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13/12 STYRESAK –  NASJONAL MUSEUMSHAVN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 
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17. april 2012 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Saksfremlegg 

Pilotprosjektet i miljøverndepartementets verdiskapningsprogram på 

kulturminneområdet, Porto Franco – Kristiansand kulturelle frihavn, ble avsluttet ved 

utgangen av 2010. Som en forlengelse av dette har det pågått et arbeid med å utrede 

mulighetene for en nasjonal museumshavn for kulturhistoriske fartøyer i Kristiansand. 

Dette arbeidet førte frem til en rapport som ble vedtatt av Bystyret i Kristiansand 

kommune den 07.12.11 og Fylkestinget Vest-Agder fylkeskommune den 13.12.11. 

Det videre arbeidet vil bli organisert med Fylkeskonservatoren som sekretariat og 

leder, samt et råd med representanter fra kommune, fylkeskommune, statlige 

myndigheter og Vest-Agder-museet. 

 

Vest-Agder-museets museumshavn i Nodeviga er et viktig element i Nasjonal 

museumshavn satsningen. Det har vært flere møter mellom VAF og VAM om saken 

og det er innledet et godt samarbeid. Nasjonal museumshavn er også en aktør i 

arbeidsgruppa nedsatt av Kristiansand kommune og ledet av Vest-Agder-museet som 

skal arbeide med den helhetlige utviklingen av Nodeviga. 

 

Mål for arbeidet med nasjonal museumshavn: 

- Lokalisering av de større fartøyene. 
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- Følge opp strategisak vedtatt i Kristiansand bystyre og i Fylkestinget juni 2011 

i forhold til museumsområdet på Odderøya. 

- Følge opp «Felles handlingsplan for kystkultur 2011-2014». 

- Lage formidlingsplan for Nasjonal museumshavn. 

- Avklare forutsetningene for videre regionalisering av forvaltningen av 

fartøyvernet i henhold til Nasjonal verneplan. 

- Utvikle plan for Bredalsholmen som maritimt senter. 

- Iverksette arbeid med å samordne fellestjenester og rederifunksjon. 

- Utrede forhold knyttet til organisering og finansiering av drift, vedlikehold og 

tilsyn i tillegg til organisering av eierforhold av de vernede og verneverdige 

fartøyene i museumshavnen.   

 

Det er ønskelig at de ulike aktørene i arbeidet også formelt gir sin tilslutning til 

arbeidet, på samme måte som Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune 

har gjort. 

 

Forslag til vedtak:   

Vest-Agder-museet slutter seg til målene og anbefalingene i utredningen «Nasjonal 

museumshavn i Kristiansand». 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


