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Skema ver 5. April 2011 OHC.

Kortlægning af landskabskarakterområder
Områdets navn 12. V. Hjermitslev, hævet marint forland
Beliggenhed

Nord, syd og øst for Saltum

Dato

23/03/2011

Udført af

mss og lio

komm. og omr nr.: 849

Dato for besigtigelse

22/03/2011

Foto nr.:

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger

I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten
Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse
i den naturgeografiske klassifikations liste
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

Se den naturgeografiske klassifikationsliste
omr. 1
omr. 2

Geologi

M Marint forland

Jordtype

C Marint sand og ler

Terrænform

e Storbakket

Kompleksitet

Moderat

Vandelementer Vandløb

Farvandsområde -

Strandbredden Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning:
Max 3 linier

Marint forland grænsende op til morænelandskab. Grænsen dannes af kanten mellem Litorinahavet og
yngre moræne. Ved V. Hjermitslev er et mindre område defineret af Yoldiahavet. Ved V. Hjermitslev og
Ingstrup dannes grænsen således af kanten mellem Yoldiahavet og morænen.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Af følgende
årsag
max 3 linier

Samme naturgeografi som i nabokommunerne Hjørring og Brønderslev mod øst samt områderne mod
syd ved område 15. Birkelse Hgd.

Anvendt
Jordtype, landskabselementer og højdemodel.
materiale til NG
analysen
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Den naturgeografiske beskrivelse

Afsluttet

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.

Område nr.:

12

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

Tekst V. Hjermitslev, hævet marint forland
Type: Mcea
Området består hovedsageligt af marint forland, det vil sige forland dannet siden Stenalderen, Litorinahavet med små enklaver
af yoldia.
Jordarterne består hovedsageligt af marint sand og ler med enkelte ferskvandsdannelser og ældre havaflejringer.
Terrænet er et stort fladt plateau med en lille overgangszone mod morænefladen. Kompleksiteten er moderat, som vil sige at
jordarten er gennemgående og hældningerne er under 12 grader.

Område nr.:

Tekst

Herunder indkopieres beskrivelsen for et evt. overlappende område
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Kortlægning af landskabskarakterområder
Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse)

Afsluttet

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

Skove
Småplatninger
Levende hegn
Alleer
Andet

Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger
Vejtræer

Nål

Størrelse

Type

Solitære træer

Beskriv

Kommentarer

Få levende hegn, som har retning nord-syd. Hegn består primært af nåletræer.

Dyrkningsform

Landbrug
Halvkultur / natur
Kommentarer

Meget store markfelter. I den vestlige del af området er markfelterne mindre end i området som
helhed. Husdyrtrykket er stort i hele området. Hovedparten af området er stærkt drænet for at
muliggøre landbrugsdriften.

Bebyggelsesstrukturer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde
Landsby
Gårde Omtrentlig størrelse
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk
Andet Beskriv
Kommentarer

> 100 ha

Få meget store gårde, som ligger på den marine flade. Enkelte gamle gårde på kanten til morænen, og
landsbyerne Sdr. Saltum og Alstrup. Særligt udpræget i den sydlige del af området. Disse gårde er
under afvikling eller overgået til fritidsbrug uden meget jord. I områdets vestlige del ligger V.
Hjermitslev og i dette område ligger de små gårde spredt.
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Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab
Område med fortidsminder
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet Beskriv
Kommentarer

V. Hjermitslev og Alstrup Kirker er opført omkring år 1200. Alstrup Kirke har været meget forfalden, og
sidst i 1700-tallet blev den totalrenoveret. Størstedelen af området ligger på kanten af Ingstrup sø, som
blev inddæmmet i 1950-53, og som nu dyrkes intensivt.

Tekniske anlæg

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

Hovedvejen mellem Aalborg og Hjørring samt mindre veje på tværs af omr.

