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Skema ver 5. April 2011 OHC.

Kortlægning af landskabskarakterområder
Områdets navn 1. Thorup, klitlandskab
Beliggenhed

Klitlandskab mellem Bulbjerg og Svinkløv

Dato

03/09/2013

Udført af

MSL, JRM, MAE, KTJ

komm. og omr nr.: 849

Dato for besigtigelse

03.09.2013

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

R Klit

Jordtype

a Flyvesand

Terrænform

g Skrænter

Kompleksitet

Kompleks

Vandelementer Nej

Farvandsområde Jammerbugten, del af Nordsøen. The Bay Denmark

Strandbredden Sandstrand med ralaflejringer yderst mod vandet. Bredden varierer mellem 50 og 200 meter.
Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning:
Max 3 linier

Jordtyper mod syd og terræn mod øst

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

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.:

1,1

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

Tekst Thorup, klitlandskab
Type Ragb

Området består af klitlandskab med adskillige østvendte parabelklitter. De største klitter er op til 4 x 1,6 km i udstrækning,
derudover er der også adskillige mindre parabelklitter.
Hele området udgøres af flyvesand.
Området er domineret af områder med indlandsklitter (flade sandområder med små bakker) med dominerende skrænter på
parabelklitterne på 6-12 graders hældning. Parabelklitterne ligger med toppunktet mod øst. De højeste punkter i området
ligger i den vestlige del op til 40 - 50 m, men det falder mod øst til kote 10 - 20.
Ved Klim Bjerg rejser terrænet sig op til ca. 30 m over havet. I området er der tidligere indvundet kalk.
Området er fattigt på vandelementer. Dog ligger der en række søer langs kysten.

Område nr.:

Tekst

1,2

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 Store

Type domineret af bjerg-fyr

Solitære træer

Beskriv Vester Thorup og Klim Klitplantager med højere træer. Både løv og nål.

Kommentarer

Den naturlige vegetation på indlandsklitten er hede og overdrev. Der findes bøg, ædelgran, rød-gran,
lærk samt skovfyr, bjerg-fyr og klitfyr. Arterne bjergfyr, gran og klitfyr betragtes som invasive.

Dyrkningsform

Landbrug
Halvkultur / natur
Kommentarer

Husmandssteder og skovbrug. De fleste brug er små, dog enkelte mellemstore. De anvendes primært
til dyrkning og som kvægbrug.

Bebyggelsesstrukturer

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

0-20 ha

Landsbyen Thorup Strand ligger i området.
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Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab
Område med fortidsminder
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet Beskriv
Kommentarer

Mange fortidsminder i området ved Lund Fjord og Bulbjerg ellers meget få i området. Rundhøje,
stenkister, bautasten og vejkister. Lyngmølle (Danmarks eneste) ved Grønnestrand.

Tekniske anlæg

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

Thorup Strandvej, Havvejen, Klim Strandvej

Nordsøstien. Stien følger dele af den gamle kongevej.

Kommentarer

Begrundelse for Afgrænsning af området er sket på baggrund af jordarten - flyvesand. Overgangen mellem områderne
er grænsen mellem de dyrkede arealer og plantagen.
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning
Anvendt
Mapinfo, højdekurver, fortidsminderegistrering, målebordsblade, Per Smed
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.: 1

Tekst

Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer
Tekniske anlæg

Bevoksning: Den naturlige vegetation er hede og overdrev på indlandsklitten. Derudover findes der plantet bøg,
ædelgran, rød-gran, lærk samt skovfyr, bjerg-fyr og klitfyr. Beplantningerne er udført delvist som sandflugtsbekæmpelse
og delvist som egentlige plantager (Vester Thorup og Klim klitplantager) med vedproduktion som hovedformål. Arterne
af gran, bjerg-fyr og klit-fyr kan betragtes som invasive i området.
Dyrkningsform: Der findes meget få landbrugsbedrifter med dyrehold i området. Området er ekstensivt dyrket.
Bebyggelsesstruktur: Landsbyen Thorup Strand ligger i området. Thorup Strand ligger ved kysten og har en af landets
eneste kystlandingspladser. Jammerbugt Camping er placeret tæt ved Lund Fjord og Klim Strand Camping ved Klim
Strand.
Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Der er mange fortidsminder i den vestlige del af området, ved Lund Fjord
og Bulbjerg. Her findes der især mange rundhøje samt stenkister, bautasten og vejkister. Danmarks eneste
tilbageværende lyngklædte mølle ligger ved Grønnestrand.
Tekniske anlæg: Området er ikke domineret af større tekniske anlæg. I området findes Nordsøstien. Stien følger dele af
den gamle Kongevej. Området gennemskæres af vejene Thorup Strandvej, Havvejen og Klim Strandvej.
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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

Bevoksningen i området gør, at klitterne ikke fremstår markant i landskabet.
Der kan være støj relateret til Thistedvej. Vindmøller kan ses i naboområde mod syd.

