
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
Page 10 of 

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 er et bølget - bakket område af yngre moræne overlejret med flyvesand. Selve Svinkløv plateauet er en ca. 50 høj og 400 meter lang klint med et højtliggende underlag af kridt. Området ligger fra kote 40 op til kote 65. Jordbundsforholdene i de to klitplantager afveksler mellem moræne og flyvesand. Visse steder er undergrunden blottet af kridt og er stedvist overføget af flyvesand (bl. a. ved Svinklovene).  Slette Å løber i retningen nord/syd ved områdets østlige grænse. Den kulturgeografiske beskrivelse: Landskabet rummer både Svinkløv Klitplantage og Kollerup Plantage (fra omkring 1900). I plantagerne er der primært nåletræer - bjergfyr, rødgran, sitka og ædelgran, men også en del løvtræer.  Nogle af granerne er næsten 100 år gamle. I markområderne er der levende hegn - nål og løv samt lyng og enebær i hedeområderne. Hedeområdet mellem de to klitplantager ved Gammel Hvarre/Andrup Bjerge er en del af fredningen ved Grønne Strand, hvor Jammerbugt Kommune står for naturpleje. Hele Svinkløv området var fra 1600 tallet til ind i 1800 tallet  præget af enorm sandflugt. Klitterne er siden tilplantet for at modvirke fygning. Der er kun få landbrug i området. Hjortdal Kirke ligger smukt syd-øst for Svinkløv Klitplantage (ca. 1100). Tårnet er tilføjet i 1586. Ved henholdsvis Brøndum og syd for Svinkløv Klitplantage er der to sommerhusområder fra begyndelsen af 70'erne. Nord for klitplantagen ligger Svinkløv Badehotel ca. 200 meter fra Vesterhavet. Hotellet er opført helt i træ (1925), og ligger som det eneste af sin art helt fritliggende, tæt ved havet. I den nordlige del af klitplantagen ligger  Svinkløv Camping fra1959 - stedet er anvendt til teltplads siden 1900 tallet. En mindre del af Nordsøstien - løber gennem Svinkløv Plantage og krydser ud og ind af området ved henholdsvis Svinkløvej, Hingelbjerg og ved Brøndum. Lige øst for Svinkløv ligger Sct. Olavs Kilde. Vest for Svinkløv Klitplantage lå stenalderens kystlinje. Ved Søbakke ligger to delvist bevarede jættestuer fra bondestenalderen omkring 3.500 år f. kr. Der er desuden flere mindre grupper af gravhøje i sommerhusområdet ved Brøndum, syd for Svinkløv Klitplantage samt inde i klitplantagen.De rumlige og visuelle forhold: Skalaen er stor pga. klinten ved Svinklovene og de to store plantager. Plantagerne og andre bevoksninger lukker afgrænsningen. Med både klint, hede og sommerhusområder er kompleksiteten blandet. Områdets struktur er middel pga. de forskellige landskabselementers skiftende retninger og former.Mod vest afgrænses området af den oprindelige kystlinje samt af Kollerup Plantage. Mod øst afgrænses området af morænebakken ved Brovst-Fjerritslev og af Slette Å. Længere mod syd af afgrænses området af sommerhusområdet ved Brøndum samt af Højgårdsvej.Karakteristisk for området er den høje klint med kløfter ned mod Jammerbugten. Desuden er store plantager og heder kendetegnende for området, ligesom den frie udsigt til hele Jammerbugten er kendetegnende for området.
	PrintButton1: 
	DateTimeField1: 3. sep. 2013
	TextField2: Ellen Marie, Lise, Niels og Iben 
	LastPage: 
	NextPage: 
	PreviousPage: 
	FirstPage: 
	DataDropDownList: 1
	TextField3: 4. Svinkløv, flyvesand og plantagelandskab
	TextField4: Nord for Fjerritslev
	DropDownList1: Kompleks
	TextField5: Jordtype, landskabselementer og højdemodel
	NumericField2: 4.00000000
	NumericField3: 
	TextField11: Jammerbugten, Vesterhavet
	TextField12: Nordvendt stenet Vesterhavs strand, foran høj klint af kridt med overlejret moræne. Morænen er overlejret med flyvesand.
