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Skema ver 5. April 2011 OHC.

Kortlægning af landskabskarakterområder
Områdets navn 5. Brovst-Fjerritslev, morænelandskab
Beliggenhed

Morænelandskab mellem Brovst og Fjerritslev

Dato

17/01/2013

Udført af

JRM, KTJ, KTM, HED, KFP, BBA

komm. og omr nr.: 849

Dato for besigtigelse

21-8-2013

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

A Yngre moræne

A Yngre moræne

Jordtype

e Morænesand og -grus

e Morænesand og -grus

Terrænform

e Storbakket

g Skrænter

Kompleksitet

Moderat

Kompleks

Vandelementer mindre søer

-

Farvandsområde -

Strandbredden Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning:
Max 3 linier

Området udgøres af moræneformationen mellem Brovst og Fjerritslev, hvoraf den østlige del udgør
ældre moræne og den vestlige del udgøres af yngre moræne fra sidste istid. Mod vest, øst og syd er
området afgrænset af litorina-aflejringer. Mod nord er området afgrænset af flyvesandsaflejringer.

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.:

5,1

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

Tekst Brovst-Fjerritslev, morænelandskab
Type Aeea

Landskabet fremstår overvejende storbakket, og anvendes til landbrugsdrift (dyrkning). Den nordlige del af området er
beliggende højere end den sydlige del. Terrænet ligger mellem kote 60 i nord og kote 10 i syd. Et karakteristisk træk er, at
morænen flere steder gennemskæres af erosionsdale, som ligeledes anvendes til dyrkning og rummer flere vandløb herunder
Slette Å og Tranum Å.
I litorina-fladen mod øst ligger to små moræne-øer orienteret nord-syd.
Jordtypen er morænesand og -grus i den østlige del. I den vestlige del er jordtypen overvejende moræneler samt
smeltevandssand og -grus.

Område nr.:

5,2

Herunder indkopieres beskrivelsen for et evt. overlappende område

Tekst Brovst-Fjerritslev, morænelandskab (Erosionsdale ved Lien, Fosdal, Langdal, Hingelbjerg og Tingskoven)
Type Aegb
Den stejle stenalderkystskrænt Lien er Danmarks største indlandsskrænt. Den rejser sig over 60 meter på kort afstand. Flere
erosionsdale (bl.a. Fosdalen, Langdalen, Nøddedalen, Dybdal og Lilledal) skærer sig ind i skrænten. Området bag Lien fremstår
kuperet, med højeste punkt ca. 75 m.o.h. Tingskoven gennemskæres i nord-/sydgående retning af en erosionsdal som ligeledes er skovbevokset. Området i skoven fremstår ligeledes kuperet med en markant stigning mod øst og en mindre markant
stigning mod vest.
Jordtypen er morænesand og -grus.
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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

Solitære træer

Beskriv

Kommentarer

Størstedelen af områdets skove består primært af nåletræer. De bevoksede dale på Lien-skrænten er
overvejende dækket af løvbevoksning.

Dyrkningsform

Landbrug
Halvkultur / natur
Kommentarer

Overvejende landbrugsland med spredt bebyggelse og byer.
Den nordvestlige del af området er præget af naturområder/plantager (Fosdalen og Langdalen).
Tingskoven udgør en grøn kerne i midten af området.

Bebyggelsesstrukturer

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

Blandet

Byerne Fjerritslev, Brovst, Skovsgård, Skerping, Husby, Korsholm, Torslev, Tranum, Hjortdal, Attrup,
Bonderup ligger i området.
Kokkedal Slot og Bratskov Herregård 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

Stor koncentration af gravhøje/fortidsminder, som vidner om beboelse langt tilbage i tiden.

