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landskab 1924 af svend engelund er gengivet i guiden med til-
ladelse fra anders engelund. maleriet kan ses i kunstbygningen 
i vrå.

tak til projektets parter

gennem projektet har vi fået værdifulde bidrag fra en række per-
soner. vi vil gerne sige tak til alle, der via workshops, fotoindsam-
ling og faglige input har bidraget til arkitekturguidens tilblivelse.  

endelig ønsker vi at takke ministeriet for by, bolig og landdistrik-
ter for økonomisk støtte til projektet. 



ARKITEKTURGUIDE HJØRRING KOMMUNE 3

et fælles mål

i hjørring kommune har vi en fantastisk natur og et fantastisk landskab. 
det skal vi passe på. det vil vi som kommune gerne være med til – men 
kommunen kan ikke gøre det alene. med denne arkitekturguide vil kommu-
nen opfordre til, at vi hjælpes ad med at placere nye bygninger og anlæg 
i landskabet på en god og velovervejet måde. kun på den måde kan vi nå 
det fælles mål: at sikre de landskabelige værdier, også for eftertiden. 

hjørring kommune har udarbejdet ”visuel arkitekturguide for det åbne 
land” for at skabe opmærksomhed om kommunens smukke og oplevel-
sesrige landskaber. med arkitekturguiden ønsker byrådet at inspirere til 
dialog om, hvordan vi i fællesskab kan højne den arkitektoniske kvalitet i 
det åbne land.

god læselyst!

fotograf jarmila Cuhra
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Overvejer du at etablere byggeri eller anlæg i det åbne land, kan du kontakte Hjør-
ring Kommune, Teknik- og Miljøområdet og høre hvilke tilladelser, det kræver. Det er 
hensigtsmæssigt at forhøre sig hos kommunen, før man når for langt med sine planer. 
Det skaber den bedste dialog og størst mulighed for, at dine projekter og ønsker kan 
realiseres. 

Arkitekturguiden supplerer de lovbestemte bindinger, der er på en ejendom. I guiden 
kan du hente inspiration til, hvordan du kan indpasse et nyt byggeri eller anlæg i de 
forskellige typer af landskaber i Hjørring Kommune. 

skAl du bygge nyt?
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du kan bruge denne guide til ...

• At få et overblik over hvilken type landskab, du bor i.

• At få et billede af hvilke landskabelige kvaliteter og oplevelsesværdier, 
du påvirker, når du bygger nyt.

• At få ideer til, hvordan du kan få landskabet og dit nye byggeri/anlæg til 
at spille positivt sammen.

de landskabelige kvaliteter har stor betydning for den oplevelse, både 
borgere og turister får af kommunen. arkitekturguiden giver dig et indblik i 
hvilken type landskab, du er en del af, og fortæller hvilke oplevelsesvær-
dier, der skal tages hensyn til i de forskellige landskabstyper. 

i guiden er beskrevet både en række generelle hensyn til landskabet og 
nogle særlige hensyn, der knytter sig til indplacering af forskellige typer 
af byggeri og anlæg. I billederne kan du finde inspiration til, hvordan man 
understøtter de særlige landskabelige oplevelsesværdier, når man bygger 
i det åbne land.

arkitekturguiden er således tænkt som inspiration til hvilke overvejelser, 
det er relevant at gøre i forbindelse med tilrettelæggelsen af dit byggeri. 
guiden kan bruges som en del af din forberedelse til den dialog, du kan 
have med kommunen om dit byggeri/anlæg. 

den efterfølgende sagsbehandling sker ud fra de lovbestemte bindinger 
på det pågældende areal og på baggrund af en konkret og detaljeret 
vurdering af projektets samspil med omgivelserne, hvor de hensyn, der er 
beskrevet i guiden, inddrages i vurderingen alt efter projektets størrelse. 

Quick-guide – sådAn bruger du guiden:

1. find din ejendom på kortet over landskabstyper på side 12.

2. find de særlige hensyn, der er gør sig gældende i denne land-
skabstype i forhold til den type byggeri eller anlæg, du planlæg-
ger at etablere, og indtænk de særlige hensyn i dit projekt fra 
starten.

3.  du kan forberede dig på dialogen om dit konkrete projekt ved 
hjælp af procesvejledningen bagest i guiden, som rummer for-
slag til analyser, der kan ledsage projektet.

i arkitekturguiden er der fokus på det åbne land og samspillet mel-
lem landskabet og en række typer anlæg:

• Enkeltbygninger og tilbygninger i det åbne land

• Overgangen mellem det åbne land og byer/landsbyer

• Tekniske anlæg, veje og jernbaner

• Skovrejsning og større beplantninger

Anlæg i det åbne lAndProjekt

§§

“Hvad gælder 
her?”

Plan- og lovmæssige
begrænsninger

“Hvad er 
vigtigt her?”

Arkitekturguiden 
- inspiration til dialog
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Arkitektur og lAndskAbskVAlitet

Landskabsarkitektur handler basalt set om at skabe gode rammer for vores liv. I 
det åbne land betyder det, at vi skal passe på de landskabsværdier, vi har, samtidig 
med at vi følger med udviklingen og finder plads til nye bygninger, anlæg og veje i 
samspil med de eksisterende værdier. Når vi bygger nyt, ændrer vi på oplevelsen 
af landskabet mange år frem i tiden, og det forpligter os til at sikre, at vi finder de 
bedste løsninger.
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HVAd er udfordringen?

det åbne land er i forandring. der er et stort pres på landskabet fra by-
udvikling, større og mere effektive landbrug, ny infrastruktur og tekniske 
anlæg som master og energiproducerende anlæg, der er en forudsætning 
for en fortsat udvikling af samfundet.

som borgere ønsker vi nye attraktive byggegrunde med udsigt og let 
adgang til naturen. Samtidig står flere ældre huse og tiloversblevne land-
brugsbygninger tomme og forfalder og kan skæmme landskabet.

når vi bygger nyt i det åbne land, er det vigtigt at kende de enkelte land-
skabers værdi, sårbarhed og rummelighed. på den måde kan vi træffe 
valg, der sikrer landskabets kvaliteter, når vi tilfører nyt. 

Værdier beskyttet ViA loVe og regler

via kommuneplanlægningen og lovgivningen er en række værdier allerede 
beskyttet ved bestemmelser og retningslinjer for, hvad man kan og må 
i kommunen. eksempelvis bestemmelser omkring kystnærhedszone, 
bygge- og beskyttelseslinjer, kulturmiljøbeskyttelser mm. det er udtryk
for nogle overordnede fælles værdier for vores landskab, natur
og kulturhistorie.

Arkitekturguiden 

arkitekturguiden supplerer den lovbestemte planlægning ved at pege på 
en række landskabelige kvaliteter og oplevelsesværdier i kommunen, der 
også bør sikres. 

Hensyn
der er formuleret en række hensyn, der skal bidrage til at sikre kvaliteterne 
og oplevelsesværdierne. disse hensyn bør indtænkes i forbindelse med 
udarbejdelse af nye projekter i det åbne land.

de beskrevne hensyn er baseret på en vurdering af henholdsvis landska-
bets sårbarhed og dets robusthed over for nye anlæg. et landskabs sår-
barhed handler om, hvor stor risiko der er for, at vi mindsker de landskabe-
lige værdier og autenticitet som følge af de ændringer, som vi udfører.

Projektet set i et længere perspektiv 
selvom det enkelte projekt måske ikke i sig selv synes at volde stor skade 
på den landskabelige oplevelse, kan det medvirke til, at karakteren og 
værdien af landskabet over tid ændres i strid med de fælles interesser i at 
bevare landskabets kvaliteter.

det nye stuehus afviger i størrelse og stil fra gårdens øvrige bygninger. det 
typisk landbrugsprægede landskab tilføres en bygning, der refererer til her-
regårdsmiljøet. de eksisterende bygninger ”spiller ikke sammen med” det nye 
stuehus, der opleves løsrevet fra sin sammenhæng.

“MØBLERING” AF LANDSKABET 
I arkitekturguiden er der ikke fokus på arkitektonisk smag og behag, 
men på samspil og helheder. Prøv at forestille dig, at du skal købe 
en ny sofa. Så ville du vælge en sofa, der spiller positivt sammen 
med din stues dimensioner og dine nuværende møbler. Du ville 
vælge en placering af sofaen, hvor den giver størst værdi æstetisk 
og funktionelt. På samme måde, som vi vurderer vores stues rum-
melighed over for nye møbler, kan vi lære at aflæse landskabet, så 
vi vælger nye løsninger ud fra et helhedssyn på f.eks. det nye byg-
geris samspil med omgivelserne – både æstetisk og funktionelt.

arkitekturen i det åbne land

Hvis landskabet var en stue og vi skulle 
have ny sofa...
...ville vi vælge en sofa, der var afstemt efter 
rummets og de andre møblers størrelse – 
ikke en, der var alt for stor

...ville vi placere den, så den funktionelt 
spillede sammen med vores andre møbler 
– ikke placere den midt i rummet med de 
andre møbler spredt omkring

...ville vi placere den, så vi udnyttede stuens 
kvaliteter mest muligt – lysindfald, indgang 
osv.
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lokale unikke landskabskvaliteter 

landskabet i hjørring kommune er noget ganske særligt. her er højt til 
himlen, masser af plads, og naturen er nærværende – både barsk og blid.

havet, kysten, klitterne og blæsten er med til at give egnen sin landskabe-
lige identitet. her har det barske vejr ofte været en udfordring. 

kommunen rummer store landbrugsarealer, hvilket betyder, at landbruget 
forsat spiller en væsentlig erhvervsmæssig rolle og på baggrund af struk-
turrelle ændringer sætter nye spor i landskabet.

