
 

 

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet  

 

Projektbeskrivelse 

Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i 
området, der blandt andet havde til formål at danne baggrund for en sammenhængende 
kulturhistorisk formidling af bygningskulturen samt de vadehavsspecifikke bygningstyper. Med den 
afsluttede rapport foreligger der en samlet beskrivelse af de bevaringsværdige bygninger i 
Nationalpark Vadehavet. Gennem dette arbejde er der tilvejebragt værdifuld viden om de 
bevaringsværdige bygninger samt forvaltningen af dem, hvilket kan danne grundlag for det 
fremtidige arbejde med at synliggøre og sikre disse kulturværdier i Nationalpark Vadehavet. 
Ligeledes kan rapporten danne grundlag for at formidle de bevaringsværdige bygningers kvaliteter 
sammen med de fredede bygninger over for såvel bygningernes ejere som til fastboende og 
turister i Nationalparken. 

Nærværende projekt handler om formidling af de bevaringsværdige bygninger i Nationalpark 
Vadehavet. En sådan formidling vil bidrage til gennemførslen af følgende målsætninger fra planen 
for Nationalpark Vadehavet 2013-2018: 

 Målsætning 4: Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer skal bevares, gøres 
synlige og tilgængelige, bl.a. via punkt. 4.a og 4.c., herunder indsatsområderne 4.1 og 4.2: Sikre 
traditionel og nænsom renovering af bygninger samt fremme indsatsen for at gennemføre 
bevarende lokal- og landsbyplaner. Også punkt 4.4: At formidle den vadehavsspecifikke 
kulturhistorie er en del af projektets formål.  

 Målsætning 6, 6.d: At aktører indenfor oplevelsesøkonomien tilbydes kurser og information (samt i 
dette projekt også vidensdeling og udvikling).  

 Målsætning 8: Styrkelse af formidlingen af Nationalparkens værdier, og udvikling af formidlingen i 
samarbejde med lokale aktører, herunder delvist pkt. 8.c: At der indledes et samarbejde mellem 
aktører, og 8.d: At der udvikles informationsmateriale og formidlingsredskaber af høj kvalitet – og 
at disse gøres tilgængelige. Indsatsen 8.5: At synliggøre nationalparken i aktiviteter og projekter. 

 

 

Projektets formidlingstiltag: Målgrupper og formål 

Projektet interesserer sig for følgende målgrupper og følgende formidlingsopgaver: 

 

1. Formidling og dialog med planlæggere. 
 

Målgruppe: Planlæggere og andre relevante kommunale medarbejdere/ museumsfolk 



 

Formål: Formidling til planlæggere og andre relevante medarbejdere i kommunerne, som har 
ansvaret for forvaltningen af de bevaringsværdige bygninger. Dette skal tage udgangspunkt i KoP 
sammenhæng  (Kulturhistorie og Planlægning – et flerårigt tværkommunalt og tværmusealt 
samarbejde med eksterne deltagere), og faciliteres ved gennemførelse af et orienteringsmøde 
kombineret med en workshop.  Det har vist sig, at kommunerne langs Vadehavet har meget 
forskellig praksis på området med registrering af bevaringsværdige bygninger, og en fremadrettet 
indsats og formidling kan bidrage til en bedre sikring af bevaringsværdierne i planlægningen.  

 

2. Vidensindsamling på bevaringsområdet 
 

Målgruppe: Bygningsejere, arkitekter og restaureringsrådgivere samt håndværkere. 

Formål: Vidensindsamling i forhold til erfaringer indenfor bevaringsområdet: Kontakt til Rådvad 
Centret og Center for Bygningsbevaring samt bevaringsfonde for indsamling af erfaringer og best 
cases vedr. formidling, støtte, rådgivning og sikring af bevaringsværdier. Udarbejdelse af forslag til 
et program for dannelse af fremtidigt netværk og formidlingsmedie til brug for bygningsejere, 
arkitekter, rådgivere og håndværkere med restaurering som arbejdsområde.     

