
Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Dato

Udført af

        Se den naturgeografiske klassifikationsliste             
                  omr. 1                                        omr. 2

Geologi

Dato  for besigtigelse

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten

Områdets navn

Beliggenhed

Terrænform

Jordtype

Vandelementer

Kompleksitet

Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000

Kompleksitet: 
 Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den 
dominerende type og/eller terrænforhold hvor  
der er mange bakker med hældning  op til 6-12 
grader 
  
Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra  
den dominerende type og eller  mange bakker 
 med hældninger større end 12 grader

Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse 
i den naturgeografiske klassifikations liste 

Begrundelse for valg af  naturgeografisk afgrænsning:

Max 3 linier 

Af følgende 
årsag  
max 3 linier

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

komm.  og omr nr.:

Anvendt 
materiale til NG 
analysen

Foto nr.:

Farvandsområde

Strandbredden
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Trin 2 Naturgeografiske oplysninger   I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

initiator:Ohc@life.ku.dk;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:260f59a78954a94fa1cae8c37306fc4d



Fase 1
Naturgeografisk beskrivelse

Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to 
forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.

Trin2     Den naturgeografiske beskrivelse

Område nr.:

Område nr.:

Tekst

Herunder indkopieres beskrivelsen for et  evt. overlappende område 

Tekst

Sheet 2 of 12

Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen :    Geologi 
                                                                                                              Jordtype 
                                                                                                              Terrænform 
                                                                                                              Vandelementer

Afsluttet



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse) 

Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)

Dyrkningsform

Bebyggelsesstrukturer

Bevoksning

Kommentarer

Skove  
Småplatninger  
Levende hegn 
Alleer 

Landbrug 
Halvkultur / natur

Kommentarer

Byområde 
Erhvervsområde 
Parcelhusområde 
Byfronter 
Fritidshus/sommerhusområde 
  
Landsby 
Gårde 
Husmandsbebyggelse 
Herregårde 
Fiskerlejer 
Fabrik / kraftværk 
Andet   

Kommentarer

Sheet 3 of 12

Beskriv

Løv 
Sumpskov/krat 
Bevoksede diger 
Vejtræer

Nål 
  
  
Solitære træer 

Type

Størrelse

Omtrentlig størrelse

BeskrivAndet

Afsluttet



Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav 
Hovedgårdsejerlav /landskab 
Område med fortidsminder 
Inddæmning 
Købstad 
Husmandsudstykninger /fisker lejer 
Kirker inkl. kirkegårde  
Forsvarsanlæg 
Andet 

Fase 1

Kommentarer

Vejforløb 
Jernbane 
Bro 
Dæmning 
Havneanlæg 
 Kystsikring 
Lufthavn /landingsbane 
Højspændingsledning 
Vindmøllegruppe / park 
Råstofgrav 
Store staldbygninger  
Biogasanlæg 
Rekreative anlæg 
Andet

Tekniske anlæg

Kommentarer

Anvendt  
Materiale til 
Kulturgeografisk 
analyse

Begrundelse for  
valg  
Kulturgeografisk 
afgrænsning
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Beskriv

Beskriv

Beskriv

Evt. vejnavn



Trin3     Den kulturgeografiske beskrivelse

Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for 
beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan 
opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne. 
  
Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs. 
       Bevoksning 
       Dyrkningsform 
       Bebyggelsesstruktur  
       Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer 
       Tekniske anlæg 
 

Tekst

Karakter område nr.:

Fase 1
Page 5 of 12

Afsluttet



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag

Trin 4  Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold,  Sæt kryds                      Blandet

Skala Stor Middel Lille

Rumlig 
afgrænsning Åbent Transperent afg. Lukket

Kompleksitet Meget sammensat Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt 

Støj Støjende Afdæmpet Stille

Bemærkninger

Beskrivelse af kystforland

Karakteristika for 
modstående kyster

Visuel sammenhæng 
på langs af kystlinien

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten

                                           

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer   Noter tilstedeværelsen

Geologi / terræn /vandelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

Særligt samspil natur/kultur 

Page 6 of 12

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

By udvikling mv.

Afsluttet



Page 7 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde   Beskriv, tjek i felten

Trin 4  Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende) Udfyldes i eller efter felt arb

Landskabskarakterens tidsdybde

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse 

Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved 
skrivebordet.  Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. 
  
