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Landskabssnit

Villerup Å

PileByg og Nordic Biomass

Nørum Å

Produktionslandskab

Produktionslandskab

Villerup Hovedgård

ØEN - DET SÆRLIGE

Øen, hvor Vil lerup Hovedgaard l igger er blevet defineret 
gennem århundreder siden sidste istid.
På gamle kort kan aflæses terræn samt ejendoms- 
og infrastruktur,  med Vil lerup Hovedgaard som en 
betydningsfuld gårdejendom i området.

Afstrømningsforholdene beskrives som den fysiske 
afgrænsning, der danner en slags ”ø i  landskabet”,  og som 
Vil lerup Hovedgaard er beliggende midt på. Jordbunden 
er meget sammensat, men for størstedelen mager og 
fugtig. Der er tale om et småbakket morænelandskab 
med bløde kurver og omkranset af Nørum Å og Vil lerup Å, 

som løber i  markante ådale. De nord-sydgående hegn af 
hvidgran opdeler næsten hele ”øen” i  landskabsrum, hvor 
pi ledyrkningen finder sted. I  sin konstante vekselvirkning 
i  vækst fremhæver og karakteriseres pi ledyrkningen af en 
stærk æstetisk symbiose mellem bygninger, produktion 
og stedets landskabelige kvaliteter.

Beplantningsmønstre er vigtige elementer i 
den landskabsopfattelse i  områdets generelle 
landskabsbil lede, og som danner gode kl imazoner for 
pi leproduktionen.
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LANDSKABET -  form og rum

STEDET -  en ø i  landskabet

PILEN PÅ MARKEN

Den stringente læhegnsstruktur,  bestående af den 
karakterfulde hvidgran, blev etableret af en tidl igere ejer 
med det formål at skabe bedre kl imaforhold på Vil lerups 
”kolde jorde”. 
Denne paral lelstruktur er i  dag perfekt t i l  dyrkning af 
pi l .  Den kolde og i  perioder våde jord er specielt god ti l 
pi leproduktion.

Karakteren bliver yderl igere understreget af det 
omkringliggende åbne landskab. ”Øen” er omkranset 
af vandløb og tydelige ådale, som pilebeplantningerne 
møder med respekt for dalenes natur/terræn.

Landskabeligt understreger læhegnsstrukturen, ”øen” 
som Vil lerup Hovedgaard l igger midt på.

Den tætliggende og konsekvente læhegnsstruktur er 
usædvanlig i  området og ved at være gennemført på hele 
det samlede jordti l l iggende.

Disse landskabelige og beplantningsmæssige strukturer  
er en væsentl ig del af forståelsen af det brand, der hæfter 
sig ti l  Vi l lerup Hovedgaard som energiproducent og de 
produkter stedet udvikler.

Matrikelkort

Skyggekort

Kig 1 .

Kig 2.

Læhegnsstruktur og produktionsfelter 1-årig pi l Høstet pi lemark Pil  t i l  nedtørring

1.

2.

Historisk kort,  lave målebordsblade Historisk kort,  høje målebordsblade



ANLÆGGET

FUNKTIONER -  de tre produktionslænger

AKSER OG SIGTELINJER

MULIG FREMTIDIG ANKOMST 

Den ny mulige ankomst kan etableres vest for Vil lerupvej, 
som en landskabsbearbejdning omkring forlængelsen 
af anlæggets symmetriakse. Der kan etableres ekstra 
parkeringspladser,  hvorfra man har en f lot oplevelse af 
ladens samlede vestfacade og ankomme ti l  anlægget 
gennem porten i  aksen. 
I  t i lknytning ti l  parkeringspladserne kan etableres 
forsøgsfelter og demonstrationsmark som miniudgave 
af anlæggets beplantningstyper el ler l ignende.

Vil lerup Hovedgård med sin nuværende beliggenhed 
dateres helt t i lbage ti l  begyndelsen af 1300-tal let. 
Historiske antagelser og arkæologiske funderinger har 
beskæftiget sig med, at gården endnu tidl igere kan have 
været placeret nordligere og tæt på  Nørum Å. 

Hvordan gården som bygningsanlæg har ændret sig op 
gennem historien frem ti l  1500-tal let kan der kun gisnes 
om, men de mange skiftende og hyppige ejerforhold må 
bl .a.  på grund af den magre jord og vekslende driftsafkast 
have haft en ikke ubetydeligt byggeaktivitet t i l  følge. 
Det synes dog klart,  at hovedform og retning på det 
samlede anlæg, øst-vest,  har fulgt det fremherskende 
bebyggelsesmønster på egnen. 

