Kulturarvsatlas
Møde i følgegruppen
Onsdag den 25. januar 2006
klokken 13.00, Stege Rådhus
Deltagere:

Ca. 20 deltagere. Mange afbud eller ikke-fremmødte primært pga. vejrliget.

PMK:
Velkomst og undskyldning for den manglende dagsorden, der skyldtes, at Mette Østergaard var syg.
Lis:
Formidling – Fase III, om atlasguiden
Kort gennemgang af atlasguiden, som lovet ved sidste følgegruppemøde. Den trykte del – atlasguiden –
udgives i et format, som vil være praktisk at tage med på udflugt, hvad enten man er lokalkendt eller
turist. Områdets kultur- og landskabsværdier beskrives i kort, fotos, tegninger og gode historier. Det er
altså ikke et atlas i traditionel forstand, men mere et udtryk for en ambition om at give overblik og
indsigt.
Væsentligste forskelle fra tidligere atlas, f.eks. Morsø Kulturmiljøatlas:
 21 x 21 cm. format.
 Ingen detailkort over bygningsvurderinger. Disse vil i stedet være digitalt tilgængelige – og løbende
blive opdateret at kommunen.
 Resultaterne af forundersøgelsen vil blive komprimeret en del i forhold til tidligere.
 Formidlingen vil fokusere mere på kulturmiljøerne og vil bl.a. skitsere et forslag til en turrute.
 Råd og vejledning om egnsbyggeskik, bygningsværdier og vedligeholdelse vil ligeledes fylde mere.
 Der vil blive anført forslag til en visions- og handlingsplan for bevaring af kulturarven i kommunen.
Eske:
Feltarbejde – Fase II, om bygningsregistrering
Eske er arkitekt og arbejder i KUAS (Kulturarvsstyrelsen) med fredede bygninger. Gennemgik
baggrunden for atlasarbejdets opståen, fortalte om forskellen mellem fredede og bevaringsværdige
bygninger og redegjorde for bygningsbevaring og –fredning, herunder regler, bestemmelser,
tilskudsmuligheder mv. Endelig fortalte han om kommunens muligheder for at udpege bevaringsværdige
bygninger.
Erica:
Forundersøgelsen – Fase I, om arbejdsrapporterne
Erica startede med at oplyse, at forundersøgelsens to arbejdsrapporter ligger på hjemmesiden under
”Arkiv.” Indtil slutningen af næste uge (5. februar) er det muligt at komme med faktuelle rettelser til
rapporterne.
Feltarbejde – Fase II, om bygningsregistrering
Erica gjorde status over bygningsregistreringen:
 Kun hovedhuse, stalde, længer og lign. registreres, dvs. ikke carporte, hønsehuse, skure mv.
 Hvis ejeren nægter adgang, registreres og fotograferes der alene fra offentlig vej.
 Der foretages bygningsvurdering af bygningerne efter en skala fra 1 – 9. Herunder for Bygningernes
samlede bevaringsværdi, Arkitektoniske værdi, Kulturhistoriske værdi, Miljømæssige værdi,
Originalitetsværdi og Tilstandsværdi.
 Bygningsregistreringen lægges på hjemmesiden.
 Der er indtil nu registreret mere end 700 bygninger. Regireringen sker på Østmøn og foretages af
registrant Inge Smedegaard.
 Der er mange bygninger af middelværdi.
 Registreringen vil forløbe indtil foråret 2006.
 Der vil blive sat endnu en registrant på, Tom Bruun, inden længe. Begge registranter er ansat af
Berings Tegnestue ApS.
 Der blev vist eksempler på bygninger med forskellig bevaringsværdi.
 Karakteren 1 (den højeste) er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at bygningen eller anlægget skal
fredes.

Forundersøgelsen – Fase I, om udvælgelse af kulturmiljøer, der skal arbejdes videre med i
Feltarbejdet, Fase II
Forslag til udvælgelse og prioritering af kulturmiljøerne i kommunen blev omdelt og gennemgået kort af
Erica. Der blev gjort opmærksom på, at arbejdsgruppen havde modtaget forslag til prioritering fra
medlemmer af følgegruppen. Desuden blev det oplyst, at Lindholm efter følgegruppens ønske var blevet
indføjet som en potentiel mulighed på listen.
Og på slaget 14.00 trådte Peter Bering ind i lokalet!
PMK:
Ved besigtigelsesturen lørdag den 4. februar afgår turbussen på parkeringspladsen omme bag Fakta
klokken 9.30. Turen slutter klokken 16.00.
-

Og så tog alle tøj på og gjorde sig klar til byvandring med Peter Bering som fortæller.

Pernille M. Nielsen
Møn Kommune, den 26. januar 2006.

