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1. Indledning 
Sidste år var det 25 år siden kulturmiljø-begrebet blev lanceret. Begrebet har været genstand for faglige 

og administrative drøftelser i tre regionplanperioder (1997, 2001 og 2005) og i tre kommuneplanperio-

der (2009, 2013 og 2017). Det er på tide at give de kulturhistoriske interesser i landskabet og byen et 

serviceeftersyn. Hvor mange kulturmiljøer er der egentlig blevet udpeget, hvilken historie fortæller de, 

og er der skabt ny historisk eller metodisk viden, som kan kvalificere vores forståelse for, hvad vi (anti-

kvarisk set) bør bevare i landskabet og byen?  

Formålet med denne rapport er at gøre status over kommunernes udpegede kulturmiljøer og samtidig 

at give et overblik over den viden om kulturmiljøerne, som er skabt de seneste 25 år i forskningen og 

forvaltningen. Artiklens resultater kan anvendes som baggrundsinformation og beslutningsgrundlag til 

at målrette fremtidige kulturmiljøindsatser hos stat, kommuner og fonde. 

Undersøgelsen falder i tre dele: 1) En redegørelse for de statslige interesser og vejledninger om kultur-

miljøet i region- og kommuneplanlægningen, 2) Opsamling af væsentlig ny viden om kulturmiljøtyper 

og deres regionale/nationale forekomst, og 3) En statistisk, geografisk og typologisk analyse af kommu-

nernes kulturmiljøudpegninger. 

1.1. Bevaring af kulturhistoriske helheder 
Bevaring af kulturhistoriske helheder i byen og landskabet har optaget befolkning, politikere og em-

bedsværk i mere end et århundrede. Allerede i forslaget til en dansk fredningslov, som blev fremsat i 

Folketinget i 1916 var hensigten at lave en bevaringslov, der omfattede hele landskabet og alle beva-

ringsinteresser. Lovforslaget blev sendt i udvalg, og resultatet af udvalgsarbejdet var fremsættelsen af to 

love, nemlig lov om naturfredning vedtaget i 1917 og lov om bygningsfredning i 1918.1 Begge love 

rummede et æstetisk-rekreativt syn på det fysiske miljø og var en nationalromantisk reaktion på indu-

strialiseringen af landskabet, byvækst og omdannelse af bymidterne. Naturfredningen skulle beskytte de 

naturvidenskabelige værdier i ”det oprindelige landskab”, mens bygningsfredningen skulle beskytte arki-

tektoniske og historiske bygningslevn i det ”historiske (by)landskab”. 

Bygningsfredningsloven opererede fra begyndelsen med fredning i klasse A og B, hvor A var særligt 

fremragende bygninger (nationens kulturskatte), mens B var mindre fremragende bygninger, dog af væ-

sentlig betydning, og bygningerne skulle være mindst 100 år gamle. Listen over fredede bygninger skulle 

revideres hvert femte år, og i fredningslisten kan man følge, hvordan Bygningssynet – med personbåret 

engagement – langsomt fredede sig igennem landet og sikrede de fornemmeste bygninger med tydelig 

kunstnerisk værdi.2 Ved udgivelsen af fredningslisterne i 1944, 1949 og igen i 1964 sås et tydeligt skifte i 

fredningsstrategien. Bygningssynet begyndte at fokusere på fredning af bygninger i hele gadeforløb eller 

kvarterer. Ved at frede en række af bygninger kunne man styrke den historiske oplevelse af helheden, 

og det sikrede nogen af vores bedst bevarede bymiljøer (fx Dragør, Sønderho og Ribe). I 1970erne blev 

en række købstadsmiljøer yderligere sikret gennem supplerede B-fredning af forhuse på gadestræknin-

ger, hvor der allerede var lå A-fredede huse.3 I forbindelse med revision af bygningsfredningsloven i 

1966 efterlyste mange planlæggere en mere områdebestemt fredning af helheder, men det skete ikke.4  

                                                 
1 Damgaard, H.: Landskabsbevaring i historisk perspektiv. Fortidsminder og kulturhistorie, Antikvariske studier 9, Skov- og Na-
turstyrelsen 1988, s. 25. 
2 Bendtsen, J. R. & Morgen, M. A.: Fredet – Bygningsfredning i Danmark 1918-2018. Strandberg Publishing A/S 2018. 
3 Bendtsen, J. R. & Morgen, M. A.: Fredet – Bygningsfredning i Danmark 1918-2018. Strandberg Publishing A/S, 2018, s. 125 og 
191. 
4 Gaardmand, A.: Dansk byplanlægning 1938-1992. Arkitektens Forlag 1993, s. 171. 



