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1. Baggrund 
Jammerbugt kommunes strategi for natur- og kulturhistorisk formidling sigter efter, at øge 
kendskabet til Kommunens natur- og kulturhistoriske lokationer og områder. Strategien 
forsøger, at ramme bredt og vil derfor henvende sig til flere målgrupper.  
 
Strategien har det formål, at den i samarbejde med uformelle læringsmiljøer i kommunen 
kan skabe et øget kendskab til natur- og kulturhistorie blandt børn i daginstitutioner, 
eleverne i folkeskolen samt andre uddannelsesinstitutioner som Gymnasiet, efterskoler 
med videre.  
 
Derudover søger den, at målrette og forbedre formidlingen af natur- og kulturhistoriske 
seværdigheder for derigennem at brande Jammerbugt kommune, hvilket i sidste ende kan 
øge interessen blandt turister samt potentielt, at tiltrække flere turister til kommunen.  
 
Slutteligt har den til formål, at sikre kendskabet til seværdighederne blandt kommunens 
borgere samtidigt med det sikres, at seværdighederne er velplejede og let fremkommelige. 
Dette fordrer også, at man inden for den kommunale organisation har strategien bredt 
forankret så man øger mulighederne for tværfaglig og tværsektorielt samarbejde internt i 
kommunen.   
 
Strategien handler i høj grad om tilgængeligheden af tilbud samt formidlingen af, hvad 
tilbuddene indeholder.   
 
Natur- og kulturhistorieformidlingen i Jammerbugt Kommune varetages af mange 
forskellige aktører, der har både sammenfaldende og divergerende interesser og 
aktiviteter i deres tilbudsvifte. Derfor vil et styrket og bredt samarbejde kunne bidrage til, at 
man opnår synergieffekter ved, at dele de kompetencer de forskellige aktører har opnået 
igennem deres virke. 
 
 Det vil betyde, at et samarbejde mellem aktørerne kan bidrage til styrkelse samt udvikling 
af Jammerbugt Kommunes nuværende natur- og kulturhistorieformidling.     
 
Der er mange institutioner, der allerede arbejder godt med natur- og kulturhistorisk 
formidling, hvilket betyder at strategien også skal være med til at videreudvikle de positive 
tendenser. 
 
På baggrund af det ovenstående ønsker Jammerbugt Kommune at skabe et samarbejde, 
hvor der arbejdes på, at optimere formidlingen af kommunens natur- og kulturhistoriske 
tilbud og igennem denne optimering øge både kendskab og besøgstal til de forskellige 
tilbud.  
 
Jammerbugt kommune vil være kendt for, at have et struktureret og givende samarbejde 
omkring formidlingen af natur- og kulturhistorie i nærområdet.   
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2. Vision 
Jammerbugt kommunes vision for udarbejdelsen af en strategi for natur- og kulturhistorisk 
formidling er, at man i kraft af et bredt forankret ejerskab kan skabe en fremtidig natur- og 
kulturhistorisk formidling, der er innovativ og retningsgivende for politikerne.  

3. Det handler om: 
At udviklingen af natur- og kulturhistorisk formidling skal udarbejdes, så denne fordrer en 
styrkelse af formidlingen omkring de konkrete natur- og kulturhistoriske muligheder, der er 
i Jammerbugt kommune. Her kan man tale om to former for formidling: 
 

1. Statisk/klassisk formidling, hvor der informeres om stedet, og hvad man kan se og 
opleve på stedet og kommer med de generelle fakta, som mange besøgende 
efterspørger. Dette gøres eksempelvis med foldere, standere og skilte, men også 
igennem aktiv deltagerinvolvering.  

 
2. Udviklende formidling, hvor der tænkes ”outside the box” og hvor der søges nye 

innovative metoder for formidling. Her er det et mål, at man igennem nyskabelse 
kan sætte Jammerbugt kommune på landkortet for sin proaktive tilgang til 
kommunens natur- og kulturhistorie.      
 

Jammerbugt kommune er placeret mellem hav og fjord og er repræsenteret ved et rigt 
dyreliv samt en unik og varieret natur med en tilsvarende fascinerende kulturhistorie. Disse 
elementer vil kommunen meget gerne vise frem og synliggøre så man øger brugen af de 
tilbud, der er i kommunen. Dog skal det være med hensyn til naturens bæredygtighed - 
tilbuddene skal bruges, ikke misbruges.  
 
Nedenstående er der opstillet tre delmål, som Jammerbugt kommune søger at nå med 
denne strategi. Ved at nå disse delmål kan man nå visionen, hvor man øger kvaliteten af 
formidlingen og samtidigt øger antallet af besøgende.   

 

At løfte i flok 
Der er en bred vifte af interessenter, der har vidt forskellige interesser, behov og krav til 
natur- og kulturhistorisk formidling, når man taler om natur- og kulturhistorieformidling i 
Jammerbugt kommune.  
 
Derfor er det også vigtigt, at der fokuseres på, at der løftes i samlet flok når formidlingen 
skal udvikles, samtidigt med der oprettes samarbejder på tværs af organisationer. Kun 
ved, at inddrage relevante interessenter kan man sikre, at formidlingen tilpasses det 
konkrete område samt målgruppen.   
 
Ved, at man skaber det brede samarbejdsnetværk på tværs af interesseorganisationer kan 
man også tage højde for forskellige holdninger og interesser.  
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Det handler kort sagt om, at man løfter i flok for at nå en fælles vision.  

 

At gå nye veje   
Elektroniske tavler, mobile apps, viral markedsføring og mange andre elektroniske 
muligheder anvendes i dag på mange forskellige områder. Jammerbugt kommune vil 
anvende de digitale muligheder til natur- og kulturhistorisk formidling, hvor der er et 
rationale i det. 
 