Beskrivelsen bør formidle.                 De karaktergivende rumlige visuelle forhold                                          
                                                                    Kystrelaterede rumlige forhold 
                                                                    Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 
        

Trin 4  Rumlig visuel analyse

Tekst

Afsluttet

Afsluttet
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Fase 1

Trin 5 Landskabskarakteren Udfyldes primært ved skrivebordet

Nøgle 
karakteristika / 
funktioner til 
opretholdelse af 
karakteren  

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder.   Beskriv kort

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

Afsluttet

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto 



Trin 5 Landskabskarakter beskrivelse

Page 9 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes  ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende 
beskrivelse af området karakter.  
 Beskrivelsens rækkefølge trækker på  de forudgående sider og analyse trin dvs. 
      Den naturgeografiske beskrivelse      
                                                                                                                 Den kulturgeografiske beskrivelse 
                                                                                                                 De rumlige og visuelle forhold 
       Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 
       Afgrænsning 
       Nøglekarakteristika 
 

Afsluttet



Landskabskarakterens styrke 

Karakterområde nr.:

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder 
  
         

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke 

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder 
  
      

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
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Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulige ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Tekst

Delområde nr.



Landskabskarakterens styrke 

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder 
  
         

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke 

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder 
  
      

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 11 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulig ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.



Supplerende bemærkninger og uddybning

Tekstfelt


Fase 1
Kortlægning af landskabskarakterområder
        Se den naturgeografiske klassifikationsliste            
                  omr. 1                                        omr. 2
Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten
Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000
Kompleksitet:
 Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor 
der er mange bakker med hældning  op til 6-12 grader
 
Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra 
den dominerende type og eller  mange bakker
 med hældninger større end 12 grader
Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse
i den naturgeografiske klassifikations liste 
Begrundelse for valg af  naturgeografisk afgrænsning:
Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Page  of 
Skema ver 5. April 2011 OHC.
Trin 2 Naturgeografiske oplysninger   
I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2
Fase 1
Naturgeografisk beskrivelse
Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.
Trin2     Den naturgeografiske beskrivelse
Herunder indkopieres beskrivelsen for et  evt. overlappende område 
Sheet  of 
Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen :    Geologi
                                                                                                              Jordtype
                                                                                                              Terrænform
                                                                                                              Vandelementer
Fase 1
Kortlægning af landskabskarakterområder
Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse) 
Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)
Dyrkningsform
Bebyggelsesstrukturer
Bevoksning
Skove 
Småplatninger 
Levende hegn
Alleer 
Landbrug
Halvkultur / natur
Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde
 
Landsby
Gårde
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk
Andet   
Sheet  of 
Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger
Vejtræer
Nål
 
 
Solitære træer 
Andet
Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer
Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab
Område med fortidsminder
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer
Kirker inkl. kirkegårde 
Forsvarsanlæg
Andet 
Fase 1
Vejforløb
Jernbane
Bro
Dæmning
Havneanlæg
 Kystsikring
Lufthavn /landingsbane
Højspændingsledning
Vindmøllegruppe / park
Råstofgrav
Store staldbygninger 
Biogasanlæg
Rekreative anlæg
Andet
Tekniske anlæg
Page  of 
Trin3     Den kulturgeografiske beskrivelse
Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne.
 
Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs.
                                                               Bevoksning
                                                               Dyrkningsform
                                                               Bebyggelsesstruktur 
                                                               Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer
                                                               Tekniske anlæg
 
Fase 1
Page  of 
Fase 1
Kortlægning af landskabskarakterområder
Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag
Trin 4  Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold,  Sæt kryds                      Blandet
Skala
Stor
Middel
Lille
Rumlig afgrænsning
Åbent
Transperent afg.
Lukket
Kompleksitet
Meget sammensat
Sammensat
Enkelt
Struktur
Dominerende
Middel
Svagt
Visuel uro
Uroligt
Middel roligt
Roligt 
Støj
Støjende
Afdæmpet
Stille
Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten
Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer   Noter tilstedeværelsen
Page  of 
Page  of 
Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1
Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde   Beskriv, tjek i felten
Trin 4  Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende)
Udfyldes i eller efter felt arb
Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved skrivebordet.  Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider.
 
