Om kulturmiljøer
i Jammerbugten

Hvad forstår vi ved
kulturmiljøer ?

• Noget synligt i landskabet
– og nogle bløde værdier
• Store geografiske
udpegninger med mærkatet
”kulturmiljø”
• Nogle enkelte har læst de
historiske beskrivelser af
kulturmiljøområderne
• Men ved konkret sagsbehandling er det ofte svært
ved at se sammenhæng
mellem vor administration, de
store udpegninger og de
historiske beskrivelser

Hvem

arbejder med kulturmiljøer?

• Kulturkonsulent i ”kultur og fritid”
• Landdistriktsmedarbejder i dialog med lokalområder om projekter
og områdernes identitet
• Planmedarbejder ved udarbejdelse af lokalplaner, landzonesager
og dispensationer ved lokalplaner/byggesager
• Naturbeskyttelsesmedarbejder når der er sket overtrædelser af
beskyttede fortidsminder, hegn mv.

Kulturmiljøer fra regionplanen for Nordjyllands Amt
Ingen ændring i udpegning ved første kommuneplan
Målsætning om at vi vil tage fat på opgaven – men hvordan ?

Ågård Voldsted
Store Vildmose Højkoncentrationer, agersystemer, tørvegravning,
opdyrkning/afvanding, landbrug, ”staldgårde”
Moseby Landsby, slynget vejby, briketfabrik
Birkelse Herregård
Gjøl Landsby, slynget vejby, fiskerleje, lystbådehavn,
ophalersteder, udskibningssted, herregård, minkavl
Øland Herregård, kloster, kirke, landsbyer
Kokkedal Slot Herregård
Alsbjerg Fortidsminder
Janum Knøt Fortidsminder
Fosdal-Telling-Lerup Agersystemer, fortidsminder, landsby, kirke
Svinkløv Badehotel, kilde
Hingelbjerge Højkoncentrationer - flere perioder
Thorupstrand Skudehandel, fiskerleje, slæbested, redningsstation
Klim Bjerg Kalkindvinding
Klim Valgmenighedskirke, friskole
Korsholm Fortidsminder
Husby Hole Fortidsminder – forhistorisk tid og middelalder
Skræm Fortidsminder
Bejstrup Randlandsby
Manstrup Landsby med forte

Udpegninger fra amtet

Mål i Helhedsplan09
Kulturmiljø
Kulturmiljøarven i Jammerbugt Kommune skal beskyttes og bruges med
omtanke, så kommende generationer kan opleve kulturspor fra tidligere
generationer.
Kommunalbestyrelsen vil derfor beskrive, synliggøre og formidle de
kulturhistoriske helheder, de værdifulde spor og enkeltelementer og den
egnskarakteristiske bebyggelsesstruktur og byggeskik.
Helt konkret er kommunalbestyrelsens mål
•at kirkerne, de markante fortidsminder og de fredede bygningsanlæg fortsat
fremstår som tydelige kendingsmærker i landskabet,
•at kirkernes betydning som kulturhistoriske monumenter ikke må forringes
ved byggeri og anlæg i næromgivelserne og
•at de kulturhistoriske interesser indarbejdes i procedurer og
kvalitetssikringssystemer i den øvrige planlægning og forvaltning.
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Udpeget pga.

276 Herregård, kloster, kirke og landsby
438 Landsby, fiskerleje, udskibningssted, minkavl

Sådan gør vi nu …
• Hensyn til kulturmiljø er indskrevet i planstrategi
og overordnede mål
• Ved lokalplaner beskrives kulturmiljøet
• Ved landzonebehandling nævnes kulturmiljøet
• Ved plan- og naturbeskyttelsessager kontaktes
Aalborg historiske Museum
• Ved bygge- og miljøsagsbehandling er det
meget svært at forholde sig til udpegningen
– og omsætte udpegningen til konkret
sagsbehandling
• Nedriver mange faldefærdige bygninger …

Kultur-projekter
f.eks. nyt liv i gamle bygninger / rammer
•
•
•
•
•
•
•
•

Havbåde-projekt ved Slettestrand
Tinghus omdannet til ”kulturhus”
Sømærke og redningsstation i Blokhus
Briketfabrik i Moseby
Klim Kalkovn (kunst)
Bratskov (Herregård i Brovst)
Gård 18 – Vildmosen – kartoflens historie
Lokalhistorisk Samråd og 1000 sognegrupper

Initiativer med beskrivelser
• Bog-shop med litteratur om egnen
• Egnsbeskrivelser i helhedsplanen med
information om forskellige lokaliteter
• Faktaark om byernes identitet
• Foreningsdrevne Bryggeri-museum og
Egnssamling i Saltum

Ingen museum i Jammerbugt Kommune
derfor et vist samarbejde med

Aalborg Historisk Museum
Lokalplaner
Landzonesager
Dispensationer lokalplaner
Dispensationer naturbeskyttelsesloven
Indledende udtalelse
Kopi af afgørelser
Høringspart mv.

Fremadrettet
• Ressourcer anvendes på ”borgerdrevne”
projekter, hvor foreninger mv. skaber liv i
bygninger og på pladser i landsbyerne
• ”Kultur” nyder fremme – men ikke ”kulturmiljø”
• Kulturmiljøudpegningen skal omsættes til
en anden scala, der er målrettet kommunal
enkeltsagsbehandling
• Især landskabs- / åben land udpegninger
har en svær fremtid (– uklart hvad vi skal)
• Udpege flere ”nutidige” kulturmiljøer,
hvor fortællingerne stadig kan huskes

Vi savner værktøjer til at
• Omsætte historier / historisk viden til brug inden for
– planlov, byggelov, naturbeskyttelseslov og museumslov
– konsulentrolle ved dialog med foreninger og ildsjæle

• Lave planlægning for kulturmiljøer,
som kan omsættes til konkrete handlinger,
der har en positiv effekt
• Redskaber til nu og her
- ved et anlægs- eller byggeprojekt
– hvor der hurtigt skal findes en løsning