De bakkede og skovprægede områder rummer fine gamle landsbyer 
samt skov- og naturområder, der udgør en stor rekreativ værdi for egnens 
beboere.

VAriAtioner og kontrAster

landskabet i hjørring kommune indeholder en rig variation af udsigter 
– nogle er turistmål, andre er små lokalkendte udflugtsmål. Her folder 
landskabet sig ud i store åbne vidder med en imponerende horisontlinje. 

variationen i det vendsysselske landskab giver en enestående oplevelses-
rigdom. her er alle landskabstyper repræsenteret, og de mange kontraster, 
hvor ét landskab møder et andet, skaber nogle særlige visuelle oplevel-
sesmuligheder. i kystlandskabet er kvaliteterne helt særlige og trækker år 
efter år danske og udenlandske turister til egnen. 

HVerdAgslAndskAbet – det tyPiske

landbrugslandet er ”hverdagslandskabet” i hjørring kommune. det er 
det landskab, de fleste af kommunens borgere oplever dagligt – på vej til 
og fra arbejde, eller måske på tur med hunden. det karakteristiske ved 

hverdagslandskabet er de store åbne vidder – at kunne se så langt, øjet 
rækker, er en kvalitet, der ikke kan opleves mange steder, og som man let 
tager for givet, når der er nok af det. dette åbne landbrugslandskab med 
”højt til loftet” skal vi huske at værne om, da det netop giver oplevelsen af 
plads og ”frihed”. det, som mange lokale værdsætter, og som bl.a. kunst-
nerne opsøger.

Mange kunstnere har gennem tiden dyrket og fremhævet de træk ved 
landskabet, der gør Vendsyssel til noget ganske særligt.

Svend Engelund har i sine malerier fremhævet landbrugslandskabets linjer 
og geometriske flader, med de lange lige linjer i form af læhegn og plovfu-
rer, og med den tydelige horisont.

”Det, der giver mig inspiration i det vendsysselske landskab, er den enkle 
storhed, der er i himlen. Alt ligger så klart og uforædlet”. 

Svend Engelund 

Kilde: H.P.: 
”Jeg bliver aldrig færdig med Vendsysselske natur”, Vendsyssel Tidende 
23. jan 1955

Mødet mellem det flade landskab og den markante bakke fremhæver Børglum Kloster 
med en imponerende beliggenhed, som opleves på lang afstand

udsigten fra hellehøj

det typiske åbne landbrugslandskab
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kulturstærkt 

det kulturstærke opleves, hvor det menneskeskabte  
dominerer landskabet. f.eks. monumenter som 
fyrtårne, kirketårne og andre vartegn samt kultur-
historiske spor som rækker af læhegn og bade- og 
landsbyer i oprindelig byggestil. 

det kulturstærke er sårbart over for etablering af nye 
store byggerier og anlæg, der ikke er tilpasset omgi-
velserne, og som dermed kan sløre oplevelsen af de 
store linjer i landskabet og tage opmærksomheden 
fra et eksisterende vartegn.

bygninger i moderne arkitektur og materialer vil lige-
ledes bryde med oplevelsen. de kan dog indpasses 
ved, at der f.eks. arbejdes med at skabe harmoni 
med omgivelserne i bygningens størrelse og land-
skabstilpasning.

landskabets oplevelsesværdier

landskabet indeholder oplevelser og stemninger, som vi kan arbejde 
bevidst med, når vi ønsker at placere nye byggerier, tekniske anlæg eller 
beplantninger i landskabet. 

oplevelsesværdierne er forenklede billeder af helhedsindtrykket af land-
skabet, der beskriver de værdier, landskabet rummer, og som netop her er 
særlig vigtige. det er disse værdier, vi skal tage hensyn til, understøtte og 
udvikle, når der skal indpasses nyt byggeri eller nye anlæg.

både de kulturstærke pejlemærker som møllen og udsigten over 
de store åbne vidder giver oplevelsen af et storslået landskab.

specielt i de kystnære områder oplever man de naturrige landskaber. her ved kjærsgård opleves samtidig 
det åbne enkle landskab med en ubrudt horisontlinje.

nAturrigt 

det naturrige har et frodigt udtryk med variation i 
dyre- og planteliv. det er naturen i sig selv, der domi-
nerer oplevelsen. det er f.eks. ældre skove, ådale, 
heder, enge og det bakkede terræn med mange små 
rum. det opleves også i de vindblæste landskaber, 
hvor ”naturen har magten” f.eks. store ”uberørte” 
områder, som findes ved Vesterhavskysten og i 
klitlandskaberne.

det naturrige er sårbart over for mange menneskab-
te elementer, der vil ændre oplevelsen af naturen 
som det vigtigste indhold. det gør sig især gældende 
i de kystnære områder.
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det åbne enkle

det åbne og enkle opleves i de store vidder med få 
anlæg og beplantninger og lille variation. f.eks. hvor 
der er lange åbne kig som i landbrugslandet, ved 
strandene og i de ubrudte landskaber.

det åbne og enkle er sårbart over for mange små 
elementer, der ”fylder op” eller store elementer, der 
påkalder sig områdets opmærksomhed, det er dog 
her de store byggerier og anlæg bedst placeres. 

det nære VArierede

de varierede og sammensatte landskaber indehol-
der mange elementer og variation i terrænet. det 
opleves f.eks. i de bynære landskaber, i ”mosaik-
landskaber” med mange elementer og naturtyper 
samt i områder med meget bosætning og andre 
funktioner.

disse områder er ofte robuste, idet de er kendeteg-
net ved mange og varierende elementer. ofte kan 
de lettere rumme nye byggerier, dog vil nye, meget 
store elementer bryde med størrelsesforholdene i 
landskabet og værdien af det nære varierede.

storslået

det storslåede opleves, hvor ét stort dominerende 
træk som f.eks. klostre og herregårde samler 
landskabet. det opleves, hvor der er ”højt til loftet”, 
bl.a. i forbindelse med fantastiske vide udsigter eller 
dramatiske terrænkontraster.

det storslåede er sårbart over for nye store byg-
gerier, tekniske anlæg m.m., der bryder eller tager 
opmærksomheden fra stedets ”hovedattraktion” – 
det storslåede.

 

beskedent

De beskedne udtryk findes, hvor byggeri og anlæg 
underordner sig landskabet og er diskret indpasset i 
omgivelserne, som f.eks. de gamle sommerhusom-
råder, husmandsbrugene, små slyngede vejforløb, 
der følger landskabet, samt områder, der rummer 
små sluttede bebyggelser. disse områder er sårbare 
over for store påtrængende elementer og byggerier, 
der bryder med en ofte lille skala. 

de små husmandssteder, der ligger i dalsænkninger i det bakkede terræn, er et 
udtryk for oplevelsen af det beskedne. her er de  mindre bygninger placeret, så 
de ikke dominerer det omkringliggende landskab.

Det nære og varierede landskab med mindre, landskabelige rum og et fint samspil 
mellem terræn, beplantning og bebyggelse.
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kommunegrænse

kystland* 

sletteland

landbrugsland

lAndskAbstyPer
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landskabet kan opleves som en række rum, hvor terrænet er gulvet, byg-
ninger og beplantning er vægge og himlen er loftet. 

helt overordnet kan det vendsysselske landskab rumligt og visuelt ind-
deles i tre hovedtyper: 

landbrugs- og slettelandet, bakkelandet og kystlandet*. 

landskabstypernes karakter varierer yderligere alt efter, om landskabet er 
åbent, bebygget eller præget af skov. 

inden for landskabstyperne skal der tages en række hensyn for at opnå 
gode og velfungerende samspil mellem landskabets eksisterende rumlige 
forhold og de nye bygninger og anlæg, som ønskes tilført landskabet. 

de ændringer, som følger med udviklingen af det åbne land, kan påvirke 
landskabet. store produktionsanlæg og andre nybyggerier kan ændre 
karakteren af landskabet og påvirke oplevelsesværdierne, også i tilstø-
dende landskaber. høje tekniske anlæg som master, møller og siloer kan 
visuelt dominere på lang afstand, bl.a. i kystområderne. større vejanlæg 
eller terrænændringer kan bryde eller fjerne markante terrænformer. 
forkert placeret eller udformet kan sådanne byggerier og anlæg betyde en 
udviskning af de forskellige landskabstypers karakter og oplevelsesværdi. 
samtidig kan en rigtig indplacering af byggerier og anlæg fremhæve og 
forstærke et landskabs særlige kvaliteter og oplevelsesmuligheder.