	CurrentPage: 11.00000000
	PageCount: 12.00000000
	TextField6: 
	TextField7: De karaktergivende rumlige visuelle forhold: Skalaen i området et stor pga. klinten ved Svinklovene og de to store plantager. På grund af disse og mange andre bevoksninger er afgrænsningen lukket. Der er en blandet kompleksitet med plantager, klint, hede og sommerhusområder. De forskellige landskabselementer har skiftende retninger og former - derfor er strukturen middel.Kystrelaterede rumlige forhold: Kysten er en nordvendt flad sandstrand med sten og direkte overgang til meget høj kridt-klint. I klart vejr er der en enestående udsigt langs kystlinjen til både Bulbjerg mod Vest (20 km) og Rubjerg Knude (40 km) mod nord.Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer: Svinkløv Klitplantage og Kollerup Plantage samt hede ved Gammel Hvarre, Andrup Bjerge og Søbakke.Svinklovene i den nordlige del af området er en meget markant kridt-klint med karakteristiske kløfter. Ret nedenfor ligger det eksklusive Svinkløv Badehotel, der fortsat emmer af atmosfære fra den første badeturismes tidsalder. Hele Svinkløv-området var i mere end 200 år præget af meget voldsom sandflugt, der forarmede hele egnen ved Hjortdal, og derfor er der sket en omfattende tilplantning af klitter fra sidst i 1800 tallet.Fra toppen af Svinklovene kan man overskue hele Jammerbugten. Ligeledes er der fra toppen af Søbakken en storslået udsigt over den vestlige del af bugten, Grønnestrand Fredningen samt klitlandskabet Thorup-Klim. I hele Svinkløv området er der desuden et meget markant fravær af tekniske anlæg.
	CurrentSheet: 3.00000000
	SheetCount: 12.00000000
	CheckBox18: 1
	CheckBox1: 0
	TextField8: Markant højdeforskel mod vest, Svinkløvvej udgør en tydelig grænse mod Hingelbjerge i øst, Jammerbugt (Nordsøen) mod nord.  Mod syd udgøres grænsen af Højgårdsvej, som en tydelig adskillelse mellem Fjerritslev By og sommerhusområdet Brøndum.
	TextField19: Enkelt svinebrug, campingplads og hotel nord for Svinkløv Plantage 
	TextField22: 
	DropDownList3: Store
	DropDownList4: 0-20 ha
	CheckBox17: 0
	TextField20: Svinkløv Badehotel - 1925 og Campingplads i Svinkløv Plantage.
	TextField21: Kollerup og Svinkløv plantager. Der er stiforbindelser i begge plantager.
	TextField23: Svinkløvvej, Brøndumvej/Kollerup Strandvej
	TextField10: 4.00000000
	CheckBox: 0
	TextField9: Stor skala: Kæmpe klint + store plantager. Lukket afgrænsning: mange bevoksninger. Blandet kompleksitet: plantager, klint og hede. Mid. struktur: elementernes skiftende retninger og former
	CheckBox2: 1
	CheckBox3: 1
	CheckBox4: 1
	CheckBox5: 1
	CheckBox6: 1
	CheckBox7: 1
	CheckBox8: 1
	CheckBox15: 1
	TextField13: Yderligere tilgroning ved Svinklovene og på hedearealerne. For kraftig rydning kan medføre  øget risiko for ny sandflugt.
	DropDownList2: God
	TextField16: Mod område 5. Brovst - Fjerritslev - den nordlige del af den østlige afgrænsning udgøres af Slette Å, herefter af morænebakken ved Brovst-Fjerritslev og sommerhusområdet ved Brøndum.
	ImageField1: 
	TextField15: 
	TextField17: Høj klint bag stranden og vidtstrakt udsyn over lavereliggende stendalderhavbund.
	CheckBox11: 0
	CheckBox12: 0
	CheckBox13: 0
	CheckBox14: 0
	TextField18: Rydning af flere hedearealer
	NumeriskFelt1: 
	TekstFelt1: 
	TekstFelt2: Ordet - svinkløv er måske affødt af de yderste klitters formationer, der kan minde om svineklove, når de ses fra stranden. Klif betyder på gl. dansk en stejl bakke.
	designer__defaultHyphenation: 
	ButtonField1: 



