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Skema ver 5. April 2011 OHC.

Kortlægning af landskabskarakterområder
Områdets navn 2. Gøttrup, drænede landområder
Beliggenhed

Vest for Skerping, syd for Thistedvej

Dato

21/03/2011

Udført af

Jette, hed, nsc, 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

M Marint forland

Jordtype

C Marint sand og ler

d Strandvolde

Terrænform

a Flade/plateau

g Skrænter

Kompleksitet

Moderat

Kompleks

Vandelementer Vandløb

Vandløb og søer

Farvandsområde Limfjorden

Strandbredden Strandenge
Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning:
Max 3 linier

Ensartet lavtliggende område, litorinaflade plus områder mellem Litorinahavet og morænelandskaberne.
Disse områder er karakteriseret af strandvolde (Litorinahavet) og kystdannende strukturer (bakkeøer).

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

-

Anvendt
Højdekort 1:45.000, Jordartskort 1:200.000, lavbundskort 1:45.000, 4 cm kort, Per Smeds kort.
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.:

2,1

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

Tekst Gøttrup, drænede landområder
Type: Mcaa

Marint forland der er præget af tidligere havbund Litorina. Landskabet omfatter også strandvolde ud mod det inddæmmede
område ved Bygholmvejle.
Jordtypen består hovedsageligt af marint sand og ler.
Terrænet er meget fladt og kompleksiteten er moderat. Koten for terræn er fra kote 0,5 - 4 m. Terrænet stiger jævnt fra kysten og
ind i landet. Der er ingen områder under kote 0. Der er ingen naturlige vandelementer.

Område nr.:

2,2

Herunder indkopieres beskrivelsen for et evt. overlappende område

Tekst Strandvolde ved Klim og Gøttrup
Type: Mdgb
Strandvolde ved Klim og Vester Thorup: Området er domineret af stenalderhavets strandvolde og Litorinahavets aflejringer.
Strandvoldene findes langt ind i landskabet som et udtryk for den landhævning, der har fundet sted siden istiden. Jordtyperne
er domineret af marint sand og ler. Strandvoldene i dette område er nord-syd orienterede og ikke særligt stejle. Det er et komplekst område med indslag af morænebakker og et dige bygget til en af voldene. Der er i området store højdeforskelle, hvor
Klim Bjerg særligt skiller sig ud, med den højeste kote på 30 m. Det øvrige landskab variere mellem kote 2 - 15 m, hvor langt
hovedparten i Klim og Vester Thorup området varierer mellem kote 2 - 4 m. Umiddelbart øst for Klim er der udpeget regionale
råstofområder på grund af strandvoldenes høje forekomster af grus.
Strandvolde ved Gøttrup: Området er domineret af stenalderhavets strandvolde og Litorinahavets aflejringer. Også her kan
forekomsten af strandvolde tilskrives den landhævning, der har fundet sted siden istiden. Især en krumodde er karakteristisk.
Odden strækker sig fra nordøst til sydvest. Det er et komplekst område domineret af marint sand og ler, men med forekomster
af flyvesand og to større morænebakker. Strandvoldene fremstår som stejle skrænter, nogle af dem med flyvesand på vestsiden. Morænebakkerne rejser sig fra kote 4 - 18 m og har karakter af små bakker. De omliggende litorinaaflejringer varierer
mellem kote 1 - 5 m, generelt faldende ud mod fjorden, men med lokale variationer. Der er områder med kalk der stammer fra
nogle prækvartære aflejringer, der er blevet blotlagt.
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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

Både gamle enkeltrække-hegn og nyere 3-6 rækkede hegn. Både løv og nål.
Småplantninger i en stor åben flade.

Dyrkningsform

Landbrug
Halvkultur / natur
Kommentarer

Store landbrug - intensivt dyrket. Området er drønet og grøftet.
Meget få, små naturområder.