 

At indPAsse nyt

når nyt byggeri og anlæg placeres i landskabet, kan det over-
ordnet set være i harmoni med eller i kontrast til det eksisterende 
landskab. begge dele kan give velfungerende samspil. 

det er vigtigt, at nyt byggeri og anlæg tager hensyn både til land-
skabets type, f.eks. om man bygger i et bakket område, og til de 
oplevelsesværdier, området rummer, f.eks. om det er et særligt 
åbent og enkelt landskab, man bygger i. 

i det følgende beskrives de tre landskabstyper i forhold til ople-
velsesværdier, udfordringer og potentialer. der opstilles desuden 
en række hensyn, som man bør tage for at fastholde de væsent-
ligste værdier inden for de enkelte landskabstyper.

oPleVelsesVærdi lAndskAbstyPe

+

et af de egnskarakteristiske træk er de mindre husmandssteder, der beskedent 
”putter” sig i landskabet i læ for vejr og vind.

* Kystlandet svarer til det, der i Kommuneplanen er udpeget som kystnær-
hedszonen.

karakteristiske landskaber
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landbrugslandet og slettelandet

Landbrugslandet og slettelandet er egnens mest typiske landskab. Hovedindtrykket 
er et overvejende åbent landskab med intensivt dyrkede landbrugsarealer, som er 
brudt af eng- og mosearealer, der ligger i tilknytning til de større åløb. 

I landbrugslandet findes mange spredte gårde og mange landsbyer, hvorimod slet-
telandet har en væsentligt mindre andel bebyggelse. Særlig værdifuldt er de vide 
udsigter over de rolige landbrugsflader, der brydes af markante bakker – så mar-
kante, at de ofte benævnes som ”bjerge” – Hjørring Bjerge, Ilbjerge, Vennebjerg og 
Rubjerg. Særlig kontrastfyldt er landbrugslandskabernes overgang til de uberørte 
sandflugtslandskaber langs vestkysten.det storslåede – udsigten fra børglum kloster over  

det åbne og enkle landskab ud mod kysten
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MuligHeder 
der mange gode muligheder for at indpasse nye byggerier og anlæg i 
landbrugs- og slettelandet:
• Landbrugslandet har mange steder kapacitet til at rumme store anlæg, 

hvis der tages hensyn til vigtige udsigter og tilpasning til terræn og 
beplantning. 

• Store landbrug og anlæg kan skalamæssigt indpasses harmonisk i 
landskabet præget af de store åbne vidder. 

• Nyt byggeri er ofte meget synligt i det åbne slette- og landbrugsland. 
derfor vil kvalitetsbyggeri med fokus på bl.a. materialevalg i særlig 
grad kunne tilføre landskabet ny værdi her.

• Fokus på oplevelsen af gårdenes samlede bygningsmasse, når der 
bygges til, giver mulighed for at skabe harmoniske ejendomme i land-
skabet.

udfordringer 
der er også en række udfordringer forbundet med at indpasse nye byg-
gerier og anlæg i landbrugs- og slettelandet:Landbrugs- og slettelandet dækker størstedelen af arealerne i kommunen

sletteland

landbrugs- 
land

kommune- 
grænse

muligheder og udfordringer i landbrugs- og slettelandet

• Landbrugslandets store åbne vidder er ofte robuste over for indpasning 
af få, men store elementer, men kan være sårbart over for indpasning 
af mange (mindre) elementer, der vil ændre oplevelsen af det åbne og 
enkle.

• Udviklingen imod større enkeltbedrifter og stadigt større driftsbygninger 
og markante landbrugsanlæg kan påvirke landbrugslandet uheldigt, 
hvis disse anlæg kommer til at dominere i det åbne enkle landskab.

• Udvidelse af landbrugsbedrifter i form af ”knopskydning” med del-
byggerier kan betyde at opfattelsen af de oprindelige gårdanlæg og 
helhedsopfattelsen af en ejendom sløres.

• Nødvendigheden af stadigt større tekniske anlæg – herunder behov for 
lokalisering af fælles biogasanlæg – er en særlig udfordring, der ved en 
manglende tilpasning til landskabet kan påvirke landskabsoplevelsen 
og/eller tage opmærksomheden fra f.eks. vigtige kulturmiljøer som 
kirker og klostre eller bryde udsigter. 

• Forladte og forfaldne bygninger, der er særligt synlige i det åbne land, 
er en trussel mod den forventning, man som borger og turist har til 
egnens landskabelige oplevelsesværdier.

de nye tekniske anlæg har en størrelse, så de bliver dominerende over store afstande – som her, hvor mængden af enkelt-
anlæg dominerer det åbne landskab.

de gamle tekniske anlæg var størrelsesmæssigt helt anderledes nemme at indpasse i landskabet.
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”det åbne enkle” dominerer landbrugs- og slet-
telandets udtryk, med linjer og flader, lange kig og 
sparsom bebyggelse og beplantning. med særlige 
kvaliteter som:

• Den sammenhængende landskabsflade – der 
skaber de store åbne vidder og den ubrudte 
horisontlinje.

• Det åbne udsyn; flere steder over havet.

oplevelsesværdier i landbrugs- og slettelandet
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sårbarheden i slettelandet og til dels landbrugslandet består i brud på de store åbne vidder og den dominerende 
horisontlinje. Mere bebyggelse vil bryde med oplevelsen af de store flader med meget lidt byggeri.

det nære varierede – det bynære landbrugsland.

”det storslåede” opleves, hvor de lange kig er 
særligt markante, og hvor enkeltbygninger som 
børglum kloster dominerer og samler landskabet 
omkring sig. med særlige kvaliteter som:

• De markante bygninger som kirker og klostre, 
der samler landskabet omkring sig og dermed 
dominerer et større område.

”det beskedne” opleves f.eks. ved bebyggelser af 
mere ydmyg karakter. med særlige kvaliteter som:

• Mønstret af små beskedne husmandsbrug og 
deres placering i og ikke på landskabet.

”det nære og varierede” optræder omkring by-
erne, hvor variationen i landskabet typisk er større. 
det nære varierede opleves også i de særlige 
rimme-dobbelandskaber, hvor den særligt bølgede 
terrænform skaber en stor variation og et i øvrigt 
unikt, sårbart og seværdigt landskab. med særlige 
kvaliteter som:

• Landbrugslandskab brudt af karaktergivende 
landskabstræk som markante enkeltbakker.

• Landsbyernes tydlige bygningsstrukturer med 
skarp grænse mellem by og landskabsflade.

• Landskabet i konstant forandring – f.eks. de 
kystnære bakkeområder, der ændrer sig som 
følge af vind og vejr.
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generelle hensyn i landbrugs- og slettelandet

oplevelsen af landbrugs- og slettelandet som det rolige landskab og som 
”pausen” mellem de varierende landskabsoplevelser er vigtig at fastholde. 

landbrugs- og slettelandet skal i fremtiden kunne rumme mange nye 
store anlæg. for at fastholde navnligt ”det åbne og enkle” udtryk kræves 
det, at disse anlæg indplaceres, så landbrugslandet ikke kommer til at 
fremstå som ”fyldt” af anlæg, men at de åbne udsyn forbliver åbne. det 
er forventningen, at de tiloversblevne byggerier og anlæg i det åbne land 
efterhånden vil forsvinde. Den sideløbende ”oprydning” i ældre byggerier/
anlæg og etablering af nye skal tilsammen sikre ”det åbne og enkle” udtryk 
i landbrugs- og slettelandet.

vigtige sigtelinjer bør friholdes for byggerier og andre anlæg, der kommer 
til at bryde horisontlinjen, så de storslåede udsigter kan fastholdes.

for at sikre det åbne enkle udtryk skal skovrejsning sammentænkes med 
byarealer, så den åbne flade bevares. Ligeledes skal terrænreguleringer 
ske, så de lange kig ikke brydes. f.eks. kan deponering af overskudsjord 
indpasses langs eksisterende skovbryn, frem for mere synlige steder i 
terrænet.

Nye store bygninger og anlæg får stor indflydelse på landskabet, fordi 
de opleves tydeligt over store afstande. det er vigtigt, at der i forbindelse 
med opførelse af nye landbrugsbygninger og andre store anlæg arbejdes 
målrettet med form, farver og materialer for at skabe en kvalitet, der svarer 
til anlæggets synlighed i landskabet. 

store anlæg bør undgås i de mere varierede dele af landbrugslandet med 
beskedne byggerier eller tæt på byerne, ligesom tidligere tiders tradition 
med at placere bygninger beskedent ind i terrænet bør fastholdes i disse 
områder.

samspillet mellem hjørrings ”skyline”  og landskabets store vidder fungerer godt, fordi de store anlæg i byen 
ikke opleves som spredte bygningselementer, men som en samlet bygrænse.

landbrugslandet kan rumme de store landbrugsbedrifter. samspillet mellem levende hegn, beplantninger 
og bygninger opleves harmonisk, og det flade terræn giver en rolig ”bund” for de store anlæg. I landskaber 
med flere levende hegn kan eksisterende eller nye hegn bruges til at indpasse nybygninger og anlæg mere 
harmonisk i landskabet.
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særlige hensyn i landbrugs- og slettelandet
– ved enkeltbygggeri

generelt set spiller de store gårdanlæg størrelsesmæssigt godt sammen 
med de store vidder i landbrugslandet. ofte er ”følgeelementer” som siloer, 
gylletanke og løsdriftsstalde mere vanskelige at indpasse, idet disse stør-
relsesmæssigt bliver meget dominerende. 