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

Åben kyst med klitdannelser mod nord. Thorupstrand fungerer som landingsplads.
Tidligere skudehandel fra byen.

Karakteristika for
modstående kyster

Visuel sammenhæng
på langs af kystlinien

Kyststrækningen langs Jammerbugten kan ses fra stranden. Udsigt til Bulbjerg i vest
og Rubjerg Knude i nord. Strækningen fremstår uden bebyggelse.

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.

Parabelklitter.
Fortidsminder i den vestlige del af området ved Lund fjord.
Plantagedyrkning/sandflugtsbekæmpelse.
Landingsplads ved Thorupstrand.
Bebyggelser på strandvolde.
Gl. Kongevej/natursti.
Udsigter fra området ved Klim bjerg og ved V. Thorup Klitplantage.
Udsigt til vindmølleparker mod syd.
Der er planlagt byudvikling i Thorup Strand.
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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 Middel
Tekst

Plantagedyrkningen/sandflugtsbekæmpelsen har betydet, at klitlandskabet/parabelklitterne er tilgroede og ikke
fremtræder særlig synlige i landskabet.

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 terræn opleves som en ensartet flade, afbrudt af mere eller
mindre markante klitformationer (parabelklitter). Terrænet rejser sig i den vestlige del mod Bulbjerg, hvor
klitformationerne er højere og mere koncentrerede end i den østlige del, hvor klitterne ligger mere spredt. Overalt i
området er der præg af klitlandskab kendetegnet ved små sandbakker tilgroet med klitfyr o. lign. Yderst mod kysten
fremstår områdets østlige del åbent med præg af klithede uden egentlig afgrænsning, og den vestlige del er præget af
klitplantage. Skalaen varierer fra stor i kystområdet og mod Klim fjordholme, til middel i området mellem Fjerritslev og
Klim til lille i plantagen i vest. Den rumlige afgrænsning af området følger skalaen og varierer derfor fra åben mod
kysten til lukket i plantagen. Områdets opdeling med plantage i vest og fladt område med parabelklitformationer mod
øst er med til at skabe en dominerende struktur i området, og bidrager til et stærkt samspil mellem natur og kultur.
Området fremstår roligt og der er ikke støjende elementer i området.
Kystrelaterede rumlige forhold: Området ud mod Jammerbugten fremstår åbent med klithede og klitdannelser i hele
området. Eneste bebyggelse langs kyststrækningen er landsbyen Thorup Strand, der også fungerer som
kystlandingsplads. I tilknytning til Thorup Strand ligger et større sommerhusområde. Ligeledes er der i den østlige del
af området et sommerhusområde ved Kollerup Strand.
Jammerbugtens konkave form fornemmes meget tydeligt fra stranden, hvor der er udsigt til Bulbjerg i vest og på klare
dage til Rubjerg Knude i nord. Strækningen fremstår overvejende uden bebyggelse.
Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer: Udover de karakterskabende elementer - parabelklitterne og
plantagen, er der fortællinger tilknyttet til kalkovnen på Klim Bjerg og fiskerlejet ved Thorup Strand, som tidligere har
fungeret som skudehandelssted. Den gamle kongevej er en del af Nordsøstien, som igen er en del af et intereuropæisk
stisamarbejde rundt om Nordsøen.
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Klitlandskab. Parabelklitter. Skovbeplantning/plantager.
Nøgle
karakteristika / Fjernelse af planter omkring parabelklitter vil få landskabskarakteren til at fremtræde mere
synligt.
funktioner til
opretholdelse af
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder. Beskriv kort
LKM omr. nr 2. Gøttrup, inddæmmede landområder. Jordarter - flyvesand er grænsen.

LKM omr. nr 4. Svinkløv klit- og plantagelandskab. Skrænten mod Svinklovene og Kollerup Plantage er grænsen.

LKM omr. nr 5. Brovst-Fjerritslev. Grænsen er morænebakken ved Fjerritslev By.