Bebyggelsesstrukturer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde
Landsby
Gårde Omtrentlig størrelse > 100 ha
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk
Andet Beskriv Samling af små huse og gårde (ældre bebyggelse) fortrinsvis på strandvolde.
Kommentarer

I de drænede områder er der overvejende store gårde. En del af de små gårde er forfaldne - under
afvikling som produktionsejendomme. Allerede i 1842-1899 ses bebyggelse, der er knyttet til
strandvoldene. Landsbyerne er derfor langstrakte, fortrinsvis med nordlig-sydlig orientering.
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Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab
Område med fortidsminder
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet Beskriv fravær af fortidsminder +kalkoven - kalkbrud syd for Gøttrup
Kommentarer

Enkelte store gårde. Samling af små huse og gårde (ældre bebyggelse) fortrinsvis på strandvolde i
række. Gøttrup kirke og kirkegård ligger på morænebakken oven for strandvolden, umiddelbart øst for
Gøttrup By. De to kirker i Klim By ligger ligeledes i området.

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

Thistedvej (Rute 569), Bygholmvejlevej (Rute 11/29)

Gøttrup Fiskepark

I området findes en vindmøllepark med 36 stk. 600 kW møller på 67 m. Herudover er der flere områder
med færre møller, blandt andet mod sydøst og nordvest. Der er to råstofgrave i området. Èn som har
været aktiv fra ca. 1960, nu kun aktiv i den sydlige del, og resten er sø og rekreativt område. Den anden
(mod nord) fra ca. 1980 er stadig aktiv.

Begrundelse for Ensartet fladt landskab, drænet og grøftet. Få bebyggelser. I den østlige del af området ved Gøttrup
samt mod nord ved Klim er landskabet præget af strandvolde, der har dannet baggrund for landsbyer
valg
Kulturgeografisk og bebyggelser på højere liggende områder omgivet af lavere fugtige områder.
afgrænsning
Anvendt
4 cm kort, høje + lave målebordsblade, , luftfoto, højdemodel og TrapDanmark
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.: 2

Tekst

Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer
Tekniske anlæg

Bevoksning: Både gamle enkeltrækkede-hegn og nyere 3-6 rækkede hegn findes spredt i området, og består både af løv
og nål. Småplantninger findes enkelte steder i den store åbne flade.
Dyrkningsform: Området er intensivt dyrket landbrugsareal, og præget af mange grøfter. Der er meget få, små
naturområder i området.
Bebyggelsesstruktur: Vust, Vester Thorup, Klim er landsbybebyggelse i området . Byerne ligger langs Thistedvej. Klim er
den største by med ca. 530 indbygger. I de drænede områder er der overvejende store gårde. En del af de små gårde er
forfaldne og under afvikling som produktionsejendomme. Allerede i 1842-1899 ses bebyggelse, der er knyttet til
strandvoldene. Der blev bygget, hvor terrænet lå højt og der derfor ikke var fugtigt. Landsbyerne er derfor langstrakte,
fortrinsvis med nordlig-sydlig orientering.
Gøttrup By har karakter af en egentlig landsby, og bebyggelsen i byen består udelukkende af helårshuse, samt et mindre
antal erhvervsvirksomheder. Byen har en karakter af at være en vejby, der er opstået omkring vejforløbet i området, og
byen har en længde på omkring 1,3 km.
Byen havde før i tiden et bredt udvalg af butikker, som alle var med til at bidrage til aktivitet i byen. Der var bl.a. købmand,
brugs, bager, bank og udvalgsvarebutikker. Bygholmvejlevej blev bygget i begyndelsen af 1960, hvilket regnes for at
være en væsentlig årsag til at udviklingen af Gøttrup by gik i stå.
De gamle landbrugsejendomme ligger vest for Gøttrupvej, den nord-syd gående vej gennem byen.
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer: Gøttrup kirke og kirkegård ligger på morænebakken oven for
strandvolden, umiddelbart øst for Gøttrup By. De to kirker i Klim By ligger ligeledes i området.
Tekniske anlæg: I området findes en vindmøllepark med 36 stk. 67 meter høje møller. Møllerne er planlagt udskiftet med
22 stk. nye 150 meter høje møller. Herudover er der flere områder med færre møller, blandt andet mod sydøst og
nordvest.
Der er to større gennemgående veje i området - Thistedvej (Rute 569) og Bygholmvejlevej (Rute 11/29).
Der har været grusgrave ved Gøttrup By, siden slutningen af 1950’erne. Ca. 2 km syd for byen er der desuden blevet
indvundet kalk fra midten af 1960érne og indtil først i 1990’erne.
Status for Gøttrup er, at der er to aktive grusgrave. Én i den sydlige ende af byen og én i den nordlige ende af byen. I den
mod syd bliver der indvundet under grundvandsspejl. Der er 2 efterladte gravesøer på hhv. 3 ha og 9 ha, umiddelbart øst
for byen. Den største gravesø er i dag en Put and Take fiskesø.
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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

