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Landskabskortlægning i forbindelse med 
sagsbehandling 

Dette skema1

Adresse:  

 kan anvendes sammen med LKM-arbejdsområdet i GIS og vejledningen ”Hjælpen er nær” 

Beliggende i karakterområde:  

Naturgeografiske forhold: 

Brug ”Hjælpen er nær” side 3-8. 

Geologi:  

Jordtype: 

Terrænform: 

Kompleksitet: 

Vandelementer: 

Kommentarer: 

 

 

Kulturgeografiske oplysninger: 

Brug ”Hjælpen er nær” side 12. 

Bevoksning: 

 Skove  Løv  Nål  Småbeplantninger  Sumpskov/krat  

 Levende hegn  Bevoksede diger Type beplantning: 

 Alleer  Vejtræer  Solitære træer  

 Andet 

Kommentarer: 

  

 

 

                                                           
1 Skemaet er udarbejdet på baggrund af NST, KL og KU’s skema til ”Kortlægning af landskabskarakterområder” i et 
samarbejdet mellem Vejen Kommune og Rebild Kommune. 
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Dyrkningsform:  

 Landbrug    Eks. fuldtids-, deltids og fritidslandbrug 

 Halvkultur/natur   Eks. eng, overdrev, hede, sø og mose 

Kommentarer: 

 

 

Bebyggelsesstrukturer: 

 Byområde 

 Erhvervsområde 

 Parcelhusområde 

 Byfronter 

 Fritidshus/sommerhusområde 

 

 Landsby Type:   Eks. fortelandsby, rækkelandsby, stationsby 

 Gårde Omtrentlig størrelse: 

 Husmandsbebyggelse 

 Herregård  Navn:   

 Fabrik/kraftværk 

 Andet   Beskriv: 

Kommentarer: 

 

 Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: 

 Landsbyejerlav   Eks. stjerne-, kam- el. blokudskiftning  

Navn og type: 

 Hovedgrådsejerlav/-landskab Navn: 

 Område med fortidsminder  Eks. gravhøj, dysse, jættestue, sten- og jorddiger 

 Inddæmning   Eks. Pumpestationer, diger, tørlagte arealer 

 Købstad 
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 Husmandsudstykninger 

 Kirker/kirkegårde og evt. beskyttede kirkeomgivelser 

 Forsvarsanlæg   Eks. skanser, voldanlæg 

 Andet  Beskriv: 

Kommentarer: 

 

 

Tekniske anlæg: 

 Vejforløb Evt. vejnavn:    Jernbane  

 Bro     Dæmning 

 Lufthavn/landingsbane    Højspændingsledning 

 Vindmøller    Råstofgrav 

 Store staldbygninger    Biogasanlæg 

 Rekreative anlæg Beskriv: 

 Andet  Beskriv: 

Kommentarer: 

 

Rumlig visuel analyse: 

Brug ”Hjælpen er nær” side 13-14. 

Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold  Blandet 

Skala Stor  Middel  Lille   
 

 
Rumlig 
afgrænsning 

Åbent  Transparent afg.  Lukket   
 
 

Kompleksitet Meget sammensat  Sammensat  Enkelt   
 
 

Struktur Dominerende  Middel  Svagt   
 
 

Visuel uro Uroligt  Middel roligt  Roligt   
 
 

Støj Støjende  Afdæmpet  Stille   
 
 

 



 
 

4 
 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer: 

Brug ”Hjælpen er nær” side 15-17. 

 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)  Byudvikling mv. 

 

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde: 

Landskabskarakterens tidsdybde:                                                Hvornår har landskabet sin oprindelse fra?  

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse: 

Kommentarer: 

 

 

Afsluttende opsummering af områdets nøglekarakteristika: 

Beskriv: 
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