Derfor bør placering af nybygninger af en dominerende størrelse vurderes 
i forhold til deres synlighed i landskabet, således at de ikke bryder vigtige 
landskabelige helheder og sigtelinjer.

udbygning af landbrugsbedrifterne sker ofte ved en knopskydning, hvor 
ældre oprindelige bygninger som stalde og lader kommer til at ligge op 
ad nye markante driftsbygninger, hvorved opfattelsen af de oprindelige 
gårdanlæg sløres.

Derfor bør nye bygningers udformning vurderes i sammenhæng med de 
eksisterende bygninger i forhold til det samlede æstetiske helhedsindtryk 
og ikke alene ud fra funktionelle og økonomiske krav. Det vil sige, at der 
skal vurderes på placering, udformning og materialevalg.

det er vigtigt, at driftsbygninger og tilhørende anlæg på en landbrugs-
ejendom opleves som et sammenhængende gårdanlæg, hvor de enkelte 
bygninger ikke fremstår løsrevet fra helheden.

Derfor bør bygninger placeres i klynger eller alternativt bindes sammen af 
beplantning eller andet, der bidrager til, at en bebyggelse fremstår samlet.

terrænreguleringer, f.eks. ved udvidelse af staldbygninger, der viderefører 
terrænet, kan bevirke, at nye bygninger lægger sig på landskabet og ikke i 
landskabet.

beplantning kan sammenbinde byggeri i landskabet, 
så det opleves som sammenbundet i klynger.

Byggeriet ligger helt åbent på det flade terræn, hvor den visuelle påvirkning 
af det omkringliggende landskab vil kunne nedtones ved valg af lavere siloer 
samt ved etablering af sammenbindende beplantning omkring byggeriet. 
(eksempel fra sydfyn)

Derfor bør udvidelser og byggeri, der kræver terrænregulering vurderes i 
forhold til, om det vil skabe ”diger” ud i terrænet, der får bygningerne til at 
”svæve”.

ved etablering af nye fritliggende boliger i landbrugs- og slettelandet kan 
de placeres, så de fremstår dominerende eller beskedent i landskabet.

Derfor bør det vurderes, om en afvigelse fra en traditionel beskeden 
placering af bygningen ned i terrænet, og i materialer og proportioner, som 
afviger fra den lokale byggetradition, vil bidrage positivt til oplevelsen af 
samspillet mellem landskab og byggeri.
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særlige hensyn i landbrugs- og slettelandet
– bygrænsen

er overgangen mellem by og det åbne land skarpt afgrænset i landbrugs-
landet, fremhæves kontrasten mellem det åbne og det bebyggede. herved 
understreges landbrugslandets store flader. 

Derfor bør afgrænsningen af byerne i landbrugslandet så vidt muligt hol-
des som sammenhængende ubrudte linjer af bygninger evt. understøttet 
af beplantning. 

ved de større byer kan overgangen mellem by og det åbne land godt 
rumme store enkeltbygninger, hvis de opleves i sammenhæng og ikke 
bliver store spredte enheder. 

Derfor bør nye store byggerier og anlæg i de større byer, som er synlige 
fra det åbne land, vurderes i forhold til oplevelsen af den samlede bygræn-
se på stor afstand.

bygrænsen ved ilbro, set fra sæbyvej, virker harmonisk på grund af den ubrudte linje dannet af beplantning og bebyggelse, og på trods 
af husenes forskellighed. et endnu tættere beplantningsbælte vil yderligere forstærke oplevelsen af en klar grænse mellem by og land.

bygrænsen ved sindal med nye punkthuse opleves som en sammenhængende kant mod det 
åbne land, fordi de store træer danner en samlende ”ryg” for bygninger af forskellig højde.
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skove og levende hegn skal have en vis størrelse for at spille op til land-
skabets dimensioner. 

Derfor bør skovrejsning i landbrugslandet tage udgangspunkt i landska-
bets størrelsesforhold, således at skovens størrelse og udstrækning spiller 
sammen med størrelsen af landskabets rum – store rolige flader spiller op 
til store skovpartier.

skovrejsning i landbrugslandet giver nye rumlige inddelinger, men bør ikke 
bryde de vigtige udsigter og skabe mange rum.

Derfor bør placering af ny skov vurderes i forhold til særlige udsigter og 
ubrudte horisontlinjer.

de oprindelige læhegn er et værdifuldt mønster i landskabet og en vigtig 
del af de kulturhistoriske spor i landskabet.

Derfor bør nye beplantninger ikke sløre dette mønster, men understøtte 
det.

beplantning omkring nybyggerier anvendes ofte til at dække for bygnin-
gerne. i de meget åbne landskaber, hvor gårdene ligger mere frit, kan øget 
beplantning sløre det karakteristiske åbne udtryk. 

Derfor bør beplatning omkring nye anlæg bruges til at sammenbinde be-
byggelsen og ikke til at skjule den.

læhegn og store beplantede områder spiller godt sammen med de store markfelter.

beplantningen indrammer det store anlæg, der opleves som tilpasset 
omgivelserne.

det store siloanlæg virker dominerende i landskabet både i materialevalg og 
størrelse i forhold til resten af bebyggelsen.

særlige hensyn i landbrugs- og slettelandet
– beplantninger



ARKITEKTURGUIDE HJØRRING KOMMUNE 21

master og husstandsmøller vil være synlige over store afstande i det åbne 
flade terræn. Men samtidig giver landskabets dimensioner mulighed for at 
indpasse store elementer, da disse vil optræde harmonisk i det store rum. 
der er dog stor risiko for, at en mast vil bryde et sammenhængende land-
skab og de horisontale linjer, der mange steder udgør en stor kvalitet.

Derfor bør nye husstandsmøller og master vurderes i forhold til deres ind-
byrdes højde, i forhold til vigtige udsigter og i forhold til, om der i landska-
bet er vigtige kulturhistoriske eller geologiske elementer, der vil blive sløret 
af de nye dominerende elementer. 

Nye master og husstandsmøller i det åbne land skal så vidt muligt pla-
ceres i tilknytning til eksisterende høje bygningselementer eller ved høje 
træer i området. F.eks. i forbindelse med eksisterende master, siloer, vand-
tårne, skorstene, højspændingsmaster og således, at de nye elementer 
ikke placeres fragmenteret ud over ellers åbne landbrugsarealer.

vejene i landbrugslandet kan understøtte de store strøg i landskabet ved 
at lægge sig efter de få variationer i terrænet.

Derfor bør nye vejanlæg indpasses efter de topografiske linjer i landska-
bet, således at vejen understøtter landskabets linjer.

særlige hensyn i landbrugs- og slettelandet
– tekniske anlæg

Mast og mølle bryder det flade landskabs horisontale linjer og fjerner fokus fra Rubjerg Knude Fyr, som ses ude i horisonten.

vejen følger stilfærdigt kurverne i landskabet.
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bakkelandet

Det bakkede landskab er karakteriseret ved et meget varieret terræn, mange skov-
områder og flere byer og bebyggelser placeret i overgangen mellem bakker og 
landbrugsflader. Disse overgange er særligt kontrastrige og er dermed også ople-
velsesrige. De mange landskabselementer og det varierede terræn skaber en masse 
mindre rum i landskabet, ofte tydeligt afgrænset af terrænets form eller af beplant-
ning. Når man bevæger sig gennem bakkelandet, får man oplevelsen af at bevæge 
sig fra landskabsrum til landskabsrum og dermed fra oplevelse til oplevelse. 
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Bakkelandet ligger som et sammenhængende landskabsstrøg nord for 
Hjørring og i store dele af Hjørring Kommunes grænse mod nabokommu-
nerne. 

MuligHeder 
der mange gode muligheder for at indpasse nye byggerier og anlæg i bak-
kelandet:
• I de bakkede landskaber er der stor kompleksitet. Her er ofte mange 

forskellige landskabselementer og bygninger. i bakkelandskaberne kan 
der ofte indpasses mange nye anlæg og byggerier i den lille skala. 

• Ofte er der gode muligheder for at indpasse nyt i tilknytning til de eksi-
sterende byggerier og anlæg eller ved hjælp af beplantning. 