Større vindmøllepark (36 møller) flere områder med færre møller.
Højspændingsledning med > 100 kW i syd NV-SØ- jævnstrømsforbindelse længere mod nord.

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

Den sydvestlige del ligger ud til Limfjorden. Kyststrækningen udgøres af strandenge.

Karakteristika for
modstående kyster

-

Visuel sammenhæng
på langs af kystlinien

God udsigt fra Gøttrup morænebakke. Man kan se over på den anden side af
Limfjorden (afstand ca. 15-20km).

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.

Meget stort åbent landskabsrum.
Vindmøllepark med 36 møller og flere mindre vindmølleområder i området.
Drænet område og morænebakkeøer og strandvolde har stor betydning for,
hvordan man oplever området.
Bebyggelsen ligger delvist på ellers i tilknytning til strandvoldene, da de er de
tørreste og højest liggende områder. Kalkovn og kalkgrav syd for Gøttrup.
Kirken i Gøttrup ligger højt i området på morænebakke og kan ses på lang
afstand.
God udsigt fra Gøttrup morænebakke. Man kan se over på den anden side af
Limfjorden (afstand ca. 15-20km).
Tekniske anlæg der kan ses fra området: Grusgrave, vindmøller, højspænding
Mulighed for byudvikling i Gøttrup og Klim.
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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

Hovedparten af området er et ungt landskab - dæmningen ved Bygholm Vejle er bygget i 1866. Tårnet på
Gøttrup Kirke er fra ca. år 1500, hvorimod selve kirken er ældre. Det gamle landsby er intakt, men der er sket
udskiftning i ejerforhold af jorden og der er kommet ny bebyggelse til den nye funktion som arbejderby til
råstofgravene.

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: Stort åbent fladt landskab med stor skala. Strukturen er dominerende og
roligt, da det er meget ensartet. Dog visuel uro pga. vindmøller mod vest og højspændingsledninger.
Kystrelaterede rumlige forhold: Den sydvestlige del ligger ud til Limfjorden. Kyststrækningen udgøres af lave og flade
strandenge.
Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer: Det store drænede område med morænebakkeøer og strandvolde
mod øst har stor betydning for, hvordan man oplever området. Bebyggelsen ligger delvist på men ellers i tilknytning til
strandvoldene, da de er de tørreste og højest liggende områder.
Meget stort åbent landskabsrum.
Vindmøllepark med 36 møller og flere mindre vindmølleområder i området.
Kalkovn og kalkgrav syd for Gøttrup.
Kirken i Gøttrup ligger højt i området på morænebakke og kan ses på lang afstand.
God udsigt fra Gøttrup morænebakke. Man kan se over på den anden side af Limfjorden (afstand ca. 15-20km).
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Afsluttet

Udfyldes primært ved skrivebordet
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Intensivt udnyttet drænet landbrugsland i den vestlige del og den gamle kystlinje bestående af
Nøgle
karakteristika / strandvolde, moræneøer og litorinaflade mod øst.
funktioner til
opretholdelse af
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder. Beskriv kort
LKM omr. nr 1. Thorup mod nord. Plantagen / område med flyvsand afgrænser området.

