspartnere i projektet



Udvikling af metode til udpegning og 
afgrænsning



Kulturmiljø-samarbejdet

RESULTAT: 69 udpegde kulturmiljøer i 

kommuneplanen. Politisk opbakning. 

Metode der kan anvendes til 

planlægningen – til at samarbejde, 

udpege, vurdere og sætte en grænse. 

Tæt samarbejde gennem flere år ml 

museum og kommune 



Det kommunale samarbejde - erfaringer

• Inddragelse i nye projekter – udvikling af nye projekter

• At museet bliver set som en naturlig samarbejdspartner 

• Nye ”kolleger”

• Samarbejdets resultater kan bruges i planlægningen

• Samarbejde i stedet for roller som modstandere 

• Indsigt i det kommunale arbejde

• Hurtig hjælp – begge  veje

• Godt samarbejde, gode relationer og netværk

• Opbygning af fælles kultur/ viden og tilgang til arbejdet

• Fælles sprog og begreber  - man forstår hinandens fagligheder

• Nye faglige indsigter – begge steder

• Nye faglige tilgange – tværfaglighed

Fordele
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Udfordringer – det man skal have styr på
• Hvem ejer medarbejderne? (det ledelsesmæssige 

mandat)

• Hvem bestemmer ressourcerne? (det organisatoriske 

niveau)

• Kommissorium nødvendigt (tvær-organisatorisk)

• Projekter på tværs – kræver balance ml tid, ressourcer og 

mål

• De politisk styrede afdelinger kontra kulturhistoriske 

interesser   

• Indsatser og holdninger afhængig af politisk styring/ 

rummelighed

• Hvor tæt skal samarbejdet det være – hvad skal distancen 

være?

• Forskellige interesser kontra fleksibilitet og pragmatisme

• Fokus på drift og opfølgning, hvem gør hvad?. 



Samarbejdsrelationer og opgaver

FANØ 

KOMMUNE

Hjælp til udpegning af 

kulturmiljøer

Høringspart ifh. Lokal- og 

Kommuneplaner samt 

bevaringsplaner

Kulturarvsformidling/ museer på 

Fanø 



TILLID, TROVÆRDIGHED, ORDENTLIGHED 

OG RETTIDIG OMHU – AT KUNNE LEVERE  VAREN

Hvordan skabes godt samarbejde?



Fanø Museum – og deres bestyrelse



KoP

KoP-samarbejdet: 

Kulturhistorie og planlægning
• Opstod 2007 på lokalt initiativ som opfølgning på Lancewadplanen

• Deltagere: Museer og 4 kommuner samt ministerier og andre interessenter 

ved Vadehavet.

• Orienterende men også igangsættende af fælles projekter – bl.a. projekter 

under  Nationalpark Vadehavet og bygningskultur – samt kulturmiljø-

udpegninger. 



KoP - fælles forum for udveksling og viden

Arbejdsgruppe

Fælles begreber

tilgang, 

projekter, 

videns-deling

mv. 

KoP: Kulturhistorie 

og Planlægning



Formålet med KoP

Formålet med KoP: Opfølgning på Lancewadplanen; 
Afklare kommunernes og museernes rolle i forhold til
 Kommuneplanlægning

 Den fælles landskabsplan

 I forhold til formidling af Lancewadplanen

 Finde en fælles metode for samarbejdet mellem kommuner og museer, 

- også med henblik på inddragelse af kulturmiljøer 

Resultater: 

Årligt møde med orientering, videns- og erfaringsdeling

Fælles projekter til Nationalparken vedr. 

bevaringsværdig bygningskultur  - flere projekter

Udvikling af ny metode til udpegning af kulturmiljøer. 



KoP og Nationalpark Vadehavet – og 
museerne



Kursus for håndværkere i bygningskultur



ESBJERG KOMMUNE

Esbjerg Kommunes Byfond

ESBJERG KOMMUNES BYFOND

BESTYRELSE

7 medlemmer,

(Sydvestjyske 

Museer,

Foreninger og 

organisationer, 

samt 2 politisk 

udpegede)



PRÆMIERING

ER, TILSKUD 

OG 

FORMIDLING

Byfondens formål 



Byfonden: Formidling



Byfonden – interessekonflikter kommune og 
fond

”Ligesom vi har kæmpet for at bevare 

Ribe, så skal vi gøre det samme for 

Esbjerg. Som Danmark yngste storby 

har Esbjerg en meget unik bymidte”

Helene Plet, arkitekt og formand, Esbjerg Byfond

-



Opmålingssamarbejde med EASV



Undervisning og feed back, VUC



SAMARBEJDE PÅ TVÆRS BETALER 

SIG 

GIVER MERE ARBEJDE, 

- MEN SKABER OGSÅ MERE VÆRDI 

OG GIVER INDFLYDELSE

SAMARBEJDE SKAL OPBYGGES OG 

VEDLIGEHOLDES. 

FÆLLES INDSATS GIVER 1+1= 

MANGE

Konklusion



mes@sydvestjyskemuseer.dk 

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 


