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Norskledet prosjekt skal 
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kystkulturen
Av Eystein Fiskum Hansvik 11/02/16

2.2 Miljø, ressurser og kulturarv (http://interreg.no/tema/2-2-miljo-og-ressurser/)

De gamle uthavnene på Sørlandskysten, som her ved Svinør i Vest-Agder, er et av mange 
historisk verdifulle landskap langs Europas kyster. Gjennom HERICOAST skal kulturarven i disse 
sårbare områdene gis bedre vern. Foto: Rolf Steinar Bergli / Wikimedia Commons
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64 prosjekter er godkjent i historiens første utlysning 
gjennom Interreg Europe. Ett av prosjektene skal ledes 
fra Norge.

Europas kystregioner kan vise til et stort mangfold i natur- og kulturarv. Samtidig 

møter den europeiske kystkulturen felles utfordringer i form av økende konkurranse 

om kystarealene fra fiskerier, transport og turisme. Dette setter sårbare kulturminner 

og hele natur- og kulturarven under press.

Bedre vern av sårbare områder

Med prosjektet HERICOAST skal prosjektdeltakere fra seks europeiske land sørge 

for mer helhetlig vern, forvaltning og arealplanlegging i disse sårbare områdene. 

Prosjektet var ett av i alt 64 som denne uken ble godkjent i historiens første 

utlysning i Interreg Europe-programmet. Prosjektet skal ledes av Vest-Agder 

fylkeskommune.

– Dette blir veldig spennende. I vår region skal prosjektet særlig fokusere på å sikre 

bedre rammer for vern og utvikling av uthavnene i Agder, sier prosjektleder Kåre 

Kristiansen i Vest-Agder fylkeskommune.

De naturlige havnene ytterst i kystleden mot Skagerrak har vært benyttet i 

uminnelige tider. Med sin gamle bebyggelse er uthavnene et særpreget monument 

over kystkulturen av nasjonal og internasjonal betydning.

Prosjektet har, foruten Vest-Agder fylkeskommune, fem europeiske kystregioner 

med i partnerskapet:

• Tulcea (Romania)

• Castilla y León (Spania)

• Leartibai (Spania)

• Molise (Italia)

• Donegal (Irland)

I tillegg deltar Vrije Universiteit Amsterdam og NGO’en Civilscape (begge 

Nederland) i prosjektet. HERICOAST har et totalbudsjett på 1 765 922 euro.

Foruten HERICOAST, skal norske partnere bidra i tre andre Interreg Europe-

prosjekter:
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• Smart MR: Oslo og Akershus fylkeskommune

• ATM for SMEs: Mikrofinans Norge

• SKILLS: Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vil du vite mer om de nye prosjektene i Interreg Europe? På programmets nettsider 

finner du en oversikt over samtlige 64 prosjekter

(http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39/first-call-projects-

approved/).

Om Interreg Europe

(http://32145644aam941fnzjoj6nn5.wpengine.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/2015/12/interregeurope_logo.jpg)Interreg Europe dekker 4 751 258 

kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og 

Norge. Som forløperen Interreg IV (2007 – 2014) er programmets overordnede 

formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis». I tillegg til å 

fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt 

samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs 

strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.

Kontakt

Kåre Kristiansen

Vest-Agder fylkeskommune

Send e-post (mailto:kare.kristiansen@vaf.no)

Prosjektleder HERICOAST

 Tilbake (/kategori/nyheter)

Programområde

Interreg C (/prosjektbank/#!/programomrder=interreg-c)
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Del

 (http://www.facebook.com/sharer.php?

u=http://interreg.no/2016/02/norskledet-prosjekt-skal-bevare-den-europeiske-

kystkulturen/) (http://twitter.com/share?

url=http://interreg.no/2016/02/norskledet-prosjekt-skal-bevare-den-europeiske-
kystkulturen/&text=Norskledet+prosjekt+skal+bevare+den+europeiske+kystkulturen+)

 (https://plus.google.com/share?url=http://interreg.no/2016/02/norskledet-

prosjekt-skal-bevare-den-europeiske-kystkulturen/)

(http://interreg.no/)

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over 

landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1990 for å 

styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser. Norge 

har vært med siden 1996, og deltar i 11 forskjellige programmer.

 +47 97 97 60 65

 (https://nb-no.facebook.com/INTERREG)  (https://twitter.com/interregnorge)
 (mailto:redaksjon@interreg.no)
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NYHETSBREV

Trykk på knappen nedenfor for å 

melde deg på nyhetsbrevet fra 

Interreg.no

Drift og innhold: Prosesskompetanse AS (http://pkom.no/) – på oppdrag fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/)

Bygget på WordPress (http://wordpress.org) av Smart Media AS (http://smartmedia.no/)

MELD DEG PÅ (/PAMELDING-
NYHETSBREV/)
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