Det handler om, at de digitale muligheder skal understøtte området og hjælpe til, at 
videregive informationer på en spændende og lettilgængelig måde. Det skal være et 
redskab til, at forbedre formidlingen på stedet. 
 
Det handler også om at gå nye veje, når vi taler om natur- og kulturhistorisk formidling og 
de samarbejder, der kan dannes herunder. Jammerbugt kommune vil understøtte nye 
partnerskaber og innovative samarbejder, der kan skabe samspil mellem to tilbud, der 
måske ikke ved første øjekast virker som oplagte samarbejdspartnere. 
 
Det handler derfor om at gå nye veje, når man ser på begrebet natur- og kulturhistorisk 
formidling, hvor både brugere, udbydere og naturen/kulturen skal være i højsæde.    

 

At skabe synergi 
Det handler om at opnå synergieffekter igennem vidensdeling og et bredt samarbejde, 
hvor Jammerbugt kommune har en central holdning. Der skal skabes et netværk mellem 
de forskellige interessenter og kommunen, hvor de enkelte organisationers kompetencer 
udnyttes på bedst mulig måde.  
 
Ved at udnytte hinandens ressourcer og ekspertiser vil man med tiden kunne høste en 
større gevinst end, hvis man stod alene med sine projekter.  
 
Igennem samarbejde og innovative projekter vil Jammerbugt kommune forsøge, at skabe 
mest mulig gevinst for alle projekternes parter. Derudover vil Jammerbugt kommune være 
forgangskommune, når det kommer til natur- og kulturhistorisk formidling.   

4. Organisering 
Organiseringen af Jammerbugt kommunes natur- og kulturhistoriske formidling er todelt, 
hvor der er en del der omhandler det daglige arbejde med natur- og kulturhistorisk 
formidling og en anden del, der omhandler arbejdet med strategien. 
 
Ansvaret for arbejdet med strategien er forankret i Børne- og Familieudvalget, der står for 
at opdatere strategien samt udvikle den i samarbejde med interessenterne.  
Det daglige arbejde er bredt forankret ved alle interessenterne som en del af det at løfte i 
flok. Derved får man også flyttet den daglige formidling ud, hvor kendskabet til stedet og 
brugerne er. Dog har Jammerbugt kommune en central rolle og skal sørge for at holde sig 
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orienteret om, hvad der sker rundt i kommunen med hensyn til natur- og kulturhistorisk 
formidling.    

5. Handlingsplaner  
Nedenstående er et eksempel på, hvordan en handlingsplan mellem Jammerbugt 
kommune og en interessent kunne se ud. En sådan handlingsplan kan udarbejdes i 
fællesskab så man er enige om, hvilket mål der arbejdes hen imod. Folkeskolen er blot et 
tænkt eksempel og det kunne ligeså vel være en af de natur- og kultuhistoriske 
seværdigheder, der var udarbejdet en handlingsplan på.  
 

Samarbejde med folkeskolen 
 
Formål 
Formålet med samarbejdet er, at alle Jammerbugt Kommunes grundskoler kan benytte de 
eksisterende uformelle læringsmiljøer, der er i kommunen. Samtidigt skal formidlingen af 
de uformelle læringsmiljøer i en vis grad målrettes grundskolen så den matcher dennes 
forventninger.  
 
Mål 
Målet med dette samarbejde er at øge bevidstheden hos eleverne omkring de natur- og 
kulturhistorisk prægede aktiviteter, der er tilgængelige i kommunen. Eleverne vil lære mere 
om det nærmiljø og den historie, de vokser op i ved at målrette formidlingen, så den får et 
uddannelsesmæssigt perspektiv. 
 
Handling 
 
Trin 1 
Der afholdes møde med repræsentanter for folkeskolerne samt de uformelle 
læringsmiljøer. Dette møde skal skabe et overblik over, hvilke samarbejdsrelationer, der 
skal stiles efter, og hvilket behov de hver især har.  
 
Trin 2 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra folkeskolen, Jammerbugt 
Kommune samt de uformelle læringsmiljøer. Denne arbejdsgruppe har det formål at lave 
en udviklingsplan samt en samarbejdsaftale.  
 
Trin 3 
Udviklingsplan samt samarbejdsaftale implementeres som et pilotprojekt på en eller flere 
skoler.  
 
Trin 4  
Pilotprojektet evalueres og resultaterne afrapporteres. 
 
Trin 5 
Har pilotprojektet været en succes kan udviklingsplanen implementeres på de resterende 
skoler.   
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6. Anbefalinger  
 

1. Det anbefales, at Jammerbugt Kommune 

 Opretter et netværk med repræsentanter fra interesserede interessentgrupper. 

 Opretter et dynamisk GIS-kort over Jammerbugt Kommunes seværdigheder, der 
omhandler natur og kulturhistorie.  

 Laver en brochure med en liste, og en beskrivelse, over de forskellige steder der 
vedrører natur- og kulturhistorie. Der skal under hvert sted listes en kontaktperson 
og anden relevant information. 

 
2. Det anbefales, at Jammerbugt Kommune 

 Udforsker potentialerne i E-natur. 

 Bruger de tilgængelige virtuelle muligheder.  

 I højere grad anvender viral markedsføring frem for annoncer. 
 

3. Det anbefales, at Jammerbugt Kommune 

 Understøtter natur- og kulturhistoriske projekter i kommunen. 

 I samarbejde med interessenter opstiller realistiske delmål for processen. 

 I samarbejde med interessenter udarbejder projektplaner for de enkelte steder.  
 

4. Det anbefales, Jammerbugt Kommune 

 Opretter et samarbejde med Aalborg Universitet samt andre højere 
uddannelsesinstitutioner som UCN og Læreruddannelsen. 
 


