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Skema ver 5. April 2011 OHC.

Kortlægning af landskabskarakterområder
Områdets navn 15. Birkelse Hgd., hævet marint landbrugsflade
Beliggenhed

Omkring Aabybro

Dato

13.6.2013

Udført af

Iben, Lise, Henrik og Niels

komm. og omr nr.: 849

Dato for besigtigelse

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

a Flade/plateau

Kompleksitet

Moderat

Vandelementer Vandløb

Farvandsområde -

Strandbredden Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning:
Max 3 linier

Marint forland. Den nordlige del af området grænser op til Ryå ådal mod vest og Store Vildmose mod øst.
Den sydlige del grænser op til Sandmosen mod vest, morænelandskab mod nord og mod øst Lindholm
Å. Det er ingen naturgeografisk afgrænsning mod syd (kommunegrænse/ Limfjorden)

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

Samme naturgeografi som i nabokommunerne Brønderslev og Aalborg mod øst/nord samt områderne
mod syd - ved Pandrup og Aabybro.

Anvendt
Jordtype, Landskabselementer, 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.:

15

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

Tekst Birkelse Hgd., hævet marint landbrugsflade

Type: Mcaa
Området består hovedsageligt af marint forland, det vil sige forland dannet siden Litorinahavet i Stenalderen med små enklaver
af yoldia.
Jordarterne består hovedsageligt af marint sand og ler med enkelte ferskvandsdannelser og ældre hav-aflejringer.
Terrænet er et stort set fladt plateau med en lille overgangszone mod de små moræneknolde ved Aabybro, Biersted og
Nørhalne. Kompleksiteten er moderat, det vil sige, at jordarten er gennemgående og hældningerne under 12 grader.
Området ligger i kote 2,5 til 7,5 meter.

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 Små

Type Nål og løv

Solitære træer

Beskriv

Kommentarer

Området består af et herregårdslandskab med få levende hegn, & et smågårdslandskab med flere hegn
Hegnene er mest karakteristisk for smågårdslandskabet i form af enkelte rækker hvidgran samt
enrækket løvtræshegn & trerækket løvtræshegn. Mindre skov ved Skeelslund.

Dyrkningsform

Landbrug
Halvkultur / natur
Kommentarer

Herregårdslandskabet er kendetegnet ved store markfelter, hvorimod markfelterne er væsentligt
mindre i smågårdslandskabet. De små ejendomme er tilsyneladende oprindelige i deres udstrækning.
Der ses græssende dyr i smågårdslandskabet, hvorimod herregårdslandskabet er planteavl.

Bebyggelsesstrukturer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde
Landsby
Gårde Omtrentlig størrelse Blandet
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk
Andet Beskriv Aabybro Mejeri ved Ryå vest for Aabybro By
Kommentarer

I den sydvestlige del af området ligger landsbyen Ryå, hvor der bor ca. 125 indb. Herregården Birkelse
Hgd. ligger i den sydlige del af området og daterer sig tilbage til år 1202. I den sydøstlige del af
området ligger gården Skeelslund, der er hører til Birkelse Hgd.
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Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab
Område med fortidsminder
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet Beskriv
Kommentarer

Herregårdslandskabet er kendetegnet ved store markfelter og få levende hegn.

Tekniske anlæg

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

Der er to store landeveje: Rute 11 og Rute 55

Banesti fra Nørresundby til Fjerritslev/Thisted

I området er fundamentet fra den nedlagte privatjernbane mellem Nørresundby - Fjerritslev/Thisted.
Der er enkelte mindre vindmøller i områdets yderkanter primært mod øst og syd (Brønderslev og
Aalborg kommuner). Ved Ryå er der diger langs den sydøstlige del af åen, og der er flere broer over
åen. Højspændingsledningen løber øst/vest i den sydlige del af området.

Begrundelse for Naturgeografien begrunder områdets afgrænsning mod nord, øst og vest. Mod syd afgrænses området
af kommunegrænsen.
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning
Anvendt
Besigtigelse, Luftfoto, 4 cm kort, høje og lave målebordblade
Materiale til
Kulturgeografisk
analyse