6 
 

I det hele taget er spørgsmålet om fredning af hele miljøer er kommet op hver gang bygningsfrednings-

loven er revideret, og det er senest behandlet i 2009 i rapport fra udvalget om bygningsbevaring. En del 

af udvalget fandt bygningsfredningsloven utilstrækkelig til at beskytte samlinger af bygninger og disses 

omgivelser, mens en anden del af udvalget fandt helhedsfredninger alt for indgribende5. 

Byplanloven fra 1938, som gjaldt byer over 1000 indbyggere, gav allerede mulighed for at fastsætte be-

stemmelser om bebyggelsens ydre fremtoning og bevaring af et områdes karakter i henseende til bebyg-

gelse og beplantning i en byplanvedtægt.6 Beskyttelsen af bymæssige helheder fik yderligere opmærk-

somhed i ved en ændring af byplanloven i 1962. Det var bl.a. et resultat af de hårdhændede saneringer 

og totalrydninger, som karakteriserede de tidlige saneringer af ældre bykvarterer.7 I byplanvedtægter 

blev det nu muligt at stille krav om, at eksisterende bevaringsværdige bygninger ikke måtte nedrives, 

selvom bygningen ikke havde selvstændig betydning (som værk eller levn), men fordi den indgik i et be-

varingsværdigt miljø med ”hyggelig atmosfære”.8 Dermed var ”den bevarende byplanvedtægt” en reali-

tet, og nedrivningsbestemmelsen samt mulighederne for at stille krav til bygningernes udformning, ma-

terialer mv. fulgte med over til  lokalplaninstrumentet i forbindelse med vedtagelse af kommuneplanlo-

ven i 1975, der trådte i kraft 1. januar 1977.9 Med planlovsreformen i 1975 introducerede Folketinget 

samtidig det i dag så velkendte planhieraki, der udstak rammerne for lands- region-, og kommuneplan-

lægningens indbyrdes afhængighed og reguleringsgrad.  

En strategisk væsentlig forbedring kom med revisionen af bygningsfredningsloven i 1979, hvor det blev 

muligt at frede en bygnings umiddelbare omgivelser, fx gårdsplads eller havemur, og samtidig blev al-

dersgrænsen nedsat fra 100 år til 50 år. Det var også ved denne revision, at B-fredningen blev afskaffet. 

Dermed reducerede man muligheden for, at staten fredede bygninger ud fra en mere miljømæssig be-

tragtning. Bevaringen af hele miljøer, gadeforløb og kvarterer blev nu endnu mere tydligeligt en kom-

munal opgave, som skulle varetages gennem lokalplanlægning. Det forhindrede dog ikke Bygningssynet 

i at fortsætte den geografiske bygningsfredning i udvalgte bymiljøer. Fra slutningen af 1980’erne og til 

2005 skete nye bygningsfredninger i høj grad på baggrund af regionale eller nationale temagennem-

gange af bygningstyper eller arkitekters værker. De 39 temagennemgange var med til styrke det natio-

nale overblik og fredningernes geografiske repræsentativitet, og det befrugtede samarbejdet med de råd-

givende restaureringsarkitekter, lokale museer og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.10 

Som en opfølgning på en ændring i naturfredningsloven i 1978 blev amterne og Hovedstadsrådet bedt 

om at udarbejde planer for varetagelsen af de naturfredningsmæssige interesser, herunder de kulturhi-

storiske. Det medførte et omfattende kortlægningsarbejde af det åbne lands kulturhistoriske elementer. 