• I bakkelandet er der flere store skovområder. Her spiller oplevelsen 
af skovbrynene en vigtig rolle. samspillet mellem det bakkede terræn 
og skovene giver flere steder kontrastfyldte landskaber, hvor skovbry-
nene skærer terrænet og fremhæver terrænvariationerne i landskabet. 
et princip, der giver områderne en stor oplevelsesværdi, og som kan 
anvendes ved indpasning af ny beplantning. 

muligheder og udfordringer i bakkelandet

bakkeland

kommune- 
grænse

udfordringer 
der er også en række udfordringer forbundet med at indpasse nye byg-
gerier og anlæg i bakkelandet:
• Bakkelandet rummer nogle af de naturmæssigt mest oplevelsesrige og 

sårbare områder i kommunen. landskabet i bakkelandet er særligt sår-
bart over for ændringer og dominerende anlæg og byggeri, der fjerner 
fokus fra områdernes store naturindhold og udvisker de terrænmæs-
sige nuancer i landskabet. 

• Et bakket terræn opleves mindre markant, hvis det skal ”spille op til” et 
stort element som f.eks. en vindmølle. 

• Oplevelsesværdien er ligeledes i høj grad bundet op på det bølgede 
landskab og selve terrænformen som det karakteristiske. bakkelandet 
er derfor sårbart over for indgreb som f.eks. terrænreguleringer, der 
slører og ”modarbejder” det bølgede landskab. 

bakkelandet er naturrigt og afvekslende – i de smukkeste områder er der et særligt harmonisk samspil mellem terræn, 
beplantning og bebyggelse.
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”det nære varierede” er den fremherskende 
oplevelsesværdi i områder med mange anlæg og 
bebyggelser, f.eks. de bynære landskaber. bak-
kelandets terrænvariationer i samspil med ofte 
mange bygninger, beplantninger og anlæg giver 
oplevelsen af stor variation. med særlige kvaliteter 
som: 

• Oplevelsen af forskellige ”rum” i landskabet, 
med hvert sit udtryk og variation.

• Robuste omgivelser, der på grund af det 
varierede landskab let rummer nye byggerier 
og anlæg, hvis de ikke er for store og domi-
nerende – eller hvis de kommer til at opleves 
som løsrevne i forhold til det omkringliggende 
landskab.

oplevelsesværdier i bakkelandet

det naturrige præg skyldes de mange større og mindre skovområder og 
afvekslingen i vegetation i henholdsvis de våde lavninger og højdedragene.

det nære varierede landskab er sammensat af mange beplantninger, bebyg-
gelser og anlæg, og er som sådan et oplevelsesrigt landskab.
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”det beskedne” opleves i bakkelandet hvor be-
byggelse og anlæg er tilpasset landskabets terræn 
og skala. med særlige kvaliteter som:

• Stærkt samspil mellem landskab og anlæg, 
f.eks. vejforløb, der følger landskabets kurver 
og terræn frem for at ”skære” sig ind i terrænet.

• Samspil mellem landskab og bebyggelse, hvor 
det er landskabets form, der dominerer, og 
hvor bebyggelsen underlægger sig terræn og 
beplantning.

”det naturrige” opleves i bakkelandet primært i 
forbindelse med vand i landskabet; ådale, eng-
arealer, moser mv. uden megen bebyggelse. her 
opleves naturen helt tæt på, og samspillet mellem 
byggeri og landskab er på naturens præmisser. 
byggeri opleves som ”huse i naturen”. med særlige 
kvaliteter som:

• De naturnære landskaber helt uden forstyr-
rende anlæg og byggeri, med stor frodighed, og 
hvor hovedindtrykket er oplevelsen af naturen.

• Landskaber med skov og beplantning, der 
skaber en grøn ramme omkring bebyggelse.

beskedent – bebyggelse og beplantnnig ligger som et sammenhængende 
bånd i baggrunden og tager ikke fokus fra det fine bakkede landskab.
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Den fine sammenhæng mellem terræn, bebyggelse og beplantning, 
skaber et harmonisk landskab. dette er den bærende oplevelsesværdi i 
bakkelandet, og dette karaktertræk skal derfor generelt fastholdes. 

bakkelandet er sårbart over for store anlæg og byggeri, der virker do-
minerende – der skal tilstræbes en beskeden indpasning af nye anlæg i 
landskabet. det vil sige en indpasning af nye anlæg der ikke tager fokus 
fra eller slører det eksisterende landskabs terrænform eller andre vigtige 
landskabelige træk.

ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende karakteristisk byggeri bør 
størrelsesmæssigt og funktionelt spille sammen med disse bygningers 
placering, dimensioner og materialer. 

flere ens elementer i et bakket terræn opleves ofte uharmonisk i terrænet, 
idet de vil stå i forskellige højder – f.eks. en række vindmøller.

Det er vigtigt at fastholde de fine landsbystrukturer og deres indpasning i 
det bakkede terræn, der bidrager til landskabets varierede karakter. disse 
strukturer må derfor ikke sløres. der skal således søges bygget nyt ud fra 
eksisterende bebyggelsesmønstre og gadeforløb i form af mindre afrun-
dinger og huludfyldninger.

nødvendige terrænreguleringer i bakkelandet kan med fordel udformes 
således, at det fremstår som en del af de naturlige landskabsformer, så 
der ikke opstår et kunstigt udseende terræn. 

generelle hensyn i bakkelandet

det dramatiske, oplevelsesrige og meget seværdige terræn er sårbart over for nye anlæg, der 
tager fokus fra terrænvariationen og oplevelsen af det naturrige som den særlige kvalitet.

beplantningen fremhæver det bølgende terræn her set fra plumbjergvej mod vest.
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bebyggelse og anlæg på bakketoppe dominerer landskabet, mens bebyg-
gelse på skråningerne og ved foden af bakker underlægger sig landska-
bets form.

Derfor bør byggeri i bakket terræn vurderes i forhold til byggeriets domi-
nans i terrænet. 

store landbrugsbyggerier kan virke dominerende i skala i bakkelandets 
ofte mindre landskabsrum.

Derfor bør særligt store anlæg vurderes i forhold til landskabets kapaci-
tet – det vil sige evne til at rumme de store byggerier, uden at de vigtigste 
landskabelige værdier tilsidesættes.

i bakkelandet kan terrænet bevirke, at byggeri opleves delvist dækket af 
terrænet, hvilket gør oplevelsen af bygninger fragmenteret.

Derfor bør de vigtige sigtelinjer udpeges, og det skal sikres, at byggerier 
herfra ikke opleves fragmenteret.

nyt byggeri i områder med stort naturindhold kan bryde oplevelsen af det 
naturrige.

Derfor bør nyt byggeri indpasses i landskabet ved brug af beplantning. 
Farve- og materialevalg bør afstemmes med det naturrige udtryk, herun-
der bør brug af forskellige metalflader begrænses.

terrænreguleringer, f.eks. ved udvidelse af staldbygninger, der viderefører 
terræn/bakker, kan bevirke, at bygninger lægger sig på landskabet og ikke 
i landskabet.

Derfor bør udvidelser og nyt byggeri, der kræver terrænregulering, vur-
deres i forhold til, om det vil skabe skråninger eller lignende, der svækker 
landskabets eksisterende form og dermed den eksiskterende landskabe-
lige værdi.

at placere stort byggeri i et bakket landskab kan være en udfordring. ejendommen her ligger på en bakketop, og udvidelsen af ejendommens driftsbygning er gjort 
ved at forlænge den eksisterende bygning og terræn. dette skaber en kunstig terrænform og får bygningen til at ”svæve”. alternativt kunne den nye bygning have 
været placeret parallelt med den eksisterende bygning, eller terrænregulering kunne have være lavet med en mere naturlig afrunding. herved ville ejendommens 
forankring i landskabet have været bibeholdt.

bebyggelsen ligger harmonisk placeret i landskabet, og hele bebyggelsen forankres af den sammenhængende skovagtige beplantning, der danner ”ryg” for bebyggel-
sen, når man ser bort fra den opmærksomhedsskabende tagflade.

bygningen har en dominerende placering i terræn - og bryder landskabets og 
terrænets linjer.

særlige hensyn i bakkelandet
– ved enkeltbygggeri
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bygrænsen i det bakkede landskab kan, hvis den fremstår som en skarp 
grænse, der skærer terrænet, understrege terrænformen og skabe visuel 
kontrast. 

Derfor bør ny bebyggelse i bygrænsen eller byudvikling, der skaber en helt 
ny bygrænse i bakkelandet, vurderes i forhold til dels den eksisterende 
bebyggelses placering i terrænet, dels hvordan den nye bygrænse skal 
skære terrænet. 

bygrænsen i bakkelandet kan også rumme en mere varieret grænse, der 
følger terrænformen og de naturlige variationer i terrænet, såsom slugter 
og ådale. naturen kan i de varierede bygrænser med fordel her trækkes 
ind i byerne, f.eks. som grønne kiler, der følger ådale eller andre natur-
strøg.

Derfor bør ny bebyggelse i bakkelandet, der danner nye bygrænser mod 
det åbne land tilpasses stedets natur- og landskabsforhold således, at 
bygrænsen formes af stedets karakteristiske træk.  Herved kommer by 
og land til at spille sammen og de karakteristiske landskabstræk friholdes 
som attraktive bynære landskaber

bebyggelse i et bakket terræn der danner bygrænse kan på grund af 
terrænet variere i højden. beplantning i byranden kan på den baggrund 
medvirke til at samle bebyggelserne og danne en helhed i bygrænsens 
linje mod det åbne land.