Fase 1

First Page

Next Page

Previous Page

Last Page

Page 5 of 12

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.: 15

Tekst

Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer
Tekniske anlæg

Bevoksning: Herregårdslandskabet er karakteriseret ved få levende hegn. Smågårdslandskabet er karakteriseret ved flere
levende hegn bestående af enkelte rækker hvidgran samt enrækket løvtræshegn og trerækket løvtræshegn. Miindre
skovområde ved Skeelslund (Skeelslund Skov).
Dyrkningsform: Dyrkningsformen i begge delområder er primært planteavl, men der ses dog enkelte græssende dyr i
smågårdslandskabet.
Der er ikke meget bebyggelse i området. Der er dog enkelte mindre gårde, landsbyen Ryå samt Birkelse Hgd. og
Skeelslund.
Bebyggelsesstruktur: Landsbyen Ryå ligger på den sydvestlige side af Ryå. Det er en vejby med 125 indb. Byen er præget
af åen, landevejen til Thisted og banestien. Ryå husede fra 1921 til 1969 en station på privatbanens strækning. I Ryå
deltes banen med spor til både Fjerritslev/Thisted mod vest og Løkken/Hjørring/Frederikshavn mod nord.
I smågårdslandskabet ligger de mindre gårde spredt i landskabet.
I området ligger Aabybro Mejeri. Mejeriet ligger ved Ryåen. Mejeriets historie går 125 år tilbage til år 1888. Dengang var
Aabybro Mejeri et andelsmejeri. Mejeriet blev anlagt lige ned til Ryå, så vandet herfra kunne bruges til at køle mælken ned
med. I dag produceres der hovedsagligt is, Ryå Is.
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer: Herregården Birkelse Hgd. er Vendsyssels største, og ligger i den sydlige
del af området ved Ryå, øst for Birkelse. Hovedgården er placeret på den landtunge, der er opstået hvor Ryå slår et knæk i
en skarp bue mod vest. Gården har vidnesbyrd fra 1202. Midt i1200-tallet hører den under Vitskøl Kloster, og i
middelalderen til biskoppen i Børglum. Godset har været i privateje siden 1552. I 1697 bestod gården af et fire-længet
anlæg med voldgrave, avlsbygninger, lade og vandmølle. De fleste af de nuværende bygninger stammer fra 1819, hvor
dele af gården blev ombygget pga. brand. Alle gårdens bygninger er velbevarede og har været fredet siden 1918.
Skeelslund ligger syd for Aabybro. Gården er oprindelig opført som aftægtsgård til Birkelse Hgd.
Tekniske anlæg: Der er enkelte mindre vindmøller i områdets yderkanter primært mod øst og syd (Brønderslev og
Aalborg), og en højspændingsledning, der løber øst /vest i den sydlige del af området.
Ryå er Vendsyssels største og længste vandløb. Den løber langs kanten af Store Vildmose, som har afløb til åen. Fra Store
Vildmose til Aabybro er åen 10–15 m bred og flere steder 3 m dyb. Åen er velegnet til kanosejlads, og der er også
kanoudlejning. Der er ligeledes gode fiskemuligheder. Ryå afvander et areal på omkring 600 kvadratkilometer. Der er
diger langs Ryå's sydøstlige del.
I områdets sydlige del er der etableret en rekreativ sti i øst-vestlig retning i det tidligere jernbanespor.
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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

Blandet: karakteristisk herregårdslandskab. Smågårdslandskabet er knapt så markant.
Vindmøller, samt to gennemgående veje, Rute 11 og Rute 55, som støjer.

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
Særligt samspil natur/kultur
Særlige rumlige og visuelle forhold
Markante udsigter og elementer
Visuel påvirkning (tekniske anlæg)
By udvikling mv.

Ved Ryå kan man sejle, fiske og rekreere/motionere. Der er shelters til
overnatning.
Aabybro Golfbane ligger syd for Aabybro
Herregårdsmiljø og hovedgård fremstår velholdt.
Langs Toftegårdsvej er der vidtstrakt udsigt over Ryå Ådal.
Enkelte vindmøller mod øst og syd samt to landeveje
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Afsluttet

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

> 200 år

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

Landskabskarakterens intakthed ifht. den kulturhistoriske oprindelse er forholdsvis god, fordi vi kan erkende både
herregårdslandskabets og smågårdslandskabets oprindelige mark- og bygningsstrukturer.