På fortidsmindeområdet blev arbejderne reelt en amtsvis udtegning af sognebeskrivelsens11 punktregi-

strering fordelt på arkæologiske hovedperioder eller fortidsmindetemaer. For historisk tid var der større 

forskel mellem amterne kortlægning, og her finder man de første anslag på afgrænsning af helheder og 

landskabsstrøg, som både pegede frem mod kulturmiljøregistrering og landskabskaraktermetodens kul-

turgeografiske analysedel. Værdisætningen – eller boniteringen – afspejlede forskellig vægt på det 

                                                 
5 Rapport fra udvalget om bygningsbevaring. Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen 2009, s. 20-21. 
6 Betænkning om Bevaringsværdige huse til beboelse. Betænkning nr. 1010, Miljøministeriet 1984, s. 129. 
7 Gaardmand, A.: Dansk byplanlægning 1938-1992. Arkitektens Forlag 1993, s. 56ff. 
8 Damgaard, H.: Landskabsbevaring i historisk perspektiv. Fortidsminder og kulturhistorie, Antikvariske studier 9, Skov- og Na-
turstyrelsen 1988, s. 32 
9 Gaardmand, A.: Dansk byplanlægning 1938-1992. Arkitektens Forlag 1993, s. 172. 
10 Bendtsen, J. R. & Morgen, M. A.: Fredet – Bygningsfredning i Danmark 1918-2018. Strandberg Publishing A/S, s. 207ff. og 
223-225.  
11 Nationalmuseets oprindelige sognevise fortegnelse over alle arkæologiske fund og fortidsminder. 
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sjældne, typiske, smukke, koncentrationen og mangfoldigheden af kulturspor, samt bevaringsgraden.12 

Kortlægningsarbejdets store styrke var videnopbygning og etablering af samarbejde mellem amter og 

museumsnævn. Men selve bevaringen var vanskeligere, fordi det krævede en konkretisering af værdi-

erne og en vedvarende anvendelse af en vifte bevaringsværktøjer, som blev administreret af både kom-

mune, amt, stat og fredningsnævn.  

1.2 Kulturmiljøet lanceres 
Kulturmiljøet som forvaltningsbegreb blev introduceret af daværende miljøminister Svend Auken i 

1994 som miljøpolitikkens tredje dimension, i princippet ligestillet med miljø og natur. Kristian Kristi-

ansen giver en nøjere beskrivelse af tilblivelsen af kulturmiljøpolitikken og hans egen embedsmands-

rolle i artiklen ’Forskning, forvaltning og politik’ fra 2003.13 

Amterne skulle nu beskytte det åbne lands værdifulde kulturhistoriske helheder i regionplanerne. Bag-

grunden var ”…den hastige forarmning af landskabet med dets kulturspor, som vi har oplevet de seneste årtier”.14  

Kulturmiljøarbejdet blev set som en bred bevaringsindsats, der skulle afgrænse og udpege et ensemble 

af kulturspor, der fortalte en væsentlig historie om et by- eller landskabsudsnit, som ikke var egnet til 

smal bevaring gennem den statslige fortidsmindebeskyttelse og bygningsfredning. Til at støtte og vej-

lede om indsatsen udgav Skov- og Naturstyrelsen i 1996 ”De kulturhistoriske interesser i landskabet”. Heri 

var indeholdt en definition af kulturmiljø som ’et geografisk afgrænset område, som ved sin frem-

træden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.’ Rapporten er en saglig og 

kortfattet sammenfatning af eksisterende viden om de mest almindelige (og til dels anerkendte) typer af 

kulturmiljøer som en amtsmedarbejder eller museumsinspektør måtte forvente at støde på rundt om i 

landet. Rapporten var den ene af tre udgivelser i ’den brune serie’ ”Kulturhistorien i planlægningen” (KIP), 

som tilsammen skulle løfte varetagelsen af kulturmiljøet. Året efter udkom ”Kulturhistorisk inddeling af 

landskabet”15 og i 1999 ”Udpegning af værdifulde kulturmiljøer i regionplanlægningen”.16   