Kommentarer

2 stk 127 m møller i Saltum Kær, 10 stk. 62 m møller ved Alstrup samt 6 stk. mindre mølle Trudslev Kær.
Fra området kan der ses vindmøller mod syd og øst. I den syd- vestlige del af området er der
højspændingsledninger nord-sydgående. Derudover findes der store landbrugsbygninger incl.
markante siloer. Biogasanlæg i V. Hjermitslev By.

Begrundelse for
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning

Grænsen for området stemmet hovedsageligt overens med den naturgeografiske grænse. Den vestlige
del af området er afgrænset på baggrund af overgang til moræne samt flyvesand med tættere bebyg.
Afgrænsning mod øst er defineret af kommunegrænsen langs Nybæk og Ryå. Afgrænsningen mod syd
er Vesterhavsvej/Søkærvej.

Anvendt
Luftfoto, diverse Gis-temaer.
Materiale til
Kulturgeografisk
analyse
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Trin3

Den kulturgeografiske beskrivelse

Afsluttet

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.

Karakter område nr.: 12

Tekst

Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer
Tekniske anlæg

Bevoksning: I området er der få levende hegn. Hegnene er placeret med retning nord-syd, og er overvejende bestående
af nåletræer.
Dyrkningsform: Området bærer præg af meget store markfelter og dyrkede arealer. I den vestlige del af området er
markfelterne dog mindre end i den øvrige del af området. Der er stort husdyrtryk i området. Hovedparten af området er
stærkt drænet for at muliggøre landbrugsdriften.
Bebyggelsesstruktur: Få meget store gårde, som ligger på den marine flade. Enkelte gamle gårde på kanten til morænen,
særligt udpræget i den sydlige del af området. Disse gårde er under afvikling eller overgået til fritidsbrug uden meget
jord. I den sydlige del ligger også landsbyen Sdr. Saltum, (som i litteraturen er nævnt 1. gang i 1396), og består af enkelte
gårde. Byen udbygges senere pga. af jernbanen (1913-53), og får både mejeri, bageri, station og hotel. Efter jernbanens
nedlæggelse i 1953, er der ikke sket nævneværdig udbygning af byen.
Alstrup kendes tilbage fra 1450, og var en samling af gårde og huse, og i jernbanens tid var der et trinbræt.
I området ligger landsbyen V. Hjermitslev, som kendes fra år 1299. Mod vest ligger små gårde spredt. Husdyrtrykket er
generelt stort i hele området.
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer: V. Hjermitslev og Alstrup Kirker opført omkring år 1200. Alstrup Kirke har
været meget forfalden, og sidst i 1700-tallet blev den totalrenoveret.
Området ligger på kanten af Ingstrup sø, som blev inddæmmet i 1950-53, og som nu dyrkes intensivt.
Tekniske anlæg: 2 stk 2,3 MW møller i Saltum Kær på 127 meter, 10 stk. 600 kW møller ved Alstrup på 62 meter samt 6 stk.
200 kW i Trudslev Kær.
Fra området kan der ses vindmøller mod syd og øst. I den syd- vestlige del af området er højspændingsledninger nordsydgående. Derudover findes der store landbrugsbygninger inkl. markante siloer. Der ligger et mindre biogasanlæg i V.
Hjermitslev By.
Hovedvejen mellem Aalborg og Hjørring, Rute 55 går igennem området i nord-sydlig retning. Herudover er der flere
mindre veje på tværs af området.
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Kortlægning af landskabskarakterområder
Trin 4 Rumlig visuel analyse

Afsluttet

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag
Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold, Sæt kryds
Skala

Stor

Middel

Lille

Rumlig
afgrænsning

Åbent

Transperent afg.

Lukket

Kompleksitet

Meget sammensat

Sammensat

Enkelt

Dominerende

Middel

Svagt

Uroligt

Middel roligt

Roligt

Støjende

Afdæmpet

Stille

Struktur
Visuel uro
Støj
Bemærkninger

Blandet

- pga. skala skaber vindmøllerne ikke et "uroligt" visuelt indtryk.
- der er støj fra trafik omkring vejene.