Derfor bør brug af beplantning som et sammenbindende element i by-
grænsen vurderes som en mulighed for at skabe en klar og harmonisk 
grænse mellem by og land.

lendum bygrænse (her set fra øst) fremstår grøn og varieret. her ligger bygningerne i landskabet og ikke 
på landskabet. beplantning giver yderligere indtrykket af at husene ”putter” sig i landskabet, og bebyggelsen 
fremstår som harmonisk og sammenhængende.

særlige hensyn i bakkelandet
- bygrænsen

bygrænsen i vrå set fra vråvej udgør en klar og skarp grænse mellem byen og det åbne land. det store 
anlæg til venstre bryder til gengæld med det resterende landskabs skala og virker dominerende.
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etablering af ny skov på bakketoppene kan skabe et yderligere dramatisk 
landskab. skovbryn, der skærer terrænet, eller åbne kiler i skovene kan 
fremhæve landskabets variation. på den anden side kan skovtilplantning, 
der breder sig ud over det bakkede terræn, også sløre landskabsformen.  

Derfor bør etablering af ny skov være nøje afstemt efter den landskabelige 
effekt, der ønskes af skoven på lang sigt. Ved fornyelse af eksisterende 
skovplantninger kan der arbejdes med at etablere åbne kiler, hvor oplevel-
sen af terrænets form fremhæves.

hegnsplantninger i bakkelandet kan følge terrænet eller lægge sig på 
tværs af bakkerne. ofte er der i landskaber med mange levende hegn et 
mønster eller en fremherskende retning, hvormed hegnsplantningerne 
optræder.

Derfor bør indplacering af nye hegnsplantninger i bakkelandet tage 
udgangspunkt i det udtryk, der er mest fremherskende i de eksisterende 
hegnsplantninger. På samme måde bør valg af træarter i et konkret om-
råde være afstemt efter de egnskarakteristiske forhold. 

Der er et fint samspil mellem beplantning og bebyggelse. Beplantningen pakker ikke byggeriet ind, men danner en ryg, 
der får det samlede anlæg til at fremstå som en harmonisk landskabelig helhed, der lægger sig ind i det bakkede terræn.

særlige hensyn i bakkelandet
– beplantninger

læhegnsplantningerne understreger her det bakkede terræn og skaber et mere oplevelsesrigt og seværdigt landskab.
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master har en stor visuel påvirkning i det åbne land. da bakkelandet be-
står af mange mindre landskabsrum med varieret terræn og mange mindre 
elementer, vil høje anlæg som master eller vindmøller ofte virke som domi-
nerende anlæg, da de bryder skalaen og kan ses fra flere landskabsrum.

Derfor bør master i bakkelandet så vidt muligt undgås. Alternativt placeres 
i tilknytning til andre høje elementer. 

husstandsmøller kan dominere landskabet ved at fremstå som løsrevne 
elementer i landskabet eller på bakketoppe.

Husstandsmøller bør derfor placeres nede i terrænet og i tilknytning til 
eksisterende høje bygningselementer eller høje træer i området, så de 
fremstår som en del af et samlet anlæg af bebyggelse og beplantning. 

store nye anlæg i et bakket terræn vil ofte udviske oplevelsen af terrænfor-
skellene.

Derfor bør det vurderes, om særligt store anlæg er så dominerende, at de 
svækker det bakkede terræns særlige kvaliteter og oplevelsesværdier.

vejanlæg i bakkelandet kan placeres, så de følger terrænets form og un-
derstøtter denne. terrænændringer ved etablering af veje kan skære  
terrænet således, at terrænvariationer udviskes.

Derfor bør hensyn til oplevelsen af terrænformen indgå særligt i de bak-
kede områder, når der anlægges nye veje.

terrænets variation synes mindre, når der placeres større anlæg ind.

der er ved placering af store anlæg som motorvejen her arbejdet med bedst muligt 
at indpasse dette i det bakkede landskab trods behovet for terrænregulering.

særlige hensyn i bakkelandet  
– tekniske anlæg
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kystlandet

De kystpåvirkede landskaber rummer stor variation og oplevelsesrigdom. 

Det er barskt og naturrigt – et sammensat kystlandskab med flere dramatiske og dynamiske 
kystklinter, klitlandskaber og klitplantager, der bryder kystens åbne vidder. I de ubebyggede 
områder med hede- og klitlandskaber og specielt omkring åudløbene er den visuelle kontakt 
til vandet en afgørende værdi. 

Fælles for de varierede landskaber er samspillet mellem land og vand og naturkræfternes 
påvirkning af landskabet. Landskabet udgør en væsentligt attraktion for borgerne, men 
danner også grundlag for egnens turismeerhverv. Kystlandet rummer store landskabs- og 
oplevelsesværdier og er derfor omfattet af den mest restriktive planlægning og lovgivning.
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MuligHeder 
der er mere begrænsede muligheder for at indpasse nye byggerier og 
anlæg i kystlandet, som er mere sårbart end de andre landskabstyper:
•  Kystlandet er af stor betydning for den lokale erhvervsudvikling. Det 

rummer kvaliteter, der efterspørges af de mange turister og besø-
gende, der kommer til kommunen. der er stadig plads til at benytte og 
udvikle kystlandets områder til mange formål inden for de eksisterende 
udlæg til by- og sommerhusområder – uden at tilsidesætte kystland-
skabets værdier.

•  I de eksisterende kystbyer er der fortsat mulighed for at bygge nyt, 
hvilket er vigtigt for en fortsat udvikling i kystbyerne. afvejningen af 
kystnærhedszone- og byudviklingsinteresserne er fastlagt i kommune-
planen, således at kystlandskabets kvaliteter fastholdes. 

muligheder og udfordringer i kystlandet

kystlandet*

kommune- 
grænse

udfordringer 
der er også en række udfordringer forbundet med at indpasse nye byg-
gerier og anlæg i kystlandet:
•  Kystlandet rummer nogle af de mest oplevelsesrige og rekreativt 

benyttede områder i kommunen. landskabet i kystlandet er særligt 
sårbart over for ændringer og dominerende anlæg og byggeri, der fjer-
ner fokus fra områdernes kystnære kvaliteter, herunder de rekreative 
og visuelle værdier. 

•  Landbrugsbyggeri, der er nødvendigt for den erhvervsmæssige drift, 
kan etableres i kystlandskabet. dette er en stor udfordring, idet alt byg-
geri og anlæg påvirker kystlandskabets oplevelsesværdier.

•  I sommerhusområderne er der stadig ledige grunde til nye sommer-
huse, som sammen med renovering af ældre sommerhuse kan påvirke 
kystlandskabet i områder, hvor beplantninger pga. af de naturgivne og 
klimatiske forhold er meget begrænset.

•  Klimaforandringer og havvandsstigninger spiller en stor rolle i for-
hold til fremtidens kysterosion. Kystbeskyttelse kan kun finde sted på 
kyststrækninger med faste anlæg og helårsbebyggelse. placering og 
udformning af anlæg til kystbeskyttelse er en udfordring landskabeligt.

* Kystlandet svarer til det, der i Kommuneplanen er udpeget som kystnær-
hedszonen.

det storslåede kystlandskab – både åbent og enkelt og med det kulturstærke pejlemærke - hirtshals fyr i horisonten.
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oplevelsesværdier i kystlandet

”det naturrige” er det bærende træk i kystland-
skabet og opleves på de kyststrækninger, hvor 
kystlandet er dynamisk og forandrer sig i kraft af 
vindens og havets påvirkninger. 
med særlige kvaliteter som:
• Sandflugtslandskabernes foranderlighed og 

uberørte udtryk.
• Dramatiske kystklinter og åbne udsigter, f.eks. 

ved lønstrup klint og rubjerg knude.

”det kulturstærke” opleves omkring kystby-
erne og de mange byggerier og anlæg knyttet til 
turisme, fiskeri og sejlads. Ligeledes er klitplanta-
gerne et kulturelement, som er etableret for at tøjle 
naturen. med særlige kvaliteter som:
•  Fyrtårne, badehuse, sommerhuse og gamle 

sommervillaer på markante placeringer.
• kontrasten mellem de lukkede plantagearealer 

over for de åbne kig over havet.
• De gamle kystbyer med fine kystkulturmiljøer.