Tekniske anlæg

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

Hovedvej 11 og hovedvej 13 gennemskærer området

Banesti, Bratskov med haveanlæg, Bratbjergsøerne, Mountainbikeruter

Kommentarer

Begrundelse for Mod syd, øst og vest er området afgrænset af de flade, lave, afvandede og pumpede arealer. Mod nord
afgrænses området af Lien skrænten, og det marine forland og klitlandskabet foran denne ud mod
valg
Kulturgeografisk kysten.
afgrænsning
Anvendt
Luftfoto, højdemodeller, fredninger, 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.: 5

Tekst

Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer
Tekniske anlæg

Bevoksning: Den nordlige del af området er præget af skov/plantage, primært nåletræer. Læhegn omkring markfelter er
af varierende størrelse og uden egentlig orientering. Tingskoven (700-800 ha), som er opdyrket i slutningen af 1800-tallet,
er centralt beliggende i området og består af både nåle- og løvtræer.
I kanten af Fosdal og Langdal plantager og Tingskoven findes hedearealer af varierende størrelse, hvoraf de største er
Rødland Hede ved Fosdalen og Holmsø Hede i sydenden af Tingskoven. Hingelbjerge ved Hjortdal består ovevejende af
hede med islæt af overdrevsvegetation, mose og mindre vandhuller. Alsbjerg Bakker ved Torslev og Attrup er et større
sammenhængende overdrevsareal, som også er hjemsted for sjældne plantearter, fx vårkobjælde. I bunden af
erosionsdalene findes der flere engarealer i tilknytning til vandløbene.
Lienskrænten er flere steder tæt bevokset, og for at tynde ud i bevoksningen foregår der naturpleje flere steder. Flere
erosionsdale (bl.a. Fosdalen, Langdalen, Nøddedalen, Dybdal og Lilledal) skærer sig ind i skrænten. Dalene er
karakteriseret ved mangfoldig fauna med sammenhængende beplantning af fortrinsvist løv f.eks eg og hassel og i de
fugtigere dele hyld og pil. Der findes flere vandreruter i området. Dalene har i historisk tid tjent som hulveje.
Dyrkningsform: Overvejende landbrugsarealer, der anvendes til dyrkning. Landbrugsejendommene er jævnt fordelt i
området med undtagelse af plantageområdet i nord og Tingskoven, som har mere karakter af opdyrket skov.
Markfelterne er varierende i størrelse. Omkring Bejstrup og Skræm er markfelterne større end i den resterende del af
området.
Bebyggelsesstruktur: De større byer i området (Fjerritslev, Brovst) er tidligere stationsbyer beliggende langs Hovedvej 11.
Flere af områdets byer har udviklet sig omkring jernbanen (Bonderup, Skovsgård). Der er en tendens til at en del af de
øvrige landsbyer (Torslev, Attrup, Haverslev, Manstrup og Bejstrup) er beliggende ved morænefladens overgang til
litorinaen mod syd og øst. Manstrup og Bejstrup er desuden udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer pga. deres
karakteristika som henholdsvis forteby og vejlandsby. Bejstrup er desuden kendt som Danmarks længste landsby. Af
øvrige landsbyer findes Skerping, Kollerup, Hjortdal, Skræm, Kettrup, Husby, Tranum og Korsholm.
Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Kokkedal Slot og Bratskov Herregård ligger i området. De tidligere
herregårdsjorde er op gennem 1800-tallet videresolgt i små bidder til omkringliggende landmænd. Skoven omkring
Kokkedal og haven til Bratskov er bevaret, og bidrager til den kulturhistoriske fortælling.
Bebyggelserne og landsbyerne, som ligger på overgangen til litorinafladen forholder sig til landskabets geologi.
Hingelbjerge blev fredet i 1968, fordi man ønskede at bevare det enestående område med mange forskellige naturtyper.
Rundt om i landskabet ligger der 36 fredede gravhøje, hvilket også var en væsentlig grund til fredningen. Højene er
bygget i perioden fra yngre stenalder, ca. 4000 f. Kr. til ældre bronzealder, ca. 1500 - 1100 f. Kr.
Der er i området i øvrigt stor koncentration af fortidsminder i form af kæmpehøje, gravhøje, baunehøje, hulveje,
bautasten og langdysser som vidner om beboelse langt tilbage i tiden (bronzealderen). Af disse kan bl.a. nævnes Lerup
Bavnehøj i Fosdal Plantage, Baunehøj i Langdal Plantage, Skræm Langdysse, tingstedet i Tingskoven, bautastenene på
Rødland Hede, Klovenhøj og Hesthøj ved Kettrup samt Skårhøj og Skt. Jørgensbjerg ved Husby Hole.
Tekniske anlæg:
Højspændingsledning går gennem området, og der findes flere telemaster langs hovedvejen. Fra de høje udsigtspunkter
i området kan vindmøller ses i naboområder mod syd, vest og øst.
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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

Plantager = lukket. Landbrug = transparent. Hovedvejene der gennemskærer området skaber
sammen med byerne (Brovst og Fjerritslev) uro i de tilstødende arealer.