Beskrivelsen bør formidle.                 De karaktergivende rumlige visuelle forhold                                         
                                                                    Kystrelaterede rumlige forhold
                                                                    Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer
                                                               
 
Trin 4  Rumlig visuel analyse
Page  of 
Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1
Trin 5 Landskabskarakteren
Udfyldes primært ved skrivebordet
Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder.   Beskriv kort
Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet
Trin 5 Landskabskarakter beskrivelse
Page  of 
Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1
Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes  ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende beskrivelse af området karakter. 
 Beskrivelsens rækkefølge trækker på  de forudgående sider og analyse trin dvs.
                                                      Den naturgeografiske beskrivelse                                                                                  
                                                                                                                 Den kulturgeografiske beskrivelse
                                                                                                                 De rumlige og visuelle forhold
                                                               Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer
                                                               Afgrænsning
                                                               Nøglekarakteristika
 
Fase 2
Vurdering af landskabskarakteren
Page  of 
Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv
Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv
Fase 2
Vurdering af landskabskarakteren
Page  of 
Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv
Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv
Supplerende bemærkninger og uddybning
8.2.1.4029.1.523496.503679
initiator:Ohc@life.ku.dk;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:87dadc888c5bd54ba19046dd089284e9
Den naturgeografiske beskrivelse: Området udgøres af en lavtliggende flade, store dele under havniveau.Jordtypen er marint sand og ler med enkelte strandvolde.  Området består primært af store inddæmmede søer og dertilhørende rørsump, mudderflader og ferskeenge.Den kulturgeografiske beskrivelse: Området er karateriseret ved store vidtstrakte enge med store rørskove og enkelte bevoksninger af pilekrat.De store engarealer i området afgræsses.Der er tre fugletårne i området - ved Bygholm Vejle Dæmningen, ved Lund Fjord og ved Han Vejle. På Bygholm Dæmnings centrale parkeringsplads er der opført både fugleskjul og udstilling. Her gøre mere end 100.000 gæster ophold hvert år for at se på det enestående fugleliv.Området var tidligere en åben del af Limfjorden, men dette blev inddæmmet for at øge arealet, der kunne dyrkes som landbrugsland i midten 1800 tallet. Men et dæmningsbrud i 1894 gjorde, at arealerne atter blev vandfyldte, og da der ikke var flere penge forblev de sådan.Efter megen splid om hvorvidt området skulle tørlægges igen blev det i 1960 udpeget til videnskabeligt reservat og i 1993 opkøbt af Aage V. Jensens Fonde. Herefter begyndte restaurering af området som bl.a. er begrænsning af næringstilførsel til området.I området ligger Bygholmvejlevej, der er landevejen mellem Thisted og Aalborg. Den nuværende dæmning med landevejen stammer fra midten af 1960'erne. Højspændingsledning krydser området.De rumlige og visuelle forhold: Stor skala og rumlighed grundet det meget flade landskab med rørskove og lave pilekrat. Strukturen er enkel, da hele området udgøres af engarealer. Engarealerne er til tider våde.Overordnet er området roligt, dog markant støj i nærheden af hovedvej (Bygholmvejlevej). Der er udsigt til større vindmøllepark mod øst.Kyststrækningen søværts dæmningen er flade sandede arealer mod Limfjorden. Der er udsigt til molersskrænterne på Mors, til Fur og til Livø.I området er der store fladvandede og flade afgræssede engarealer med rigt fugleliv. Fugletårne ved Bygholm Dæmning, ved Lund Fjord og ved Han Vejle.Området er et kunstigt tørlagt areal, der nu er  et værdifuldt naturområde, hvor vandstanden holdes konstant via sluse i dæmning.Udsigt til større vindmøllepark mod øst (i naboområde).Området er et stort fredet areal, og afgrænses i nord og øst af denne frednings udstrækning. Mod syd afgrænses området af Limfjorden og mod vest af kommunegrænsen til Thisted Kommune.Karakteristisk for området er, at det er flade inddæmmede arealer, der til tider er meget våde. De fleste arealer afgræsses af kreaturer. I området er der store arealer med rørskove, og der er mange fladvandede søer.
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