”det storslåede” opleves i de markante udsigter 
over havet og himlen. Ligeledes findes det storslå-
ede i de åbne slettelandskaber, der strækker sig 
mod havet, hvorfra vandet kan ses et langt stykke 
ind i landet. med særlige kvaliteter som: 
• De markante udsigter.
• Samspillet mellem natur og kultur.
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naturrigt – rubjerg.

det storslåede i samspillet mellem natur og kultur.

kulturstærkt – badehuse langs stranden

”det beskedne” opleves ved de gamle som-
merhusbebyggelser og kystbyer, hvor terræn 
og bebyggelse smelter sammen. med særlige 
kvaliteter som:

• Sommerhusområder som f.eks. Harrerenden 
ved lønstrup og rajen ved hirtshals.
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i kystlandet er den visuelle kontakt til vandet en helt særlig værdi. samspil-
let mellem land og vand og udsigterne skal derfor især være i fokus, når 
der eksempelvis placeres byggeri og anlæg, der er nødvendige for den 
landbrugsmæssige drift, eller når der sker ændringer eller bygges nyt i de 
udlagte by- og sommerhusområder i kystlandet.

kystlandet er generelt reguleret og beskyttet gennem kommune- og lokal-
planlægningen. det er derfor som udgangspunkt begrænsede ændringer, 
der kan foretages inden for kystnærhedszonen og i de udlagte by- og 
sommerhusområder.

det er vigtigt at bevare variationen i kystlandskabets forskellige karakterer, 
herunder sikre oplevelsen og variationen mellem de åbne, de bebyggede 
og de bevoksede kyststrækninger.

vigtige sigtelinjer bør sikres og friholdes for byggeri og andre anlæg, der 
kommer til at bryde horisontlinjen, så navnlig de ubrudte udsigter over 
havet fastholdes.

det er vigtigt, at der ved etablering af nyt landbrugsbyggeri og anlæg, 
navnlig i de åbne kystområder, arbejdes målrettet med form, farver og 
materialevalg, herunder brug af ikke-reflekterende overflader, for at sikre, 
at bygningerne tilpasses kystlandskabet bedst muligt.

generelle hensyn i kystlandet

sommerhusområder i de bakkede klitlandskaber, som harrerenden, har visuelt stor betydning for oplevelsen af områderne. de enkelte sommerhuses meget individuelle, 
men beskedne placering i terrænet samt veje, der følger terrænformen, bidrager til, at oplevelsen af naturgrundlaget stadig er tilstede. dette giver områderne en naturrig 
oplevelsesværdi.
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landbrugsbyggeri og anlæg, der er nødvendige for driften af en land-
brugsbedrift, kan opføres inden for kystnærhedszonen. når der opføres 
nyt byggeri og anlæg i tilknytning til de kystnært beliggende landbrugs-
ejendomme, har det stor påvirkning på det kystnære landskab, herunder 
udsigter over havet.     

Derfor bør placering af byggeri og anlæg tage særligt hensyn til oplevelsen 
af kystlandet, herunder de vigtige udsigter. I kystlandskabet er oplevel-
sen af vandfladen og horisontlinjen en kvalitet ved de åbne udsigter. Når 
der placeres byggeri og anlæg, der bryder de åbne kig og horisontlinjen, 
opleves det som forstyrrende og kan forringe kvaliteten af udsigterne. På 
denne baggrund er det vigtigt at vurdere nye byggerier/anlæg i forhold til, 
om de kommer til at forstyrre særlige udsigter, navnlig udsigter fra turist- 
og udflugtsmål eller vejstrækninger, der benyttes af mange.

Ligeledes bør tilpasning til de lokale forhold være i fokus. Dette bl.a. så der 
anvendes ”kendte” virkemidler til at indpasse nybyggeri. Eksempelvis brug 
af beplantning, hvor det allerede optræder i kystlandskabet, eller bygnin-
gernes orientering eller placering i terrænet, farvevalg eller byggeskik, hvis 
der i området er særlige karakteristika.     

Det anbefales generelt at placere byggeri og anlæg lavt i terrænet, 
minimere taghøjderne og anvende skærmende beplantning. Det sidste 
dog kun i områder, hvor der er beplantning omkring ejendomme eller som 
læplantninger, der allerede er karakteristisk for landskabet. Artsvalget bør 
ligeledes tage udgangspunkt i de eksisterende plantninger i området. 

Yderligere bør der ikke anvendes materialer, der indeholder reflekterende 
overflader eller stærke farver, da det ofte åbne landskab og lyset i kysteg-
nene får byggeri til at fremstå mere tydeligt end i det åbne land generelt.

særlige hensyn i kystlandet
– ved enkeltbyggeri

landbrugsbygningerne ligger diskret i landskabet med en ryg af bevoksning og med propertioner og linjer, 
der spiller fint sammen med landskabets horisontale linjer.

klitplantagerne danner en skarp afgrænsning mellem land og vand – de bidrager til en afvekslende oplevelse 
af kystlandskabet fra det vindprægede landskab til landskab og bebyggelser, der ligger i læ af plantagerne.
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når der ikke er tale om decideret byudvidelse i kystbyerne, kan ny bebyg-
gelse kun ske i mindre omfang og som udfyldning af ”huller” i den eksiste-
rende bygrænse inden for lokalplanlagte områder. 

Derfor bør byggeri i bygrænsen spille tydeligt sammen med skalaen og di-
mensionerne i den omkringliggende bebyggelse. Yderligere bør de enkelte 
byers arkitektoniske karakteristika i form af bygningsstørrelser og typiske 
materialer vurderes og inddrages i en afvejning af nyt byggeris udtryk.

Kystbyerne er vigtige som turistattraktioner. Derfor er det vigtigt at være 
bevidst om at styrke byernes samlede arkitektoniske udtryk og oplevelses-
værdier. Et eksempel på et sammenhængende udtryk er Lønstrup eller 
de karakteristiske badehuse på stranden i Løkken, der skal være hvide og 
have bestemte dimensioner.   

samspillet mellem bebyggelse og landskabet er vigtigt. kystbyerne 
opleves ofte over større afstande, når man færdes ud mod kysten. der er 
samspillet mellem landskab og bygrænse samt oplevelsen af havet særlig 
vigtig.

Derfor bør byggeri i bygrænsen ikke fjerne fokus fra oplevelsen af byens 
eksisterende markante bygninger eller oplevelsen af havet.

en ensartet bygrænse giver en markant og skarp afgrænsning mellem by og åbent land.

kystbyen, der ligger ”beskedent” nede i landskabet uden at tage fokus fra udsigten over 
vandet og den ubrudte horisontlinje. kun kirken rager op som en kulturstærkt pejlemærke.

særlige hensyn i kystlandet
– bygrænsen
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kystlandskabet er overvejende åbent og præget af hede og overdrevsare-
aler. de mest markante beplantninger i kystlandet er de sammenhængen-
de områder med klitplantager, der hovedsageligt er beliggende fra tornby 
syd for hirtshals til øst for tversted.

Beplantning i disse områder bør forynges/fastholdes, idet plantagerne 
giver områderne deres landskabskarakter og er et stykke vigtig kulturhisto-
rie.  

flere af sommerhusområderne har en særlig karakterisk skovagtigt be-
plantning. bygninger, terræn og beplantningers samspil er en vigtig del af 
oplevelsen af områderne.

Farverne på sommerhusene bør være afstemt efter deres beliggenhed i 
lynghede, klit eller plantage.

Der bør som udgangspunkt ikke foretages terrænændringer. Hvis det er 
nødvendigt, bør det ske med en bearbejdning, så det falder naturligt ind i 
omgivelserne.

mange sommerhusområder og sammenhængende områder med plantage 
er ofte plantet til i samme periode. beplantningen vil derfor være moden 
til udskiftning på samme tidspunkt. et eksempel kan være lægivende lav 
beplantning, der bliver høj og utæt, eller skovagtige beplantninger, der 
bliver gamle og vælter.

Ved foryngelse af beplantningen bør der tages hensyn til det naturpræg, 
der ønskes i det samlede område. Dette kan ske ved at udskifte og forny 
beplantning/bevoksning i etaper eller ved at etablere nyplantninger foran 
eller bagved de gamle beplantninger. 

Er der tale om større sammenhængende beplantninger, kan der ryddes 
mindre felter eller tyndes ud i bevoksningerne, hvorved ny bevoksning 
kan genetablere sig. Det er både lettere og billigere end at rydde alt og 
genplante.  

særlige hensyn i kystlandet
– beplantninger

sommerhuse med læskabende og skovagtig bevoksning i kanten af en klitplantage.

de græsdækkede tage, naturgrundene og de stedvise trægrupper udgør en harmonisk helhed og er med den 
kystprægede vegetation med til at gøre området særligt karakteristisk for det kystnære landskab.
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et sommerhus ved kandestederne i mere moderne arkitektur, men stadig tilpasset 
landskabet i form og materialer.
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sådan kan du gribe dit projekt an ...

I arkitekturguiden er der præsenteret en række generelle oplevelsesværdier og landskabshen-
syn for hver af de tre landskabstyper. Når et nyt byggeri eller anlæg skal indpasses i landskabet, 
kan man tage udgangspunkt i de generelle oplevelsesværdier og landskabshensyn, men man 
bør altid lave en analyse af ejendommen og det nære landskab samt af de eksisterende bygnin-
ger og anlæg omkring for at præcisere de landskabelige kvaliteter, der skal tages hensyn til.

I det følgende kan du få inspiration til analyser, som kan kvalificere dit projekt. Analyserne giver 
dig et indblik i hvilke muligheder landskabet rummer og hvilke hensyn til omgivelserne, der er 
relevante i forhold til udformningen og placeringen af dit byggeri/anlæg i det konkrete landskab.
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Oplevelses-
værdier i dag

“Hvad er vigtigt 
at tage hensyn til 
i dette land-
skab?”