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.

Lien og Fosdalen
Tingskoven, Langdal Plantage, Fosdal Plantage
Stor koncentration af kæmpehøje i området, herunder gravhøje og
baunehøje. Flere stensætninger, hulveje og en Langdysse.
Kirker højt beliggende. Landsbyer beliggende på overkant af litorinaflade.
Lien er et markant udsigtspunkt. På flere af områdets kæmpehøje findes der
ligeledes markante udsigter, f.eks. ved Husby Hole og Hingelbjerg.
En højspændingsledning gennemskærer området.
Områder til byudvikling ved Fjerritslev, Brovst, Skovsgård, Tranum, Hjortdal
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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

Kulturhistorien kan ses i/ved områdets kæmpehøje, hulveje, plantager, kirker, bebyggelser. Fortidsminder kan
dateres tilbage til bronzealderen.
Kokkedals slot og flere hovedgårde i området (Bratskov Hgd., Ågård Hgd. og Ålegård Hgd.) Ålegård indledte i
1870'erne en skovtilplantning der senere blev til Tingskoven. Forteby ved Manstrup og vejlandsby ved Bejstrup.

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 meget kuperet med mange
bakkeformationer af varierende størrelse. Landskabsbilledet varierer mellem lukkede rum i plantager og skove, og
mere transparent omkring markfelterne. Læhegn omkring markfelter har ikke en bestemt orientering, men der en
tendens til at beplantningen er højere og tættere i den nordlige del af området. Skalaen i området er middel og
vekselvirkningen mellem det agrare landskab og plantage-/skovområderne gør at området virker meget sammensat i
kompleksitet. Visuelt virker området middelroligt. Fra flere af områdets mange udsigtspunkter er kig til hav og fjord,
men også til vindmølleparker i naboområder. Hovedvejene der gennemskærer området skaber sammen med byerne
Brovst og Fjerritslev uro i de tilstødende arealer.
Oplevelsesrige områder og enkeltelementer: Plantagerne mod nord ligger på højt terræn med markante udsigter fra
flere af områdets højdedrag. Der rummes store landskabelige værdier især langs Lien-skrænten og erosionsdalene
Fosdalen, Langdalen og Nøddedalen.
De mange oldtidshøje, fortidsminder og hulveje i området bidrager til områdets kulturhistoriske fortælling, og vidner
om aktivitet langt tilbage i tiden.
Kokkedal Slot og flere hovedgårde i området (Bratskov Hgd., Ågård Hgd. og Ålegård Hgd.). I dag er det kun
bygningerne der bidrager til kulturhistorien idet de tilhørende lodder er videresolgt i små bidder. I 1870'erne indledte
Ålegård Hgd. en skovtilplantning, der senere blev til Tingskoven.
Områder til byudvikling findes hovedsageligt ved Fjerritslev og Brovst.
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Afsluttet

Nøgle
karakteristika /
funktioner til
opretholdelse af
karakteren

Udfyldes primært ved skrivebordet
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Bakket morænelandskab med spredte bebyggelser og mellemstore markfelter adskilt af læhegn i
varierende størrelse og uden egentlig orientering. Erosionsdale skærer ind i morænen fra flere
retninger. Mindre landbrug og husmandsbebyggelse på kanten af morænen mod
erosionsdalene.
Området indeholder flere plantager, og tætheden af synlige fortidsminder er meget stor.

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder. Beskriv kort
LKM omr. nr 4. Svinkløv mod vest + 7. Blokhus mod nord. Flyvesandsaflejringer er afgrænsning mellem områderne

LKM omr. nr 2. Gøttrup mod vest. Marint sand og ler afgrænser områderne.