Rapporten om De kulturhistoriske interesser i landskabet er aldrig blev revideret eller suppleret, selvom 

de statslige interesser krævede udpegning af kulturmiljøer i byerne i kommuneplan 2009 – den første 

efter strukturreformen i 2007. Det skyldes nok især to forhold. For det første var der i den statslige og 

kommunale forvaltning almindelig forandringstravlhed med at overleve de strukturelle, administrative, 

fysiske omvæltninger som strukturreformen medførte. For det andet var der en opfattelse af, at kultur-

miljøet i byen allerede var rimeligt godt belyst gennem SAVE-registrering og kommuneatlas, og derfor 

var der ikke et akut behov for ny vidensopbygning eller målrettet oplysning.  

2. Metode og afgrænsning 
Rapportens teoretiske og metodiske udgangspunkt er med Eske Wohlfarts ord essentialistisk.17 Forud-

sætningen er, at landskabet og byen er en konkret fysisk virkelighed, som består af en række registrer-

                                                 
12 Damgaard, H.: Kulturhistorien i fredningsplanlægningen – Metoder og resultater 1978-1986. Fortidsminder og kulturhistorie, Anti-
kvariske studier 9, Skov- og Naturstyrelsen 1988, s. 43-64. 
13 Kristiansen, K.: Forskning, forvaltning og politik – kulturmiljøbegrebets historie som eksempel. I: Carlberg, N. & Christensen, S. M. 
(red.): Kulturmiljø – mellem forskning og politisk praksis. Museum Tusculanums Forlag, 2003, s. 23-35. 
14 Etting, V. & Møller, P. G (red.): De kulturhistoriske interesser i landskabet. Skov- og Naturstyrelsen 1996, s. 7. 
15 Møller, P. G & Porsmose, E.: Bygdeinddeling. Kulturhistorisk inddeling af landskabet. Skov- og Naturstyrelsen 1997. 
16 Schou, A. & Handberg, J.: Udpegning af værdifulde kulturmiljøer i regionplanlægningen. Skov- og Naturstyrelsen 1999.  
17 Wohlfart, E.: Kulturmiljø – landskabelig realitet eller kulturel kontruktion? I: Carlberg, N. & Christensen, S. M. (red.): Kultur-
miljø – mellem forskning og politisk praksis. Museum Tusculanums Forlag, 2003, s. 46. 
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bare kulturspor og strukturer, der kan grupperes og afgrænses fra omgivelserne. Det vil sige, at forfat-

terne anerkender kravet om operationalisering i forhold til den fysiske arealregulering som udpegningen 

af værdifulde kulturmiljøer indgår i. Udgangspunktet for analysen af kulturmiljøet er baseret på en for-

ståelse af kulturmiljøets historie og bevaringsgraden af elementer og strukturer, som var karakteristiske 

for miljøet i dets primære funktionsperiode. I det lys er reliktværdien det helt centrale kriterium i den 

første sortering af værdifulde kulturmiljøer, dvs. strukturelt og funktionelt sammenhængende udsnit af 

kulturlandskabet og byen. Fortælleværdi og æstetisk værdi bidrager som de næste udvælgelseskriterier, 

men kræver nøjere (arkivalsk) undersøgelse og besigtigelse. Og hvis der er tale om miljøer i det åbne 

land, kan biotopværdien også have markant betydning.18 

Det betyder også, at det er med det blik – den systematiske reliktvurderingstilgang – at landets udpe-

gede kulturmiljøer er kategoriseret. Kategoriseringen har det udgangspunkt, at kulturlandskabet kan be-

stå af flere lag, der kan overlappe indbyrdes. Alt andet lige vil et geografisk overlap mellem kulturmiljø-

typer og epoker svække fortællingen om typen eller epoken, og derfor vil sådanne overlap ofte gøre for-

tællingen uklar. Et velbevaret miljø vil ofte repræsentere et rent snit, der rummer en klar fortælling om 

en type eller epoke. I modsætning står det mangfoldige ”hverdagslandskab”, der er består af en blan-

ding af kulturspor fra forskellige epoker inden for samme område. Her er helheden sjældent interessant 

at bevare, med mindre formålet er at sikre ’det almindelige’.      

