
 

Program for seminar om ”Udkantsdanmark set fra udkanten” den 24. september 2012 

 

9:30 Ankomst. Kaffe og rundstykker. 

 

10:00 Velkomst ved professor Anne-Mette Hjalager, Center For Landdistriktsforskning. SDU 

 

10:15 – 10:45 Ny anvendelse for landbrugets produktionsbygninger Arkitekt Kræn Ole Birkkjær. 

Videncentret for Landbrug 

Gennem historien har landbrugets produktionsbygninger udviklet sig både med hensyn til 

udformning og dimensionering samt strukturering i forhold til ændrede produktions- og 

organisationsforhold og myndighedskrav. Ændringernes betydning er så omfattende, at der hvert 

år nedlægges et meget stort antal landbrug. Langt over halvdelen af de eksisterende 

landbrugsbygninger (ca. 60 mil. m²) er ikke længere tidssvarende og dermed ikke længere 

funktionelt bæredygtige i landbrugsproduktionen. Halvdelen af de funktionstømte avls- og 

driftsbygninger (ca. 30 mil. m²) skønnes at have en potentiel mulighed for anden anvendelse; 

resten bør fjernes. 

 

10:45 – 11:15 Kulturmiljø og planlægning. Monica Stoye, Esbjerg Kommune. 

Esbjerg Kommune ønsker at gå i front med samarbejder på bevaringsområdet og har derfor 

engageret sig dybt i etableringen og driften af det såkaldte KoP (Kulturmiljø og Planlægning). I KoP 

mødes fire kommuners planmedarbejdere og tre museers museumsinspektører med statslige 

myndigheder to gange om året i en proces, der har vist sig givende for alle parter.  

 

11:15 – 11:45 Vi i vandkanten – hvad vil vi og hvad kan vi? Mai-Britt Helle Jensen. Fåborg-Midtfyn 

Kommune. 

Den aktuelle situation i yderområderne er lav vækst og lav investering i byggeriet samt flere byer 

med fraflytning. Til gengæld er der masser af kulturarv og historier vi skal passe på. Det kræver en 

fortsat omstilling i det bebyggede miljø. Med udgangspunkt i revision af kommuneplan 2013 

handler oplægget om samarbejdet mellem museumsfolk, byggesagsbehandlere og planlæggere. 

 



 

11:45 – 12:00 Opsamling og kommentarer.  

 

 12:00 – 13:00 Frokost 

 

13:00 – 13:30 Stedets historie skal ud i planlægningen! Lisbeth Øhrgaard. Center for Kulturarv og 

Arkitektur, Kulturstyrelsen. 

Oplægget tager udgangspunkt i Museumslovens kap. 8 og det arbejde, som museerne løfter. 

Kulturstyrelsen vil gerne sætte fokus på betydningen af dette arbejde og især på betydningen af et 

tæt samarbejde lokalt mellem museer og kommuner. Kulturarvens betydning som afsæt for den 

fremtidige udvikling – måske især i Udkantsdanmark – kræver tæt samarbejde mellem 

kulturhistorisk og planfaglig viden. Stedets historie skal ind i planlægningen. 

 

13:30 – 14:00 Kulturmiljøet som ressource i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kim Clausen, Ringkøbing-

Skjern Museum. 

Med udgangspunkt i nogle konkrete miljøer fra museets arbejdsmark i Ringkøbing-Skjern Kommune vil Kim 

Clausen komme ind på, hvorledes vores syn på kulturmiljøet hele tiden forandrer sig - museum, kommune 

og befolkning. Emnet vil blive belyst gennem eksempler fra landsbyerne, hytterne på Værnengene og Bork 

Havn. Kim Clausen vil beskrive hvorledes museet har været involveret og gjort en forskel. 

 

14:00 – 14:30 På sporet af udkanten – borgerdialog som redskab i museumsarbejdet. Broder Berg, 

Vesthimmerlands Museum. 

 Vesthimmerlands Museum har siden 2009 fokuseret på projekter, der søger målrettet dialog med borgere 

og foreninger om kulturarv og lokalhistorie. Aktiviteterne har bragt museet tæt på sit forskningsfelt og vist 

spændende perspektiver for et fremtidigt arbejde med identitet og egnsudvikling. I oplægget præsenteres 

erfaringer og resultater fra projektet ”Vores kulturarv – Vesthimmerland i dialog” og fortælles om 

forberedelserne til det aktuelle projekt ”Kulturarvstjenesten – nye veje til brugerinddragelse på 

kulturarvsområdet”.   

14:30 – 14:45 kaffe 

14:45 – 15:30 Opsamling, diskussion og perspektivering 

15:30 Afslutning 