LKM omr. nr 10. Nørre Økse + 11. Limfjorden. Moræneler og marint sand og ler afgrænser områderne

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 en stor moræne med en lille løsrevet moræne mod øst. Området
udgøres af to dele; moræne og erosionsdale. Morænen fremstår overvejende storbakket, og anvendes til landbrugsdrift.
Området afgrænses mod nord af den stejle stenalderkystskrænt Lien, som er Danmarks største indlandsskrænt. Den
rejser sig over 60 meter på kort afstand. Den nordlige del af området er beliggende højere end den sydlige del. Terrænet
ligger mellem kote 60 i nord og kote 10 i syd. Jordtypen er morænesand og -grus i den østlige del. I den vestlige del er
jordtypen overvejende moræneler samt smeltevandssand og -grus.
Et karakteristisk træk er, at morænen flere steder gennemskæres af erosionsdale (bl.a. Fosdalen, Langdalen, Nøddedalen,
Dybdal og Lilledal). Erosionsdalene rummer flere vandløb herunder Slette Å og Tranum Å. Tingskoven gennemskæres i
nord-/sydgående retning af en erosionsdal som er skovbevokset.
Den kulturgeografiske beskrivelse: Den nordlige del af området er præget af skov/plantage, primært nåletræer. Læhegn
omkring markfelter er af varierende størrelse og uden egentlig orientering. Tingskoven (700-800 ha), som er opdyrket i
slutningen af 1800-tallet, er centralt beliggende i området og består af både nåle- og løvtræer.
I kanten af Fosdal og Langdal plantager og Tingskoven findes hedearealer af varierende størrelse, hvoraf de største er
Rødland Hede ved Fosdalen og Holmsø Hede i sydenden af Tingskoven. Hingelbjerge ved Hjortdal består ovevejende af
hede med islæt af overdrevsvegetation, mose og mindre vandhuller. Alsbjerg Bakker ved Torslev og Attrup er et større
sammenhængende overdrevsareal, som også er hjemsted for sjældne plantearter, fx vårkobjælde. I bunden af
erosionsdalene findes der flere engarealer i tilknytning til vandløbene.
Lienskrænten er flere steder tæt bevokset, og for at tynde ud i bevoksningen foregår der naturpleje flere steder. Flere
erosionsdale (bl.a. Fosdalen, Langdalen, Nøddedalen, Dybdal og Lilledal) skærer sig ind i skrænten. Dalene er
karakteriseret ved mangfoldig fauna med sammenhængende beplantning af fortrinsvist løv f.eks eg og hassel og i de
fugtigere dele hyld og pil. Der findes flere vandreruter i området. Dalene har i historisk tid tjent som hulveje.
Området udgøres overvejende af landbrugsarealer, der anvendes til dyrkning. Landbrugsejendommene er jævnt fordelt
i området med undtagelse af plantageområdet i nord og Tingskoven, som har mere karakter af opdyrket skov.
Markfelterne er varierende i størrelse. Omkring Bejstrup og Skræm er markfelterne større end i den resterende del af
området.
De større byer i området (Fjerritslev, Brovst) er tidligere stationsbyer beliggende langs Hovedvej 11. Flere af områdets
byer har udviklet sig omkring jernbanen (Bonderup, Skovsgård). Der er en tendens til at en del af de øvrige landsbyer
(Torslev, Attrup, Haverslev, Manstrup og Bejstrup) er beliggende ved morænefladens overgang til litorinaen mod syd og
øst. Manstrup og Bejstrup er desuden udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer pga. deres karakteristika som
henholdsvis forteby og vejlandsby. Bejstrup er desuden kendt som Danmarks længste landsby. Af øvrige landsbyer
findes Skerping, Kollerup, Hjortdal, Skræm, Kettrup, Husby, Tranum og Korsholm.
Kokkedal Slot og Bratskov Herregård ligger i området. De tidligere herregårdsjorde er op gennem 1800-tallet videresolgt
i små bidder til omkringliggende landmænd. Skoven omkring Kokkedal og haven til Bratskov er bevaret, og bidrager til
den kulturhistoriske fortælling.
Bebyggelserne og landsbyerne, som ligger på overgangen til litorinafladen forholder sig til landskabets geologi.
*) Fortsættes på sidste side
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Vurdering af landskabskarakteren
Karakterområde nr.:

5

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Karakteristisk

Lienskrænten med erosionsdale.
Alsbjerg Bakker, (Husby Hole)

Nej

Landskabskarakterens tilstand

God

Landskabskarakterens sårbarhed

Stor

Mulige ænd.
Udvikling

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter Beskriv

Yderligere rydning vil fremhæve skrænt og dale ved Lien.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter Beskriv

Yderligere tilgroning.