2.1 Statens interesser og vejledning 
Afsnittet bygger på en undersøgelse af litteratur og websites. Der fokuseres primært på kulturmiljøbe-

grebet og kulturmiljøplanlægningen i relation til de statslige interesser og vejledning om udpegning og 

varetagelse af værdifulde kulturmiljøer i regionplanen og kommuneplanen. Det betyder, at beslægtede 

kulturhistoriske beskyttelsestemaer som fx kirkeomgivelser, bevaringsværdige bygninger, verdensarvs-

steder og kulturarvsarealer kun behandles i begrænset omfang. Kravene til den videre planlægning for 

kulturmiljøer i kommuneplanrammer og lokalplaner behandles heller ikke. 

2.2 Ny viden  
Information om ny viden er indsamlet løbende af forfatterne ved at følge kulturmiljøet som forsknings- 

og forvaltningsområde i de seneste 25 år. Derudover er snebold-metoden anvendt, hvor man ved 

granskning af litteraturlister bliver ledt videre af nye spor. Der er blevet publiceret en mængde bøger, 

artikler og rapporter, som har kvalificeret forståelsen af de forskellige kortlægningstemaer. Ambitionen 

er ikke at give et fuldstændigt billede, men blot et udpluk af række væsentlige publikationer udgivet ef-

ter 1994. Publikationerne er er udvalgt, hvis de har et regionalt eller nationalt sigte og/eller kvalificerer 

forståelsen af en kulturmiljøtype. Litteratur om enkelte miljøer og steder behandles ikke. 

2.3 Analyse af kommunernes kulturmiljøudpegninger 

2.3.1 Datagrundlag 

Datagrundlaget består af temakode 1116 (Kulturhistoriske bevaringsværdier) og temakode 1117 (Værdi-

fulde kulturmiljøer), der er downloadet fra plandata.dk fra 1. februar til 1. jul 2020. Alle kommunale æn-

dringer i plandatas temakode 1116 og 1117, som er foretaget efter denne dato, er ikke medtaget i analy-

sen.  

                                                 
18 Porsmose, E.: Kulturlandskabet – definition, bevaringsideologi og –politik. I: Carlberg, N. & Christensen, S. M. (red.): Kulturmiljø 
– mellem forskning og politisk praksis. Museum Tusculanums Forlag, 2003, s. 73-83. 
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2.3.2 GIS og Excel 

Data er blevet gennemgået, klassificeret og analyseret i GIS-systemet QGIS version 3.10. Derudover er 

der lavet analyser i Microsoft Excel Office 365.  

2.3.3. Datavask 

Oprindeligt var det hensigten kun at lave analyser af temakode 1117 (Værdifulde kulturmiljøer), men 

det viste sig hurtigt, at nogle kommuner også havde uploadet kirkeomgivelser til denne temakode.19 Til-

svarende havde nogle kommuner inddateret bebyggede strukturer (kulturmiljøer i byerne) til temakode 

1116 (Kulturhistoriske bevaringsværdier). Derfor har der forestået et arbejde med at flytte og slette po-

lygoner fra det ene tema til det andet i et forsøg på at skabe et landsdækkende datasæt, der så entydigt 

som muligt repræsenterer de værdifulde kulturmiljøer i byen og på landet.  

Yderligere har flere kommuner foretaget en dobbelt eller tredobbelt-upload af de samme kulturmiljøer, 

så der ligger to eller tre identiske kulturmiljøer oven på hinanden med total geografisk overlap. I disse 

situationer er ekstra polygoner slettet, så hvert kulturmiljø kun er repræsenteret én gang.20  

Endelig er der konstateret polygoner, som ikke kan henføres til et kulturmiljø eller polygoner, der er så 

små, at det må tolkes som topologisk fejl i data. Disse er slettet eller klassificeret som fejl. 

