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Skema ver 5. April 2011 OHC.

Kortlægning af landskabskarakterområder
Områdets navn 16. Store Vildmose, drænet højmoselandskab
Beliggenhed

Nord for Aabybro

Dato

17/01/2013

Udført af

Ellen Marie, Lise, Niels og Iben

komm. og omr nr.: 849

Dato for besigtigelse

5. juni 13

Foto nr.:

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger

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

Geologi

V Mose

-

Jordtype

b Ferskvandsdannelser

-

Terrænform

a Flade/plateau

-

Kompleksitet

Moderat

-

Vandelementer Mose

-

Farvandsområde -

Strandbredden Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning:
Max 3 linier

Naturlig afgrænsning gennem jordtypen. Den centrale del af området ligger lavere.

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

Området er sammenhængende med moseområder i Brønderslev og Aalborg kommuner.

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.:

16

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

Tekst Store Vildmose, drænet højmoselandskab

Type Vbaa
Området udgøres af ferskvandsdannelser. Størstedelen af området udgøres i dag af opdyrket og drænet mose.
Terrænforhold i kote 5 til 12. Aabybjerg er det højeste punkt i området med 12,5 m.o.h.
Rester af Store Vildmose ses ved Damvej og øst for Dalgasvej ses rester af udyrket og ikke drænet højmose, der ligger et par
meter over terræn. Højmoseresterne ligger typisk 2-3 meter over det omgivende terræn.

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 Bevokset højmose

Kommentarer

I området er der adskillige øst-vestgående levende hegn i samme retning som grøfterne. Dog er
læhegnene nordøst-sydvest vendte i den nordlige del af området ved Sandelsfennerne. Det opdyrkede
område omkranses af den oprindelige højmose, der fremstår som en blanding af natur og halvkultur.

Dyrkningsform

Landbrug
Halvkultur / natur
Kommentarer

Råstofindvinding i den østlige del. Den centrale del anvendes til afgræsning og ejes af Staten. I kanten
af området er der kartoffelavl i stor stil. Mod vest i området findes rester af den oprindelige højmose.

Bebyggelsesstrukturer

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

> 100 ha

Gårdene i området ligger langs 3 centrale veje. Der er 20 af de oprindelige gårde fra 1935 (inkl.
centralgården), hvilket er få ift. områdets areal. De er alle opført samtidigt og nummererede (1-19).
Efterfølgende har nogle af gårdene udviklet sig til meget store brug, der dyrker kartofler.
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Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab
Område med fortidsminder
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet Beskriv Alle 20 gårde blev opført som et led i værn mod kvægsygdomme
Kommentarer

En centralgård (inkl. bolig til godt 70) - med 19 ens staldgårde, der blev opført fra marts til oktober i
1935 af Statens Jordlovsudvalg. Gårdene blev opført, som en 1½ års opdrætningscentral for dyrene,
som værn mod sygdom (2 somre/1 vinter). Gårdene modtog et par tusinde dyr om foråret.

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

Centralgårdsvej, Damvej, Biersted Mosevej og mindre lokale veje

Fravær af tekniske anlæg bortset fra råstofindvindingen

Pindstrup indvinder spagnum i den sydøstlige del af området, ca. 250 ha.

Begrundelse for Den oprindelige højmose, der nu anvendes til natur/halvkultur, kartoffelavl, råstofindvinding og
afgræsning.
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning
Anvendt
Gis-temaer, litteratur om Store Vildmose
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.: 16

