Kulturminneplan for Lindesnes kommune
Handlingsdel 2018-2021
Høringsutkast

Handlingsdelen skal avspeile målene som er satt for kommunedelplan for kulturminner innenfor områdene: forvaltning, bevaring og
formidling/verdiskaping.
Rullering av handlingsdelen gjennomføres i juni hvert år.
A) Forvaltning

1

Mål/strategi
Forankre
kulturminneplanen i
kommuneplanen

Tiltak/ideer
Videreføre eksisterende bevaringsområder
Nye områder: f.eks Syrdal og Herstølområdet.

Ansvar
Rådgiver

Økonomi
Innenfor drift

Tidsfrist
Innen
kommuneplanens
frister

Sikre god
forvaltningspraksis

Opplæring for ansatte og politikere i teknisk
utvalg i forvaltning av kulturminner, estetikk

Enhetsleder teknisk
forvaltning

10.000

Januar 2019

Sikre god
forvaltningspraksis

Bygge opp et fotoregister med SEFRAK-bygg
sortert på gårds- og bruksnummer.

Enhetsleder teknisk
forvaltning

Innenfor drift

Desember 2019

Sikre god
forvaltningspraksis

Informasjonsmøte/profesjonell veiledning i
Enhetsleder teknisk
vedlikehold og restaurering ved å arrangere
forvaltning
kurs med kompetente veiledere. Mulige temaer
ellers er årringdatering, byggeskikk, estetikk osv.

Innenfor drift

Januar 2019
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God informasjon på
kommunens nettsider

Mer informasjon til publikum på nettsidene om
bevaring av gamle bygg, tilskuddsordninger

Enhetsleder teknisk
forvaltning

Innenfor drift

Sommeren 2018

Registre skal være mest
mulig oppdatert

Ajourføring av SEFRAK via matrikkelen, med
utgangspunkt i liste fra kultur.

Innenfor drift

Sefrak innen
sommeren 2018

Utvikle Skipmannsheia

Viktige uregistrerte kulturminner registreres i
Askeladden.
Avklare framtidig bruk av Skipmannsheia

Enhetsleder teknisk
forvaltning og
avdelingsleder
Kulturtorvet
Kommunen/fylkesko
mmunen

Uavklart

Askeladden innen
desember 2018
Uavklart

Sikre godt vedlikehold av
minnesmerker, statuer og
kunstverk

Avklare hvem som har ansvar for vedlikehold
av de ulike minnesmerker, statuer og kunstverk.
Kultur har ansvar for å lage oversikt.

Avdelingsleder
teknisk drift / kultur

Innenfor drift

Innen sommer 2018

God museumsdrift i ny
kommune

Avklare framtidig drift av Lindesnes
bygdemuseum

Ok-sjef og
arbeidsgruppe kultur

Innenfor drift

Innen 2020

Kulturminnefaglig
kompetanse

Arbeide for at det finnes kulturminnefaglig
kompetanse i Nye Lindesnes kommune

Teknisk sjef

Innenfor drift

Innen 2020

Mål
Ta vare på
kulturlandskap

Tiltak
Vurdere å legge bestemmelser om vern av
steingjerder i aktuelle planer.

Økonomi
Innenfor drift

Bevare uthavner

Følge opp uthavnsprosjektet, ta stilling til og
følge opp foreslåtte tiltak. Herunder

Ansvarlig
Rådgiver /
enhetsleder teknisk
forvaltning
Enhetsleder teknisk
forvaltning

Tidsfrist
Innen
kommuneplanens
frister
Sommer 2019

B) Bevaring
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Støtte fra
fylkeskommune
+ rådmannens
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Fortøyningsfester

oppgradere av eksisterende reguleringsplan for
Svinør.
Registrere alle skulpturer og kunstverk i
kommunen. Oppdatere informasjonen på nett.
Registrere alle fortøyningsfester langs kysten.

Oversikt over
krigsminner

Registrere utvalg av pensjonistforeningens
oversikt fra 1990 i aktuelle registre.

Utvikle stedet Herstøl

Utvikle Herstøl og Herstølodden sammen med
lag og foreninger. Søke eksterne midler for å
bevare og videreutvikle området.