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten
Beskrivelse af kystforland

-

Karakteristika for
modstående kyster

-

Visuel sammenhæng
på langs af kystlinien

-

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer Noter tilstedeværelsen
Geologi / terræn /vandelementer
Naturarealer og skove
Kulturhistoriske helheder

Sdr. Saltum er gammel landsby, som efterfølgende er blevet til stationsby.
De ældre gårde er beliggende på kanten af moræne - klassisk opbygning.

Særligt samspil natur/kultur

Fra kanten af morænen er der god udsigt ud over området.

Særlige rumlige og visuelle forhold

Udsigt til flere kirker udenfor området.

Markante udsigter og elementer
Visuel påvirkning (tekniske anlæg)
By udvikling mv.

Der er markante bygninger i form af vindmøller og store siloer.
Der er mulighed for byudvikling i V. Hjermitslev.
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Afsluttet

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde Beskriv, tjek i felten
Landskabskarakterens tidsdybde

ca. 0-200 år

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse God
Tekst

Landskabskarakterens dybde er kort, under 100 år, for så vidt angår fladen, hvor de store gårde ligger.
Landskabskarakterens dybde er lang, over 200 år, for så vidt angår landsbyerne og morænekanten, hvor de
mindre gårde ligger.

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

Afsluttet

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.

Tekst

De karaktergivende rumlige visuelle forhold
Kystrelaterede rumlige forhold
Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer

De karaktergivende rumlige visuelle forhold: Områdets skala er stor på grund af de store marker og åbne vidder,
hvilket også bevirker en åben afgrænsning. Kompleksiteten er enkel og strukturen er dominerende, da der ikke er
mange forskellige elementer i området. På grund af den store skala skaber vindmøllerne ikke et "uroligt" visuelt
indtryk. Støj i området relaterer sig til vejene.
Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer: Sdr. Saltum er gammel landsby, som efterfølgende er blevet til
stationsby. De ældre gårde i området ligger på kanten af moræne, hvilket er en klassisk opbygning. Fra kanten af
morænen er der god udsigt ud over området, ligesom der er udsigt til flere kirker udenfor området.
Der er kun få tekniske anlæg, men disse er markante og består af vindmøller, højspændingsledninger og store
staldanlæg.
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Trin 5 Landskabskarakteren

Afsluttet

Udfyldes primært ved skrivebordet

Fladt landbrugsjord på hævet litorinahavbund uden særlig beplantning.
Nøgle
karakteristika /
funktioner til
opretholdelse af
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder. Beskriv kort
LKM omr. nr 11. Saltum, mod vest. Moræneskrænten danner en tydelig grænse.

LKM omr. nr 6. Blokhus, mod vest. Overgang til flyvesandsområder er grænsen.

LKM omr. nr 13. Pandrup, mod syd. Vesterhavsvej/Søkærvej er grænsen.

LKM omr. nr Mod øst er kommunegrænsen grænsen.

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto
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Afsluttet