Tekst

Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer
Tekniske anlæg

Bevoksning og dyrkningsform: Området afgrænses af den oprindelige højmose, der fremstår som en blanding af natur og
halvkultur. Der er adskillige øst-vestgående levende hegn i samme retning som de mange grøfter i området. Dog vender
læhegnene mod nordøst-sydvest i områdets nordlige del ved Sandelsfennerne. Der findes enkelte steder krat, og
sumpskov findes i den østlige del af området. Der er ikke egentlige skove i området. Der er rester af højmosen i den
vestlige del af området, ved Damvej og Dalgasvej. Begge steder er der rester af udyrket og ikke drænet højmose, der
ligger et par meter over det omgivende terræn. Centralt i området ligger de opdyrkede arealer.
Der foregår råstofindvinding i den østlige del i form af spagnum (Pindstrup Mosebrug). Den centrale del anvendes til
afgræsning og ejes af Staten (Vildmosetilsynet). Disse centrale arealer omkranses mod nord og vest af kartoffelavl i stor
stil, mod syd er kartoffeldyrkningen mindre dominerende.
Bebyggelsesstruktur og kulturhistoriske helheder og enkelt elementer: Der ligger primært gårde langs de tre centrale veje
i området (Centralgårdsvej, Damvej og Biersted Mosevej). Der er 20 af de oprindelige gårde fra 1935 (inkl. centralgården
med bolig til godt 70). Det er ikke mange gårde ifht. hele områdets areal. Gårdene er alle opført fra marts til oktober i 1935
af statens jordlovsudvalg. De er ens og nummererede (1-19). Gårdene blev etableret, som en "opdrætningscentral for
sunde dyr". Man modtog om foråret et par tusinde dyr, der skulle renses for tuberkulose (mod betaling). Efter to somre
med græsning og en vinter under veterinært tilsyn, blev de sunde dyr returneret.
Centralgården blev drevet som forsøgsgård, da tuberkulosen blandt dyr var udryddet. I dag er Ryå Efterskole etableret i
på stedet.
På Biersted Mosevej ligger Vildmoseporten (gård 18), der på frivillig basis formidler mosens - og kartoflens historie.
Nogle af gårdene har udviklet sig til meget store brug. Andre gårde anvendes til natur/halvkultur, råstofindvinding og
afgræsning.
Tekniske anlæg: I hele store Vildmose området er der et fravær af tekniske anlæg, bortset fra veje. Flere steder er der dog
udsigt til vindmøller, der er placeret udenfor området mod nord/øst i to nabokommuner Brønderslev og Aalborg.
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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

Hegn følger kanaler. Vindmøller ses mod øst i Brønderslev og Aalborg kommuner.
Der findes markante udsigter flere steder i området.

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.

Området udgøres af den opdyrkede højmose. Områdets centrale del er
opdyrket, men dette område omkranser et halvkultur/naturområde, hvor der
endnu findes dele af den oprindelige højmose. Der er mange
afvandingskanaler, og der er ikke egentlige skove i området.
Der er en række gårde i området, som er etableret samtidig omkring en
centralgård.
Området benyttes især til dyrkning af kartofler grundet den humusrige jord.
I forbindelse med dyrkningen synker overfladen og vejene fremstår markant
højere end det omkringliggende terræn. Mod øst findes Pindstrup Mosebrug.
Området er præget af den åbne landbrugsflade, som kun afbrydes af øst/vest
gående læhegn. En større del er statsejet, og arealanvendelsen er her
ekstensiv afgræsning. Der er ingen tekniske anlæg i området, mod øst ses
dog et større område med vindmøller.
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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

Tidsdybden er fastsat udfra tørveindvinding.

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: Området er stor skala og opleves som meget åbent. Det er præget af den
åbne landbrugsflade, som kun afbrydes af øst/vest gående læhegn. Der er en markant karakteristisk struktur, hvor
hegn følger grøfter/kanaler i hele området, fennestruktur. Store Vildmose opleves som rolig og stille på trods af de
visuelt forstyrrende vindmøller på den østlige kant (placeret i nabokommunerne - Brønderslev og Aalborg).
Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer: Den centrale del af højmosen er opdyrket, og omkranses af et
halvkultur- /naturområde, hvor der endnu findes dele af den oprindelige højmose. Rester af den oprindelige højmose
kan opleves ved Damvej, Dalgasvej og trædestenene på Centralgårdsvej. En højmose har et 5 til 7 meter tykt lag af
planterester (spagnum) i et lukket vandsystem, der udelukkende får tilført vand fra nedbør.
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Afsluttet

Udfyldes primært ved skrivebordet
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Afvandet højmose med kartoffelavl, græsning og råstofindvinding. Der er ligeledes rester af den
Nøgle
karakteristika / oprindelige højmose.
funktioner til
opretholdelse af
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder. Beskriv kort
LKM omr. nr 17. Aabybro, moræneø mod syd. Overgang til moræneøen er afgrænsning.

LKM omr. nr 15. Birkelse Hgd. mod øst og vest. Hævet marint landskab afgrænser området.