Bevare og formidle
historien rundt Spilling
rivefabrikk

Se på muligheten for samarbeid mellom
Sjølingstad Uldvarefabrik og Spilling
Rivefabrikk.

Bevare et utvalg
lydopptak, film og foto

Velge ut hva som er viktigst å ta vare på, og ha
et prosjekt rundt digitalisering av dette.

Innsamling og bevaring
av et bredere utvalg av
bedrifts- og privatarkiver

Innsamling av arkivmateriale og fortsette å sikre
kommunale arkiv, herunder bilder, lyd,
videoopptak, krigsfortellinger, fotoarkiv og
lignende.

Bevare Einarsmo skolehus
på Vigmostad

Lage gode rutiner for vedlikehold og bruk.

Avd. leder teknisk
drift

Innenfor drift

Desember 2018

Bevare bygninger og
historikk relatert til
husmannsplasser

Registrere små hus og husmannsplasser i
Askeladden.

Samarbeid museet og
historielaget

Innenfor drift

Desember 2019

Kunst og skulpturer

3

forslag til
budsjett 2018
Innenfor drift

Sommer 2018

Innenfor drift

Sommer 2019

Innenfor drift

Desember 2018

Eget prosjekt.

Egen framdriftsplan.

Uavklart

Uavklart

Allmennkultur
samarbeid f.eks
arkivverket
Allmennkultur,
biblioteket og
arkivverket

Innenfor drift
(mulige
kostnader)
Innenfor drift

Desember 2019

Allmennkultur/Kultur
torvet
Museet i samarbeid
med kystmusea,
spørre kystlaget.
Allmennkultur i
samarbeid med
fylket
Allmennkultur i
samarbeid med lag,
foreninger, FLIR og
andre aktører.
OK-sjef/avd. leder
Kulturtorvet
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Bevare kirkebyggene

Sette av midler og søke om eksterne midler til
reparasjoner.

Kirkeverge

32 mill. i
rådmannens
forslag
Innenfor drift

Synliggjøre
kulturminnene i
kommunens kart
Bevare stedsnavn

Avklare om det er mulig å vise Sefrak og
Askeladden-data i kartet.

Teknisk forvaltning
v/oppmåling

Sommeren 2018

Finne ut hvilke områder der stedsnavnsregister
mangler. Vise hvilke stedsnavn som mangler på
kart. Tiltak for å sikre registrerte stedsnavn.

Allmennkultur /
Kulturtorvet /
frivillige

Innenfor drift

2018

C) Formidling og verdiskaping
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Mål
Gjøre mangfoldet av
kulturminner kjent

Tiltak
Registrere innspill som ikke er registrert i andre
registre i kulturminnesøk.

Ansvarlig
Avdelingsleder
Kulturtorvet

Økonomi
Innenfor drift

Tidsfrist
Desember 2018

Formidle kirkehistorie

Åpen sommerkirke f.eks i Spangereid, guiding.

Kirkeverge

Innenfor
menighetskontor
ets drift

Sommeren 2019

Formidle kirkehistorie

Utvikle formidlingsopplegg for skoleklasser,
kirkebygget og kirkestedenes kulturhistorie f.eks
via den kulturelle skolesekken.

Museumsleder/allme
nnkultur og
kirkeverge

Innenfor drift

Høsten 2019

Formidle til barn og unge

Kulturminneutstillingen brukes som rammer for
formidlingsopplegg med rollespill, kostymer og
osv. på Kulturtorvet.

Museumsleder,
skoler og barnehager

Innenfor drift

Våren 2018

Markere Gustav
Vigelands 150-års
jubileum 2019

Oppgradere skiltingen i Gustav Vigelandsløypa, Tjøms-området, Vigeland, Åvik osv.
Samarbeid med Vigelandmuseet, Mandal
kommune og VAM/Vigeland hus m.fl.