Tekst

Delområde nr.

5,1

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Karakteristisk

Alsbjerg Bakker, Husby Hole.

Nej

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Middel

Lille

Mulige ænd.
Udvikling
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Vurdering af landskabskarakteren
Delområde nr.

5,2

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Særligt karakterisktisk

Langdal, Fosdal, Lilledal, Dybdal, Tingskoven,

Nej

Landskabskarakterens tilstand

Middel

Landskabskarakterens sårbarhed

Middel

Mulige ænd.
Udvikling

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter Beskriv

Yderligere rydning vil fremhæve erosionsdalene

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter Beskriv

Yderligere tilgroning.

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.
Hingelbjerge blev fredet i 1968, fordi man ønskede at bevare det enestående område med mange forskellige
naturtyper. Rundt om i landskabet ligger der 36 fredede gravhøje, hvilket også var en væsentlig grund til
fredningen. Højene er bygget i perioden fra yngre stenalder, ca. 4000 f. Kr. til ældre bronzealder, ca. 1500 - 1100 f.
Kr. Der er i området i øvrigt stor koncentration af fortidsminder i form af kæmpehøje, gravhøje, baunehøje,
hulveje, bautasten og langdysser som vidner om beboelse langt tilbage i tiden (bronzealderen). Af disse kan bl.a.
nævnes Lerup Bavnehøj i Fosdal Plantage, Baunehøj i Langdal Plantage, Skræm Langdysse, tingstedet i
Tingskoven, bautastenene på Rødland Hede, Klovenhøj og Hesthøj ved Kettrup samt Skårhøj og Skt. Jørgensbjerg
ved Husby Hole.
Der går en højspændingsledning gennem området, og der findes flere telemaster langs hovedvejen. Fra de høje
udsigtspunkter i området kan vindmøller ses i naboområder mod syd, vest og øst.
De rumlige og visuelle forhold: Områdets terræn opleves som meget kuperet med mange bakkeformationer af
varierende størrelse. Landskabsbilledet varierer mellem lukkede rum i plantager og skove, og mere transparent
omkring markfelterne. Læhegn omkring markfelter har ikke en bestemt orientering, men der en tendens til at
beplantningen er højere og tættere i den nordlige del af området. Skalaen i området er middel og
vekselvirkningen mellem det agrare landskab og plantage-/skovområderne gør at området virker meget
sammensat i kompleksitet. Visuelt virker området middelroligt. Fra flere af områdets mange udsigtspunkter er kig
til hav og fjord, men også til vindmølleparker i naboområder. Hovedvejene der gennemskærer området skaber
sammen med byerne Brovst og Fjerritslev uro i de tilstødende arealer.
Plantagerne mod nord ligger på højt terræn med markante udsigter fra flere af områdets højdedrag. Der rummes
store landskabelige værdier især langs Lien-skrænten og erosionsdalene Fosdalen, Langdalen og Nøddedalen.
De mange oldtidshøje, fortidsminder og hulveje i området bidrager til områdets kulturhistoriske fortælling, og
vidner om aktivitet langt tilbage i tiden.
Kokkedal Slot og flere hovedgårde i området (Bratskov Hgd., Ågård Hgd. og Ålegård Hgd.). I dag er det kun
bygningerne der bidrager til kulturhistorien idet de tilhørende lodder er videresolgt i små bidder. I 1870'erne
indledte Ålegård Hgd. en skovtilplantning, der senere blev til Tingskoven.
Områder til byudvikling findes hovedsageligt ved Fjerritslev og Brovst.
Området afgrænses af overgang til litorina mod øst, vest og syd. Mod nord afgrænses området af flyvesand.
Særligt karakteristisk for området er det storbakkede morænelandskab med spredte bebyggelser og mellemstore
markfelter adskilt af læhegn i varierende størrelse og uden egentlig orientering. Erosionsdale skærer ind i
morænen fra flere retninger. Mindre landbrug og husmandsbebyggelse på kanten af morænen mod
erosionsdalene. Området indeholder flere plantager, og tætheden af synlige fortidsminder er meget stor.