LKM omr. nr

LKM omr. nr

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 udgøres af ferskvandsdannelser. Størstedelen af området udgøres i dag af
opdyrket og drænet mose. Terrænforhold i kote 5 til 12. Aabybjerg er det højeste punkt i området med 12,5 m.o.h. En
højmose har et 5-7 meter tykt lag af planterester (spagnum) i et lukket vandsystem, der udelukkende får tilført vand fra
nedbør.
Rester af Store Vildmose ses ved Damvej og øst for Dalgasvej ses rester af udyrket og ikke drænet højmose, der ligger et
par meter over terræn. Højmoseresterne ligger typisk 2-3 meter over det omgivende terræn.
Den kulturgeografiske beskrivelse: Området afgrænses af den oprindelige højmose, der fremstår som en blanding af
natur og halvkultur. Der er adskillige øst-vestgående levende hegn i samme retning som de mange grøfter i området.
Dog vender læhegnene mod nordøst-sydvest i områdets nordlige del ved Sandelsfennerne. Der findes enkelte steder
krat, og sumpskov findes i den østlige del af området. Der er ikke egentlige skove i området. Der er rester af højmosen i
den vestlige del af området, ved Damvej og Dalgasvej. Begge steder er der rester af udyrket og ikke drænet højmose, der
ligger et par meter over det omgivende terræn. Centralt i området ligger de opdyrkede arealer.
Der foregår råstofindvinding i den østlige del i form af spagnum (Pindstrup Mosebrug). Den centrale del anvendes til
afgræsning og ejes af Staten (Vildmosetilsynet). Disse centrale arealer omkranses mod nord og vest af kartoffelavl i stor
stil, mod syd er kartoffeldyrkningen mindre dominerende.
Der ligger primært gårde langs de tre centrale veje i området (Centralgårdsvej, Damvej og Biersted Mosevej). Der er 20 af
de oprindelige gårde fra 1935 (inkl. centralgården med bolig til godt 70). Det er ikke mange gårde ifht. hele områdets
areal. Gårdene er alle opført fra marts til oktober i 1935 af statens jordlovsudvalg. De er ens og nummererede (1-19).
Gårdene blev etableret, som en "opdrætningscentral for sunde dyr". Man modtog om foråret et par tusinde dyr, der
skulle renses for tuberkulose (mod betaling). Efter to somre med græsning og en vinter under veterinært tilsyn, blev de
sunde dyr returneret.
Centralgården blev drevet som forsøgsgård, da tuberkulosen blandt dyr var udryddet. I dag er Ryå Efterskole etableret i
på stedet.
På Biersted Mosevej ligger Vildmoseporten (gård 18), der på frivillig basis formidler mosens - og kartoflens historie.
Nogle af gårdene har udviklet sig til meget store brug. Andre gårde anvendes til natur/halvkultur, råstofindvinding og
afgræsning.
I hele store Vildmose området er der et fravær af tekniske anlæg, bortset fra veje. Flere steder er der dog udsigt til
vindmøller, der er placeret udenfor området mod nord/øst i to nabokommuner Brønderslev og Aalborg.
De rumlige og visuelle forhold: Området er stor skala og opleves som meget åbent. Det er præget af den åbne
landbrugsflade, som kun afbrydes af øst/vest gående læhegn. Der er en markant karakteristisk struktur, hvor hegn følger
grøfter/kanaler i hele området, fennestruktur. Store Vildmose opleves enkel i kompleksitet og roligt og stille også selvom
der er vindmøller på den østlige kant (placeret i nabokommunerne - Brønderslev og Aalborg).
Den centrale del af højmosen er opdyrket, og omkranses af et halvkultur- /naturområde, hvor der endnu findes dele af
den oprindelige højmose. Rester af den oprindelige højmose kan opleves ved Damvej, Dalgasvej og trædestenene på
Centralgårdsvej. En højmose har et 5 til 7 meter tykt lag af planterester (spagnum) i et lukket vandsystem, der
udelukkende får tilført vand fra nedbør.
Området afgrænses mod syd af overgangen til morænen. Mod øst og vest afgrænses området af hævet marint landskab.
Karakteristisk for området er, at det er afvandet højmose med kartoffelavl, græsning og råstofindvinding. Der er ligeledes
rester af den oprindelige højmose.
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Vurdering af landskabskarakteren
Karakterområde nr.:

16

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Særligt karakterisktisk

Store åbne flader

Nej

Landskabskarakterens tilstand

God

Landskabskarakterens sårbarhed

Stor

Mulige ænd.
Udvikling

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter Beskriv

Stoppe afvanding i flere områder mhp. at genetablere flere højmosearealer, og reducere antallet
af levende hegn.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter Beskriv

Etablering af vindmøller o.a. store tekniske anlæg

Tekst

Delområde nr.
Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Nej

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

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