 

3. Guidede ture samt folder 
 

Målgruppe: Turister, besøgende, borgere og sommerhusejere i Nationalpark Vadehavet 

Formål: Konkrete guidede ture, med udarbejdelse af tekstede guides, som lokale guider kan 
anvende. Dette skal ske i samarbejde med lokale turistaktører og Vadehavets Formidlerforum.  
Der udarbejdes 2 pilotprojekter – et vedr. Lakolk og et vedr. Fanø (enten Sønderho el. Nordby). I 
forbindelse med Lakolk-turene udarbejdes som en del af pilotprojektet en folder omkring 
områdets bygningskulturarv. Materialet (tekst og billeder) til folderen leveres af 
projektmedarbejderen, og Nationalpark Vadehavet står for layout og tryk. Nationalparken kan 
herefter distribuere folder til deltagere samt turister og sommerhusejere i området.   

 

4. Udvikling af kvalitativ formidling i Nationalpark Vadehavet 
 

Målgruppe: Formidlere, museumsfolk og lokale guider i Nationalparken 

Formål: I tæt samarbejde med Vadehavets formidlere at indsamle og dele erfaringer omkring 
hvordan spændende formidling om Nationalparkens værdier kan iværksættes og opkvalificeres. 
Der skal ske en indsamling af gode eksempler på guidede ture og formidling af Nationalparkens 
bevaringsværdier generelt. Dette sker ved at arrangere en workshop, hvor formidlere og lokale 
aktører inviteres til. Målet er vidensdeling af erfaringer og samtidig skabelsen af et fælles netværk. 
Et fremtidigt mål kan være at skabe netværksgrupper, der kan opkvalificere formidlingen 
fremover.  Erfaringerne skal samles i et katalog med gode eksempler. Workshops planlægningen 



 

sker i tæt samarbejde med Vadehavets Formidler Forum, der bidrager med input til gode 
formidlingsmetoder og læring.  

 

5. Populærvidenskabelige artikler 
 

Målgruppe: Kulturhistorisk interesserede borgere, samt udenlandske turister 

Formål: Publicere 2 populærvidenskabelige artikler om den bevaringsværdige bygningskulturarv i 
Nationalpark Vadehavet. Endvidere at formidle emnet via kontakt til TV Syd med henblik på en 
temaudsendelse. At kontakte de regionale aviser med henblik på redaktionel omtale.  De to 
populærvidenskabelige artiklerne baseres på resultaterne fra det første projekt og formidler 
projektets konklusioner omkring særligt karakteristiske træk i bygningskulturen i Nationalparken 
samt beskriver den fremadrettede indsats for bevaring af de bærende bevaringsværdier for et 
alment, historisk interesseret publikum. En artikel publiceres i Nationalpark bladet og oversættes 
til hhv. tysk og engelsk. En artikel trykkes i årbogen Levende Viden, som udgives af Sydvestjyske 
Museer.  

 

6. Plan for det fremtidige samarbejde mellem partnerskaber 
 

Målgruppe: Nationalpark Vadehavet som institution, Vadehavets Formidlerforum og museerne 
langs vadehavet samt andre relevante partnere.  

Formål: Udarbejdelse af en plan for det fremtidige samarbejde mellem partnerskaber med 
formidling af bevarings, formidlings – og undervisningsinitiativer i Nationalparken, som museerne i 
Nationalparken og Vadehavets Formidlerforum ønsker at bidrage med.  Vadehavets 
Formidlerforum og museerne kan udvikle og koordinere deres planer, så de kommer med et 
samlet udspil i samarbejde med Nationalparken.  

Herunder fx ideer til foldere til Nationalparken, oprettelse af bevaringsfonde og videre initiativer 
samt formidling/ forvaltning på området.  

 

Projektperiode 

Projektperioden er fra 1. maj 2014 til 31. marts 2015. 

 

 

 

 

Esbjerg den 1. maj 2014 