Museumsansvarlig

Innenfor drift

11. april 2019
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Oppgradere
Tjømsområdet som
opplevelses- og
friluftsområde basert på
kulturminnene

5

Teknisk
drift/allmennkultur
og
folkehelsekoordinato
r

Eget prosjekt

2019

Gjøre planen kjent

Opprette prosjekt for å utvikle Tjømsområdet:
- Skilting av Gustav Vigelands Tjøm
- Skilting av Fornminnene
- Samarbeid med Friluftsrådet og lag og
foreninger i kommunen
- Folkehelseperspektiv, f.eks treningsapparater,
gapahuk
Presentere planen på lederforum.

Avdelingsleder
Kulturtorvet

Innenfor drift

Sommer 2018

Gjøre planen tilgjengelig

Gjøre planen tilgjengelig på nett.

Rådgiver

Innenfor drift

Sommer 2018

Ta planen i bruk

Intern opplæring av planen for kultur og
teknisk.

Innenfor drift

Sikre at de viktige
kulturminnene gjøres
kjent på hjemmesider og
andre kilder
Gjøre kulturminner kjent

Kontrollere mye brukte oppslagsverk etc.
(wikipedia, hjemmesider, NAF-bok, turistinfo
etc.).

Enhetsleder teknisk
forvaltning og
Museumsansvarlig
Leder servicekontor

Skiltplan

Lage en liten gruppe med politikere og
administrativt fra teknisk og kultur. Eksempler
på vurderinger: Løland, skilting fra hovedvei til
Tingplassen på Nylund, Dronninghaugen,
Skipmannsheia, Sildeoljefabrikken i Finnøysund,
fornye Gustav Vigeland «løype»,
lensmannssteinen, ferjeleiet Vigeland, Tores
Hedder, Gruvedrift og steinbrudd, skolehus og
eldre bedehus.

Jevnlig presentere mitt kulturminne på
kommunens nettside.

Skiltansvarlig, teknisk
drift

Innenfor drift

Innenfor drift

Desember 2018

Del av
prosjektet og
søker om midler

Høsten 2019
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Historiske omtaler av
hele bygda

6

Få kulturminner med på
turkart

Bygdebøker finnes for hele kommunen, unntatt
«bygd og bygdeliv/næring og kultur» i
Spangereid. Spesielt kultur- og næringshistorie
mangler det oversikt over.
Oppfordre aktører som jobber med turkart, å
ta med relevante kulturminner på sine kart.

Allmennkultur

Søke om midler

Høsten 2019

Allmennkultur i
samarbeid med
Turistkontoret og
FLIR.
Allmennkultur og
bygdemuseet

Innenfor drift

Høsten 2019

Økt samarbeid om
markedsføring av museer
og andre
kulturminneaktører.
Positivt fokus på god
byggeskikk

Kommunen inviterer til et årlig samarbeidsmøte
med Kystkultursenteret, Sjølingstad
Uldvarefabrik, Spilling rivefabrikk, Lindesnes
fyrmuseum, turistkontoret og flere.
Etablere pris/oppmerksomhet rundt god
arkitektur/byggeskikk/estetikk.

Innenfor drift

Fra 2018

Teknisk utvalg

5.000

Fra 2019

Gjøre utvalgte
kulturminner tilgjengelige
og hindre gjengroing

Søke på midler fra Norsk kulturarvs prosjekt
«Rydd et kulturminne» i samarbeid med skolene

OK-sjef

Innenfor drift

Sommer 2019

Sikre at barn og unge
kjenner sin lokale historie

Revidere planen «Kultur før og nå i Lindesnes
kommune», god forankring i læreplaner og i
virksomhetsplan for kulturskolen/kultur.

OK-sjef

Innenfor drift

Høst 2019

Oppmuntre til å
opprettholde
kulturlandskap og miljø

Informere om SMIL-tilskudd

Landbrukskontoret

Innenfor drift

Sommer 2018

Formidle lokalhistorisk
film på nett

Avklare rettigheter og få tillatelse til å publisere
lokalhistoriske filmer på nett.

Allmennkultur

Innenfor drift

Høsten 2019

Vern gjennom bruk av
landbrukets tradisjonelle
bygninger

Oppmuntre til å bruke landbrukets bygningsarv
i næringsutvikling

Landbrukskontoret

Innenfor drift

Høsten 2019
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