LKM omr. nr 3. Bygholmvejle mod vest. Grænsen er overgangen til det kunstig tørlagte område.

LKM omr. nr 5. Brovst-Fjerritslev mod øst. Det højereliggende morænelandskab er grænsen.

LKM omr. nr Mod syd afgrænses området af kommunegrænsen til Vesthimmerlands Kommune

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: Marint forland der er præget af tidligere havbund Litorina. Landskabet omfatter også
strandvolde ud mod det inddæmmede område ved Bygholmvejle.
Jordtypen består hovedsageligt af marint sand og ler.
Terrænet er meget fladt og kompleksiteten er moderat. Koten for terræn er fra kote 0,5 - 4 m. Terrænet stiger jævnt fra
kysten og ind i landet. Der er ingen områder under kote 0. Der er ingen naturlige vandelementer.
Området ved Klim og Vester Thorup er domineret af stenalderhavets strandvolde og Litorinahavets aflejringer.
Strandvoldene findes langt ind i landskabet som et udtryk for den landhævning, der har fundet sted siden istiden.
Jordtyperne er domineret af marint sand og ler. Strandvoldene i dette område er nord-syd orienterede og ikke særligt
stejle. Det er et komplekst område med indslag af morænebakker og et dige bygget til en af voldene. Der er i området
store højdeforskelle, hvor Klim Bjerg særligt skiller sig ud, med den højeste kote på 30 m. Det øvrige landskab variere
mellem kote 2 - 15 m, hvor langt hovedparten i Klim og Vester Thorup området varierer mellem kote 2 - 4 m.
Umiddelbart øst for Klim er der udpeget regionale råstofområder på grund af strandvoldenes høje forekomster af grus.
Området ved Gøttrup er ligeledes domineret af stenalderhavets strandvolde og Litorinahavets aflejringer. Også her kan
forekomsten af strandvolde tilskrives den landhævning, der har fundet sted siden istiden. Især en krumodde er
karakteristisk. Odden strækker sig fra nordøst til sydvest. Det er et komplekst område domineret af marint sand og ler,
men med forekomster af flyvesand og to større morænebakker. Strandvoldene fremstår som stejle skrænter, nogle af
dem med flyvesand på vestsiden. Morænebakkerne rejser sig fra kote 4 - 18 m og har karakter af små bakker. De
omliggende litorinaaflejringer varierer mellem kote 1 - 5 m, generelt faldende ud mod fjorden, men med lokale
variationer. Der er områder med kalk der stammer fra nogle prækvartære aflejringer, der er blevet blotlagt.
Den kulturgeografiske beskrivelse: Både gamle enkeltrækkede-hegn og nyere 3-6 rækkede hegn findes spredt i
området, og består både af løv og nål. Småplantninger findes enkelte steder i den store åbne flade.
Området er intensivt dyrket landbrugsareal, og præget af mange grøfter. Der er meget få, små naturområder i området.
I de drænede områder er der overvejende store gårde. En del af de små gårde er forfaldne og under afvikling som
produktionsejendomme. Allerede i 1842-1899 ses bebyggelse, der er knyttet til strandvoldene. Der blev bygget, hvor
terrænet lå højt og der derfor ikke var fugtigt. Landsbyerne er derfor langstrakte, fortrinsvis med nordlig-sydlig
orientering.
Gøttrup By har karakter af en egentlig landsby, og bebyggelsen i byen består udelukkende af helårshuse, samt et mindre
antal erhvervsvirksomheder. Byen har en karakter af at være en vejby, der er opstået omkring vejforløbet i området, og
byen har en længde på omkring 1,3 km.
Byen havde før i tiden et bredt udvalg af butikker, som alle var med til at bidrage til aktivitet i byen. Der var bl.a.
købmand, brugs, bager, bank og udvalgsvarebutikker. Bygholmvejlevej blev bygget i begyndelsen af 1960, hvilket
regnes for at være en væsentlig årsag til at udviklingen af Gøttrup by gik i stå.
De gamle landbrugsejendomme ligger vest for Gøttrupvej, den nord-syd gående vej gennem byen.
Gøttrup kirke og kirkegård ligger på morænebakken oven for strandvolden, umiddelbart øst for Gøttrup By. De to kirker i
Klim By ligger ligeledes i området.
*) Fortsættes på sidste side
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Vurdering af landskabskarakteren
Karakterområde nr.:

2

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Karakteristisk

Meget stort åbent rum med få rumlige afgrænsninger

Nej

Landskabskarakterens tilstand

Middel

Landskabskarakterens sårbarhed

Lille

Mulige ænd.
Udvikling

Planlagt for større
vindmøller i området.

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter Beskriv

Fjerne tekniske anlæg.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter Beskriv

Tekst

Delområde nr.

2,1

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Karakteristisk

Strandvolde med bebyggelse. Områdets karateristiske krumodde.

Nej

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Middel

Middel

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

*) fortsat fra side 9
I området findes en vindmøllepark med 36 stk. 67 meter høje møller. Møllerne er planlagt udskiftet med 22 stk.
nye 150 meter høje møller. Herudover er der flere områder med færre møller, blandt andet mod sydøst og
nordvest.
Der er to større gennemgående veje i området - Thistedvej (Rute 569) og Bygholmvejlevej (Rute 11/29).
Der har været grusgrave ved Gøttrup By, siden slutningen af 1950’erne. Ca. 2 km syd for byen er der desuden
blevet indvundet kalk fra midten af 1960érne og indtil først i 1990’erne.
Status for Gøttrup er, at der er to aktive grusgrave. Én i den sydlige ende af byen og én i den nordlige ende af
byen. I den mod syd bliver der indvundet under grundvandsspejl. Der er 2 efterladte gravesøer på hhv. 3 ha og 9
ha, umiddelbart øst for byen. Den største gravesø er i dag en Put and Take fiskesø.
De rumlige og visuelle forhold: De karaktergivende rumlige visuelle forhold: Stort åbent fladt landskab med stor
skala. Strukturen er dominerende og roligt, da det er meget ensartet. Dog visuel uro pga. vindmøller mod vest og
højspændingsledninger.
Den sydvestlige del ligger ud til Limfjorden. Kyststrækningen udgøres af lave og flade strandenge.
Det store drænede område med morænebakkeøer og strandvolde mod øst har stor betydning for, hvordan man
oplever området. Bebyggelsen ligger delvist på men ellers i tilknytning til strandvoldene, da de er de tørreste og
højest liggende områder.
Meget stort åbent landskabsrum.
Vindmøllepark med 36 møller og flere mindre vindmølleområder i området.
Kalkovn og kalkgrav syd for Gøttrup.
Kirken i Gøttrup ligger højt i området på morænebakke og kan ses på lang afstand.
God udsigt fra Gøttrup morænebakke. Man kan se over på den anden side af Limfjorden (afstand ca. 15-20km).
Området afgrænses mod nord af Thistedvej. Mod øst afgrænses området af overgangen til moræneøen ved Brovst
og Fjerritslev. Mod vest afgrænses området af overgangen til de kunstigt tørlagte arealer. Mod syd afgrænses
området kommunegrænsen til Vesthimmerlands Kommune.
Karakteristisk for området er, at det er et intensivt udnyttet drænet landbrugsland i den vestlige del og den gamle
kystlinje bestående af strandvolde, moræneøer og litorinaflade mod øst.