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

Tekst

Den naturgeografiske beskrivelse: Området består hovedsageligt af marint forland, det vil sige forland dannet siden
stenalderen, litorinahavet med små enklaver af yoldia.
Jordarterne består hovedsageligt af marint sand og ler med enkelte ferskvandsdannelser og ældre havaflejringer.
Terrænet udgøres af et fladt plateau med en lille overgangszone til morænefladen. Kompleksiteten moderat, det vil sige
at jordarten er gennemgående og hældningerne i terrænet er under 12 grader.
Den kulturgeografiske beskrivelse: I området er levende hegn bestående af nåletræ. Hegnenes retning er nordsydgående. Markfelterne i området er meget store, dog er markfelterne omkring V. Hjermitslev mindre end i området
som helhed. Hovedparten af området er stærkt drænet for at muliggøre landbrugsdriften.
Der er få gårde i området, men de er til gengæld meget store. Disse store gårde ligger på den marine flade. Enkelte
gamle gårde ligger på kanten til morænen, hvilket er særligt udpræget i den sydlige del af området. Disse gårde er under
afvikling eller overgået til fritidsbrug uden meget jord.
I den sydlige del ligger også landsbyen Sdr. Saltum, der særligt er udbygget i forbindelse med jernbanen. Efter
jernbanens nedlæggelse i 1953, er der ikke sket nævneværdig udbygning af byen.
Alstrup er en meget lille landsby/samling af gårde og huse.
I områdets vestlige del ligger landsbyen Vester Hjermitslev. Mod vest ligger små gårde spredt. Husdyrtrykket er generelt
stort i hele området.
Området ligger på kanten af Ingstrup sø, som blev inddæmmet i 1950-53, og dyrkes nu intensivt.
I området er der 2 stk 127 meter høje møller i Saltum Kær, 10 stk. 62 meter høje møller ved Alstrup samt 6 stk. mindre i
Trudslev Kær. I den syd- vestlige del af området er højspændingsledninger nord-sydgående. Derudover findes der store
landbrugsbygninger inkl. markante siloer. Der ligger et mindre biogasanlæg i V. Hjermitslev By.
Hovedvejen mellem Aalborg og Hjørring, Rute 55 går igennem området i nord-sydlig retning. Herudover er der flere
mindre veje på tværs af området.
De rumlige og visuelle forhold: Områdets skala er stor på grund af de store marker og åbne vidder, hvilket også bevirker
en åben afgrænsning. Kompleksiteten er enkel og strukturen er dominerende, da der ikke er mange forskellige
elementer i området. På grund af den store skala skaber vindmøllerne ikke et "uroligt" visuelt indtryk. Støj i området
relaterer sig til vejene.
Sdr. Saltum er gammel landsby, som efterfølgende er blevet til stationsby. De ældre gårde i området ligger på kanten af
moræne, hvilket er en klassisk opbygning. Fra kanten af morænen er der god udsigt ud over området, ligesom der er
udsigt til flere kirker udenfor området.
Der er kun få tekniske anlæg, men disse er markante og består af vindmøller, højspændingsledninger og store
staldanlæg. Fra området kan der ses vindmøller i naboområderne mod syd og øst.
Mod vest danner moræneskrænten en tydelig grænse til område 12. Saltum. Mod vest afgrænses området ligeledes af
flyvesandsaflejringer i område 7. Blokhus. Mod syd afgrænses området af Vesterhavsvej og Søkærvej, område 15.
Pandrup. Mod øst afgrænses området af kommunegrænsen mod Brønderslev og Hjørring Kommuner.
Karakteristisk for området er, at det er flade landbrugsarealer på hævet litorinahavbund. Området er uden særlig
beplantning.
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Vurdering af landskabskarakteren
Karakterområde nr.:

12

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Karakteristisk

Gode udsigter fra morænekanten ved Saltum.

Nej

Landskabskarakterens tilstand

God

Landskabskarakterens sårbarhed

Middel

Mulige ænd.
Udvikling

Vandstandsstigning.
Ophør af dræning og
pumpning.

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter Beskriv

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter Beskriv

Sårbarheden er middel pga: Ophør af dræning og/eller generelle vandstandsstigninger vil
udslette landsbrugsfladen. Flere tekniske anlæg vil svække områdets tilstand visuelt.

Tekst

Delområde nr.
Landskabskarakterens styrke

Karakteristisk

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Nej

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

God

Lille

Mulige ænd.
Udvikling
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Vurdering af landskabskarakteren
Delområde nr.
Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Nej

Landskabskarakterens tilstand

Mulige ænd.
Udvikling

Landskabskarakterens sårbarhed

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter Beskriv
Tekst
Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter Beskriv

Tekst

Delområde nr.
Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Nej

Landskabskarakterens tilstand
Landskabskarakterens sårbarhed

Mulig ænd.
Udvikling

Supplerende bemærkninger og uddybning
Tekstfelt

