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Biersted Kirke
Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, 
Biersted Sogn

Beliggenhed 
Biersted Kirke ligger ca. 1 km øst for Biersted by, en vejklynge by i 
Vendsyssels sydvestlige del. Kirken ligger på en morænebakkeø, der 
hæver sig op til 35 meter over det markant flade landskab af marint 
forland (litorinaflade). Den oprindelige del af den gamle landsby samt 
områdets landbrugsbebyggelser er placeret i overgangene i terrænet 
mellem bakkeland og lavland. Landskabet er kendetegnet ved veksel-
virkningen mellem de flade åbne landbrugsprægede sletter og områ-
der med bakkeformationer samt mange fortidsminder. 

Kirke og anlæg
De ældste dele af Biersted Kirke er opført i granitkvadre i romansk 
stil. Kirken er senere udvidet med tårn i vest og våbenhus mod nord, 
der begge fremstår med hvidkalkede facader. Kirkegården er omgi-
vet at et stendige, der mod vest er suppleret med en række træer. 
Mod nord er der i forlængelse af den gamle kirkegård etableret en 
ny kirkegård, der ligeledes er omgivet af et stendige suppleret med 
en trærække. På den gamle kirkegård er der få store, gamle træer. I 
modsætning hertil har den nye kirkegård karakter af en lund med fle-
re træer og buske. Lige uden for kirkemuren mod vest er der en be-
skyttet gravhøj.

Biersted Kirke I: Biersted Kirke er opført i granitkvadre og hvidkalkede mursten. Her ses 
kirken fra nord.

Kirkens samspil med de nære omgivelser
Biersted Kirkes placering væk fra Biersted by gør den til et markant 
fællespunkt for den spredte landbebyggelse. Kirken er omgivet af det 
åbne og svagt kuperede landbrugslandskab med læhegn, der under-
streger terrænets former. Fra vest og sydvest opleves Biersted Kirke 
markant i det kirkenære landskab på grund af den høje og frie place-
ring. Disse arealer mellem Biersted by og kirken er landbrugsarealer 
anvendt til græsning med relativt lave læhegn. Fra denne side opleves 
kirken markant i landskabet. Fra de andre sider begrænses kirkens vi-
suelle betydning af bebyggelse og beplantning. 

Historisk kort fra 1878-1887, der viser 
gamle strukturer i landskabet. Sammen-
holdt med det nutidige kort ovenfor ses 
områdets udvikling. Kortet viser desuden 
tydeligt det omgivende landskabs terræn-
former.
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Kortet viser Biersted Kirke, markeret med 
rødt samt fotovinkler. Foto 1
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Biersted Kirke II: Biersted Kirke set fra vejen umiddelbart syd for kirken. Kirkegården er 
afgrænset af et græsbevokset stendige.

Kirkens samspil med de fjerne omgivelser
Biersted Kirke ses tydeligt i store dele af det omgivende landskab på 
grund af den højtliggende placering og den ret isolerede beliggenhed 
i forhold til anden bebyggelse. Fra vest har kirken især stor visuel 
værdi fra vejen, hvor den har en markant placering i landskabet. Fra 
nord ses kirken flere steder fra stor afstand som et orienteringspunkt, 
men den visuelle betydning er begrænset af store træer og læhegn på 
arealerne umiddelbart omkring kirken. Fra syd og sydvest ses toppen 
af kirketårnet over trætoppene, men det er ikke markant. Fra øst op-
leves kirketårnet mere tydeligt som et orienteringspunkt, da der flere 
steder er et mere åbent indblik til kirken. 

Biersted Kirke - nærområde: Biersted Kirke er et væsentligt element i landskabet set fra 
vest, hvor kirken især opleves fra vejen.

Eksisterende beskyttelse
Den væsentligste eksisterende beskyttelse af omgivelserne til Bier-
sted Kirke er en Provst Exner-fredning af de helt kirkenære arealer. 
Denne fredning omfatter arealerne nord (dele af den nye kirkegård) 
og nordvest for kirken samt arealerne omkring den tidligere præste-
bolig sydøst for kirken. På de omfattede arealer må der ikke etableres 
uhensigtsmæssig bebyggelse og beplantning. Desuden ligger kirken 
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i beskyttelseszonen for den gravhøj, der ligger umiddelbart vest for 
kirken. Andre arealer omkring kirken af særlig interesse for sikring af 
kirkens visuelle effekt er ikke omfattet af relevante beskyttelsesbe-
stemmelser eller udpegninger.

Særlige interesseområder
Biersted Kirke har stor visuel betydning fra vest, hvorfra kirken set 
fra vejen markerer sig flot sammen med de åbne arealer. Det anbe-
fales derfor, at arealerne vest for kirken i en kile langs med vejen fri-
holdes for bebyggelse, tekniske anlæg og uhensigtsmæssig beplant-
ning for at bevare dette væsentlige udtryk. Kirkens værdi som orien-
teringspunkt fra de fjerne omgivelser er mest udpræget fra nord.  Det 
anbefales derfor, at der ikke placeres høje tekniske anlæg eller byg-
ninger i kirkens nærhed, der forstyrrer denne funktion. Desuden an-
befales det, at områderne nord for kirken holdes åbne, indblikket til 
kirken fra nord bevares. Kirken kan gøres mere markant i landskabet, 
ved at beplantningen på arealerne nord og nordøst for kirken gøres 
mindre dominerende. F.eks. kan den eksisterende beplantning redu-
ceres i højden, eller den kan erstattes med arter af lavere karakter.  




