Landskabsanalyse1

§§

Bindinger - “Hvad 
gælder her?”

2

“Hvordan bidrager 
projektet til en positiv 
udvikling af stedet?”

Samspilsanalyse
Oplevelses-
værdier i fremtiden

3

“Hvad 
gælder 

analyse af landskabet og projekts påvikninger

med arkitekturguiden ønsker hjørring kommune at inspirere og tilskynde 
lokale bygherrer til at foretage relevante analyser, før de går i gang med 
deres projekt for dermed at bidrage til overvejelser om, hvordan projektet 
kan placeres og udformes, så der opstår et positivt samspil med landska-
bet.

de foreslåede analyser er tænkt som inspiration, men kan også bruges 
som en slags tjekliste over hvilke hensyn, der med fordel kan indarbejdes i 
et konkret projekt for at styrke dets landskabelige indpasning og arkitekto-
niske udformning.

 

1. før Projektet AnAlyseres lAndskAbet og dets oPle-
VelsesVærier 
de vigtigste landskabelige kvaliteter og elementer i projektområdet og dets 
nærmeste omgivelser identificeres. De eksisterende oplevelsesværdier 
beskrives.

der konkluderes, ”hvad er vigtigt at tage hensyn til i dette landskab ...”

2. Projektet udforMes På bAggrund Af forAnAlyserne, 
de loVMæssige bindinger og ønskerne til Projektet 
analysen af de eksisterende kvaliteter og oplevelsesværdier sammenhol-
des med de planlægningsmæssige og lovmæssige bindinger, herunder 
kommuneplanens udpegninger i det åbne land. Du kan finde oplysninger 
om lovmæssige bindinger på kommunens hjemmeside eller ved at hen-
vende dig til kommunens planlæggere.

der konkluderes, ”hvad gælder her, og hvordan kan projektet udfor-
mes under hensyntagen til landskabet og oplevelsesværdierne ...”

3. Projektets PåVirkninger Vurderes 
projektets samspil med de eksisterende omgivelser vurderes, og den 
indflydelse, projektet vil have på stedets fremtidige oplevelsesværdier, 
identificeres. 

der konkluderes, ”bidrager projektet til en positiv udvikling af stedet 
...”
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de eksisterende landskabs- og oplevelsesværdier kan vurderes via en 
landskabsanalyse i felten på det sted, hvor der f.eks. ønskes opført en ny 
bygning. I analysen identificeres landskabets vigtigste enkeltelementer og 
strukturer, der tilsammen udgør de karaktergivende landskabstræk samt 
de landskabelige oplevelsesmuligheder. det vurderes, hvad der er land-
skabets bærende værdier og dermed, hvad der er særligt vigtigt at tage 
hensyn til i dette landskab.

HVordAn er lAndskAbets og bebyggelsens: 
Proportioner og skala? 
vurder: hvordan er størrelsesforholdene i landskabet – herunder højder i 
terrænet, størrelser på markfelter, omfang af beplantning og størrelser af 
byggerier og anlæg.

indhold af elementer? 
vurder: er der mange eller få elementer i landskabet – og er det et sam-
mensat eller enkelt landskab?

karaktergivende og rumdannende elementer?  
vurder: er der terrænformer som ådale, åse eller markante bakker, 
beplantninger eller bebyggelse, der er særlig vigtige eller dominerende i 
landskabet? 

Mønstre og strukturer? 
vurder: er der landskabselementer, der gentages i landskabet, f.eks. læ-
hegnsstrukturer, bebyggelsesmønstre eller karakteristiske kulturhistoriske 
strukturer som sten- og jorddiger? 

Vigtige udsigtsforhold? 
vurder: hvorfra er der vigtige udsigter og udsigtskiler, indkig eller visuelle 
sammenhænge i det eksisterende landskab, der bør tages hensyn til, og 
som projektet vil kunne påvirke?

landskabsanalyse

nyt landbrugsbyggeri med et gennemgående arkitektonisk udtryk i alle bygningsenheder, og hvor der er lagt 
vægt på, at både bygningernes og omgivelsernes udformning kan bidrage med stor kvalitet i landskabet.

stor avlsbygning som er landskabeligt og arkitektonisk tilpasset et tilstødende 
fredet område samtidig med, at de funktionelle behov er tilgodeset.



ARKITEKTURGUIDE HJØRRING KOMMUNE 41

Hvilke oplevelsesværdier er de dominerende? 
kulturstærkt – naturrigt:  
vurder: hvad er indholdet af kulturhistoriske eller naturrige elementer og 
arealer?

storslået – beskedent: 
vurder: hvad er indholdet af store udsigter, monumenter eller særlig karak-
tergivende elementer over for mere beskedne og tilpassede elementer?

åbent-enkelt – nært-varieret: 
vurder: hvad er indholdet af åbne enkle områder over for varierede og 
sammensatte landskaber?

(uddybende beskrivelse af oplevelsesværdier på s. 10-11)

konklusion

hvilke hensyn er vigtige at tage i forhold til omgivelsernes eksisterende 
kvaliteter, og hvilke begrænsninger sætter det for projektet?

interessant arkitektur kan bidrage til nye oplevelsesværdier, hvilket kan ret-
færdiggøre, at bygningerne har stor synlighed i landskabet. dog opleves der 
nogen disharmoni i samspillet med øvrige bygninger.

moderne bolig i det åbne land, hvor staldbygning og bolig er holdt i et afdæmpet udtryk med reference til lokal byggeskik i propertioner og materialer.
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samspilsanalyse

i samspilsanalysen vurderes indpasningen af de nye byggerier eller anlæg 
i forhold til det eksisterende landskabs kvaliteter, sårbarhed, kapacitet og 
oplevelsesværdier. 

projektets udformning vurderes med udgangspunkt i anlæggets form og 
fremtoning og i forhold til, om anlægget vil udgøre et ”kendt” eller ”ukendt” 
element eller et særligt dominerende element i det konkrete landskab. 
Yderligere vurderes, om der er flere byggerier eller anlæg af samme type, 
således at der opstår en ”mæthed” i forhold til endnu et byggeri eller an-
læg af denne type.  

 
HVordAn sPiller det nye Anlæg sAMMen Med 
oMgiVelserne:

det arkitektonisk udtryk? 
vurder: udgør anlægget et ”kendt” element eller et nyt element i dette 
landskab? 
er anlæggets arkitektoniske tidsbillede i harmoni med eller kontrast til 
stedets tidsbillede?

skala og proportioner? 
vurder: bryder det nye anlæg med de eksisterende byggerier, anlæg og 
landskabets proportioner – såsom højde, volumen og udstrækning?

fremtoning? 
vurder: anvendes der bygningsudsmykning, markante bygningsdele, for-
mer eller materialer (matte eller reflekterende), der er traditionelle på dette 
sted, eller introduceres der nye? og hvordan spiller disse sammen med 
omgivelserne?

indplacering og afstand mellem bygningselementer? 
vurder: opleves det samlede anlæg af nye og gamle elementer som frag-
menteret eller som en samlet helhed? 

det samlede gårdanlæg er velplaceret lavt i terrænet med 
skovbrynet som bagkant mod horisontlinjen (svendborg).
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Placering i landskabet? 
vurder: placeres anlægget på toppen eller ved foden af en bakke, på en 
skråning, i et dalstrøg eller på en flade, og dominerer eller underlægger 
det nye anlæg sig det eksisterende landskab og dets elementer og struk-
turer?

hvorfra opleves anlægget typisk, og hvordan opleves det generelt hele 
vejen rundt om ejendommen?

hvordan forholder det nye anlæg sig til landskabsrummet, det placeres ind 
i – skaber det nye rum eller rumlige afgrænsninger?

markerer det nye element sig som noget særligt i landskabet – et oriente-
ringspunkt?

kan anlægget direkte indpasses i den eksisterende terrænform, eller hvor-
dan bør der terrænreguleres?

relationer til bevoksning i området? 
vurder: er der skove, afskærmende gårdbeplantning, læhegn eller soli-
tære træer, der kan anvendes til at forankre det nye element? 

konklusion

Hvordan opleves samspillet mellem byggeriet/anlægget og landskabet?

ændrer anlægget ved de bærende oplevelsesværdier i landskabet – og 
skaber det øget værdi, eller svækker det de eksisterende værdier? 

Både et byggeri/anlæg der er i kontrast, og et der er i harmoni med det 
omkringliggende landskab kan skabe øget landskabsværdi 
 
kan landskabet rumme det nye anlæg, eller er der behov for at foretage 
tilpasninger af projektet? 

Byggeriets overdimensionerede tagflade skaber 
et brud på horisonten og fremstår dominerende.

Gamle materialer i harmoni med omgivelser, ny tagflade domi-
nerende i materialevalg – dog fin indplacering i landskab.

Den store bygning opleves fragmenteret, idet det fra denne vinkel kun er den store tagflade, der ses, og som bryder landskabet. 
byggeriet er dog afdæmpet og falder godt ind i omgivelserne, hvad angår farve- og materlalevalg.
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