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 består af flyvesandsoverlejret klitlandskab med adskillige østvendte
parabelklitter. De største klitter er op til 4 x 1,6 km i udstrækning, derudover er der også mange mindre. Udover
parabelklitterne er området er domineret af områder med indlandsklitter, bestående af flade sandområder med små
bakker. Parabelklitterne har dominerende skrænter på 6-12 graders hældning. De højeste punkter i området ligger i den
vestlige del op til 40 - 50 m, men det falder mod øst til kote 10 - 20. Ved Klim Bjerg rejser terrænet sig op til ca. 30 m over
havet, og i området er der tidligere indvundet kalk.
Området er fattigt på vandelementer. De største vådområder ligger langs kysten ved henholdsvis Thorupstrand og
Kollerup Strand.
Den kulturgeografiske beskrivelse: Den naturlige vegetation i området er hede og overdrev på indlandsklitten.
Derudover findes der plantet bøg, ædelgran, rød-gran, lærk samt skovfyr, bjerg-fyr og klitfyr. Beplantningerne er udført
delvist som sandflugtsbekæmpelse og delvist som egentlige plantager (Vester Thorup og Klim klitplantager) med
vedproduktion som hovedformål. Arterne af gran, bjerg-fyr og klit-fyr kan betragtes som invasive i området.
Der findes meget få landbrugsbedrifter med dyrehold i området.
Landsbyen Thorup Strand ligger ved kysten og har en af landets eneste kystlandingspladser. Jammerbugt Camping er
placeret tæt ved Lund Fjord og Klim Strand Camping ved Klim Strand.
I den vestlige del ved Lund Fjord og Bulbjerg er der mange fortidsminder. Her findes der især mange rundhøje samt
stenkister, bautasten og vejkister. Danmarks eneste tilbageværende lyngklædte mølle ligger ved Grønnestrand.
Området er ikke domineret af større tekniske anlæg. I området findes Nordsøstien. Stien følger dele af den gamle
Kongevej. Området gennemskæres af vejene Thorup Strandvej, Havvejen og Klim Strandvej.
De rumlige og visuelle forhold: Områdets terræn opleves som en ensartet flade, afbrudt af mere eller mindre markante
klitformationer (parabelklitter). Terrænet rejser sig i den vestlige del mod Bulbjerg, hvor klitformationerne er højere og
mere koncentrerede end i den østlige del, hvor klitterne ligger mere spredt. Overalt i området er der præg af klitlandskab
kendetegnet ved små sandbakker tilgroet med klitfyr o. lign. Yderst mod kysten fremstår områdets østlige del åbent
med præg af klithede uden egentlig afgrænsning, og den vestlige del er præget af klitplantage. Skalaen varierer fra stor i
kystområdet og mod Klim fjordholme, til middel i området mellem Fjerritslev og Klim til lille i plantagen i vest. Den
rumlige afgrænsning af området følger skalaen og varierer derfor fra åben mod kysten til lukket i plantagen. Områdets
opdeling med plantage i vest og fladt område med parabelklitformationer mod øst er med til at skabe en dominerende
struktur i området, og bidrager til et stærkt samspil mellem natur og kultur.
Området fremstår roligt, og der er ikke støjende elementer i området.
Kyststrækningen langs Jammerbugten fremstår åbent med klithede og klitdannelser i hele området. Eneste bebyggelse
langs kysten er landsbyen Thorup Strand, der også fungerer som kystlandingsplads. I tilknytning til Thorup Strand ligger
et større sommerhusområde. Ligeledes er der i den østlige del af området et sommerhusområde ved Kollerup Strand.
Jammerbugtens konkave form fornemmes meget tydeligt fra stranden, hvor der er udsigt til Bulbjerg i vest og på klare
dage til Rubjerg Knude i nord. Strækningen fremstår overvejende uden bebyggelse.
*) Fortsættes på sidste side.
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Vurdering af landskabskarakteren
Karakterområde nr.:

1

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Særligt karakterisktisk

Kysten. Udsigt fra Klim Bjerg og det højere terræn i Vester Thorup klitplantage op
mod Bulbjerg.

Nej

Landskabskarakterens tilstand

Middel

Landskabskarakterens sårbarhed

Stor

Mulige ænd.
Udvikling

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter Beskriv

Fældning af skov/planter vil fremhæve parabelklitter yderligere.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter Beskriv

Yderligere skovplantning. Ændret arealanvendelse.

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

Udover de karakterskabende elementer - parabelklitterne og plantagen, er der fortællinger tilknyttet til kalkovnen
på Klim Bjerg og fiskerlejet ved Thorup Strand, som tidligere har fungeret som skudehandelssted. Den gamle
kongevej er en del af Nordsøstien, som igen er en del af et intereuropæisk stisamarbejde rundt om Nordsøen.
Området afgrænses mod syd af jordarten - flyvesand, mod øst af skrænten ved Svinklovene, Kollerup Plantage og
morænebakken hvorpå Fjerritslev By ligger.
Nøglekarakteristika for området er klitlandskab med parabelklitter og plantage.