Det nuværende gårdanlæg og nærlandskabet omkring 
fortæller om en opdeling i  ladegård og hovedbygning 
(ca. år 1800) med en vejføring mellem de to anlæg 
(matr.  kort fra 1794) og en voldgrav anlagt omkring 
hovedbygningen mod nord, øst og syd (anlagt antageligt 
i  starten af 1500-tal let).
Medens den bygningsmæssige anlægsorden er bibeholdt 
er hovedbygningen, som tidl igere var trefløjet,  i 
1998 blevet reduceret t i l  én hovedbygning. I  dag ses 
antydninger af de to sidefløje ved et niveauskift i 
pikstensbelægningen. 

Laden mod vest er en 1700-tals bindingsværksbygning 
opført i  et spinkelt træværk, mest kendt fra træfattige 
egne af landet. Den var oprindelig opført på Lolland 
Falster,  men blev ski lt  ad og genopført som den vestl ige 
længe i  ladegården mod den nord-syd-gående landevej. 

HISTORIEN -  Villerup Hovedgaard

Udsnit af matrikelkort fra 1794

Vil lerup Hovedgård, 1996

Ny fl ishal I I I

Hal I I

Bindingværkslade Gl.  f lettehal Ny flettehal

Hovedbygning

Mulig fremtidig udvidelse

Oplagring af pi l
Naturl ig nedtørring

Mulig fremtidig ti lføjelse af 
fyr/udsigtstårn

Hal I

ANKOMSTEN

Hovedti lkørslen sker gennem vognporten, f lankeret af to 
l indetræer over en pikstensbelagt gårdsplads afgrænset 
af en 1900-tals længe mod nord og en sydlænge opført 
i  en nyere stålkonstruktion centralt placeret omkring 
en symmetriakse som slutter i  Vi l lerup Hovedgårds 
hovedbygning.

Bearbejdning af porten 
tydliggør overgangen mellem 

Bindingsværksladen og Ny 
flettehal . 

Fra gulvet over vognporten 
får man det helt store 

overblik

Den sydlige længe er 
forsynet med nye facader i 
pi l  samt nyt pandepladetag

Den nordlige længe / Gl.  f lettehal 
ombygget med nye facader i  pi l 

samt nyt pandepladetag

Mulighed for nyt indgangsparti 
ved fremtidig funktionsændring

Kig gennem bygningerne,
på tværs af anlægget.

Antydningerne af hovedhusets 
forhenværende sidefløje kan i  fremtiden 

forstærkes med beplantning

Bindingsværksladen åbnes for 
besøgende og indrettes med enkle greb ti l 

formidling, showroom og gårdsalg. 
Nyt pandepladetag.



BINDINGVÆRKSLADEN -  en verden af kontraster

FLISHAL III  -  en nyfortolkning af stålhallen

BYGNINGERNE

Flettehallerne danner rammen om opstarten på udvikl ingen af nyt 
system ti l  anvendelse på facader. Som en poetisk og bæredygtig 
ramme om bygninger. Inspirationen hentes i  pi lens farver og 
teksturer som den vokser i  markerne og som Pilebyg og Nordic 
Biomass har erfaringer med. 

Pi len danner nogle karakterfulde enkle facader med naturens 
tvist,  som netop på dette sted knytter bygninger og sted sammen 
på en helt særlig måde.

DET NYE FACADESYSTEM -  poetisk pil  på facaden

HELHEDEN -  sammenhænge,  kig og overgange

Nyt pandepladetag binder bygningerne sammen Mødet mellem Bindingsværkslade og Ny 
flettehal 

Overgang med pil  mellem Bindingsværkslade og Ny flettehal 

Den nye f l ishal med kombination af standard stålkonstruktion og 
justerbar facadesystem i lærketræ

Den åbne facade skaber venti lation ti l  pi l  og f l isFacadeopstalt af ny f l ishal fra projektudvikl ing

Pilefacader på f lettehallerne mod nord og syd 
demonstrerer et l i l le udpluk af pi lens mange 
variationsmuligheder. 

Formidlingsakse - kig igennem anlæg fra syd mod nord

Todelt facadebeklædning af pi l  nyfortolker 
trempelkonstruktionen.

Et nyt lodret glasparti  i  det skæve 
bindingsværk

Bindingsværkets skævheder er bevaret Bindingsværkets skæve facade holdes på 
plads af ny indvendig konstruktion

Bindingværksladens nye stålkonstruktion, smuk sammensætning af farver og stofl igheder

Som en del af projektet er der opført en ny produktionshal 
af samme type som nuværende haller,  men i  en nyfortolket 
udgave, hvor arkitektur og funktion går op i  en højere 
enhed. 

I  hal len etableres opbevaring af f l is i  tæt kontakt med 
det nye fyr.  Herved skabes en optimal ramme omkring 
varmeproduktionen med gode muligheder for fremtidige 
udvidelser og optimeringer af arbejdsgange og tekniske 
installationer. Flisopbevaringen er derudover i  tæt kontakt 
med oplagspladser t i l  høstet pi l  samt markfelterne.

Fl ishallens facader er designet således, at naturl ig 
nedtørring af pi lefl is er mulig - og justerbar. 
Lærkebjælkerne kan spaces efter behov. 