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: De mest karaktergivende rumlige visuelle forhold er det åbne herregårdslandskab og det lidt mindre markante smågårds-landskab. Dog brydes disse karakterer af rute11 og rute 55 (statsveje).
Ryå, er et markant nord/ sydgående vandelement, der spiller sammen med begge landskabskarakterer.
Skalaen er blandet, der er stor skala ved herregårdslandskabet, og middel ved smågårdslandskabet.
Afgrænsningen af området er åben pga. de få levende hegn. Kompleksitet er sammensat pga. herregårdslandskab og
smågårdslandskab/planteavl og græssende dyr/støjende veje mv.
Visuel blandet område, med forholdsvis rolige visuelle landskaber og å, men uroligt mht. veje og vindmøller.
Støjforholdene er blandet, da - stort set afdæmpede/ stille landskaber og å, men støjende mht. veje
Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer: Birkelse hovedgård og herregårds-landskabet fremstår intakt og i
hovedtræk, som før år 1900.
Ryå er bred og forholdsvis dyb. Der er gode muligheder for oplevelser i forbindelse med åen. Man kan af sejle, fiske og
vandre, cykle og rekreere/ motionere. Der er shelters til overnatning ved Ryå Oplevelses Center ved rute11
umiddelbart syd for Birkelse.
Aabybro Golfbane ligger sydøst for Aabybro og nord for Skeelslund. Det er en 18 hullers golfbane.
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Trin 5 Landskabskarakteren

Afsluttet

Udfyldes primært ved skrivebordet

Page 8 of 12

Karakteristisk for området er, at det er et åbent herregårdslandskab med få hegn samt et mere
Nøgle
karakteristika / lukket smågårdslandskab flere hegn. Ryå er ligeledes kendetegnende for området, lige som de to
gennemgående landeveje er.
funktioner til
opretholdelse af
karakteren

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

LKM omr. nr

16. Store Vildmose. Grænsen dannes primært af skovbryn langs Stor Vildmose.

14. Ryå. Grænsen dannes af skiftet fra omdriftsarealer til græsningsarealer.

LKM omr. nr 13. Pandrup + 17. Aabybro. Grænsen dannes af stigning i landskabet pga. moræneø.

LKM omr. nr

8. Sandmosen. Grænsen dannes af overgang til områder med flyvesand.
10. Limfjorden. Grænsen dannes af Ryå + 9. Nørre Økse. Tranum Engevej er afgrænsning.

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
Litorinahavet i Stenalderen med små enklaver af yoldia. Jordarterne består hovedsageligt af marint sand og ler med
enkelte ferskvandsdannelser og ældre hav-aflejringer. Terrænet er et stort set fladt plateau med en lille overgangszone
mod de små moræneknolde ved Aabybro, Biersted og Nørhalne. Kompleksiteten er moderat, det vil sige, at jordarten er
gennemgående og hældningerne under 12 grader. Området ligger i kote 2,5 til 7,5 meter.
Den kulturgeografiske beskrivelse: Landskabskarakterområdet kan beskrives som to delområder - dels et
herregårdslandskab og et smågårdslandskab. Herregårdslandskabet udgøres af den nord/sydgående del af området, og
smågårdslandskabet udgøres af den øst/vestgående del af området, dog også mindre områder nord for Aabybro og vest
for landsbyen Ryå . Herregårdslandskabet er karakteriseret ved få levende hegn. Smågårdslandskabet er karakteriseret
ved flere levende hegn bestående af enkelte rækker hvidgran samt enrækket løvtræshegn og trerækket løvtræshegn.
Mindre skovområde ved Skeelslund (Skeelslund Skov).
Dyrkningsformen i begge delområder er primært planteavl, men der ses dog enkelte græssende dyr i
smågårdslandskabet.
Der er ikke meget bebyggelse i området. Der er dog enkelte mindre gårde, landsbyen Ryå samt Birkelse Hgd. og
Skeelslund. Landsbyen Ryå ligger på den sydvestlige side af Ryå. Det er en vejby med 125 indb. Byen er præget af åen,
landevejen til Thisted og banestien. Ryå husede fra 1921 til 1969 en station på privatbanens strækning. I Ryå deltes
banen med spor til både Fjerritslev/Thisted mod vest og Løkken/Hjørring/Frederikshavn mod nord.
I smågårdslandskabet ligger de mindre gårde spredt i landskabet. I området ligger Aabybro Mejeri. Mejeriet ligger ved
Ryåen. Mejeriets historie går 125 år tilbage til år 1888. Dengang var Aabybro Mejeri et andelsmejeri. Mejeriet blev anlagt
lige ned til Ryå, så vandet herfra kunne bruges til at køle mælken ned med. I dag produceres der hovedsagligt is, Ryå Is.
Herregården Birkelse Hgd. er Vendsyssels største, og ligger i den sydlige del af området ved Ryå, øst for Birkelse.
Hovedgården er placeret på den landtunge, der er opstået hvor Ryå slår et knæk i en skarp bue mod vest. Gården har
vidnesbyrd fra 1202. Midt i1200-tallet hører den under Vitskøl Kloster, og i middelalderen til biskoppen i Børglum.
Godset har været i privateje siden 1552. I 1697 bestod gården af et fire-længet anlæg med voldgrave, avlsbygninger,
lade og vandmølle. De fleste af de nuværende bygninger stammer fra 1819, hvor dele af gården blev ombygget pga.
brand. Alle gårdens bygninger er velbevarede og har været fredet siden 1918. Skeelslund ligger syd for Aabybro. Gården
er oprindelig opført som aftægtsgård til Birkelse Hgd.
Der er enkelte mindre vindmøller i områdets yderkanter primært mod øst og syd (Brønderslev og Aalborg), og en
højspændingsledning, der løber øst /vest i den sydlige del af området.
Ryå er Vendsyssels største og længste vandløb. Den løber langs kanten af Store Vildmose, som har afløb til åen. Fra Store
Vildmose til Aabybro er åen 10–15 m bred og flere steder 3 m dyb. Åen er velegnet til kanosejlads, og der er også
kanoudlejning. Der er ligeledes gode fiskemuligheder. Ryå afvander et areal på omkring 600 kvadratkilometer. Der er
diger langs Ryå's sydøstlige del.
I områdets sydlige del er der etableret en rekreativ sti i øst-vestlig retning i det tidligere jernbanespor.
*) Fortsættes på sidste side
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Vurdering af landskabskarakteren
Karakterområde nr.:

15

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Karakteristisk

Langs Toftegårdsvej er der vidtstrakt udsigt over herregårdlandskabet og Ryå Ådal

Nej

Landskabskarakterens tilstand

God

Landskabskarakterens sårbarhed

Stor

Mulige ænd.
Udvikling

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter Beskriv

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter Beskriv

Opdeling af herregårdslandskabet med flere og mindre levende hegn samt fjernelse af hegn i
smågårdslandskabet.

Tekst

Delområde nr.

15,2

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Særligt karakterisktisk

Herregårdslandskab med store markfelter og få hegn

Nej

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

God

Stor

Mulige ænd.
Udvikling
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Vurdering af landskabskarakteren
Delområde nr.

15.3

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Karakteristisk

Smågårdslandskab med små markfelter og en del læhegn

Nej

Landskabskarakterens tilstand

God

Landskabskarakterens sårbarhed

Middel

Mulige ænd.
Udvikling

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

Fjernelse af hegn i smågårdslandskabet

Tekst

Delområde nr.
Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Nej

Landskabskarakterens tilstand
Landskabskarakterens sårbarhed

Mulig ænd.
Udvikling

Supplerende bemærkninger og uddybning
Tekstfelt

*) Fortsat fra side 9
De rumlige og visuelle forhold: De mest karaktergivende rumlige visuelle forhold er det åbne herregårds-landskab
og det lidt mindre markante smågårds-landskab. Dog brydes disse karakterer af rute11 og rute 55 (statsveje). Ryå,
er et markant nord/ sydgående vandelement, der spiller sammen med begge landskabskarakterer.
Skalaen er blandet, der er stor skala ved herregårdslandskabet, og middel ved smågårdslandskabet.
Afgrænsningen af området er åben pga. de få levende hegn. Kompleksitet er sammensat pga. herregårdslandskab
og smågårdslandskab/planteavl og græssende dyr/støjende veje mv.
Visuel blandet område, med forholdsvis rolige visuelle landskaber og å, men uroligt mht. veje og vindmøller.
Støjforholdene er blandet, da - stort set afdæmpede/ stille landskaber og å, men støjende mht. veje
Birkelse hovedgård og herregårds-landskabet fremstår intakt og i hovedtræk, som før år 1900.
Ryå er bred og forholdsvis dyb. Der er gode muligheder for oplevelser i forbindelse med åen. Man kan af sejle, fiske
og vandre, cykle og rekreere/ motionere. Der er shelters til overnatning ved Ryå Oplevelses Center ved rute11
umiddelbart syd for Birkelse.
Aabybro Golfbane ligger sydøst for Aabybro og nord for Skeelslund. Det er en 18 hullers golfbane.
Området afgrænses mod nord af kommunegrænsen, mod øst af Store Vildmose og af Aabybro, Biersted,
Nørhalne, moræne knolde, mod vest af Ryå ådal og sandmosen. Mod syd afgrænses området af
kommunegrænsen, hvoraf en del udgøres af Lindholm å.
Karakteristisk for området er, at det er et åbent herregårdslandskab med få hegn samt et mere lukket
smågårdslandskab flere hegn. Ryå er ligeledes kendetegnende for området, lige som de to gennemgående
landeveje er.