2.3.4. Klassifikation 

Klassifikationen er en diskussion i sig selv, fordi de enkelte kulturmiljøer ofte vil rumme flere epoker 

eller overlap til andre fortællinger/miljøer. Kulturmiljøerne er en for en blevet klassificeret i hovedkate-

gorier og typer. Det vil sige en håndholdt fortolkning af kulturmiljøets indhold med hjælp fra afgræns-

ningen sammenholdt med historiske kort samt datasættes bemærkningsfelt (hvis det var udfyldt) eller 

opslag i den respektive kommuneplaneredegørelse for kulturmiljøet. Klassifikationen tager udgangs-

punkt i De Kulturhistoriske Interesser i landskabet21 og i de resultater, som fremkom i forbindelse med pro-

jektet Digitalt Atlas over Kulturmiljøer i Danmark (DAKiD), der var et metodisk udviklingsprojekt for 

at understøtte amtskommunernes arbejde med kulturmiljøudpegning.22 Derudover er der suppleret med 

hovedkategorier af bymiljøer for at gøre typologien mere komplet. 

I forbindelse med gennemgangen af de 3824 miljøer er der tilføjet nye kulturmiljøtyper til klassifikatio-

nen, som kommunerne har fundet relevante at udpege. På den måde er den eksisterende typologi efter-

prøvet og tilpasset et landsdækkende empirisk materiale.  

Per Grau Møller har gennengået og klassificeret i alt 2247 kulturmiljøer i Jylland og Fyn. Morten Stenak 

har gennemgået og klassificeret i alt 1577 kulturmiljøer på Sjælland og Lolland-Falster.  

                                                 
19 I alt 15 kommuner har registreret kirkeomgivelser i temakode 1117: Brøndby, Egedal, Favrskov, Hedensted, Herning, 
Høje-Taastrup, Kerteminde, Kolding, Langeland, Mariagerfjord, Roskilde, Varde, Vejle, Viborg og Aarhus Kommuner. 
20 Kommuner som har dobbelt eller tredobbelt registrering af kulturmiljøpolygoner: Billund, Høje Tåstrup, Kalundborg, 
Nordfyns, Rebild, Sorø og Vejen. 
21 Etting, V. & Møller, P. G (red.): De kulturhistoriske interesser i landskabet. Skov- og Naturstyrelsen 1996, 
22 Per Grau Møller, Morten Stenak og Mette Ladegaard Thøgersen. ’Kulturmiljøregistrering - i praksis’. Fortid og Nutid 2005, 
3, 192-220. 
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Den udvidede klassifikation med består af 18 hovedkategorier og 146 kulturmiljøtyper (se bilag 1), samt 

en fejlkategori til at opsamle polygoner, som forfatterne – trods en meget rummelig tilgang – ikke op-

fatter som kulturmiljøer. 

2.3.5 Analysedele   

 For hver kommune er analyseret: 

1. Antal udpegede kulturmiljøer 

2. Kulturmiljøernes samlede og gennemsnitligt areal 

3. Kulturmiljøerne fordeling i landzone, sommerhusområde og byzone 

4. Kulturmiljøernes fordeling på hovedkategorier og typer 

Analysen sammenfattes i et landsdækkende overblik som beskriver antal, areal, typer mv. med udgangs-

punkt i ovenstående. 

Vi har således kun taget udgangspunkt i de udpegede kulturmiljøer og ikke vurderet, om der kunne 

have været udpeget andre, hverken inden for samme type eller om der er typer, som slet ikke er repræ-

senteret i kommunen, men burde have været det. Ligeså har vi ikke beskæftiget os med, om afgrænsnin-

gen er hensigtsmæssig, hverken ud fra kulturmiljøtypemæssig vurdering eller ud fra en planlægnings-

mæssig vurdering. Kun har vi konstateret afgrænsningen og i GIS-softwaren beregnet dens areal. På 

dette grundlag giver det os mulighed for landsdækkende at trække nogle konklusioner mht. de udpe-

gede kulturmiljøer, deres type og størrelse samt placering i forhold til planzoner. Ligeledes har vi heller 

ikke direkte forholdt os til, om udpegningen af kulturmiljøer har medført udarbejdelse af en lokalplan 

med bevarende aspekter. 

 

Litra Hovedkategorier Behandlet i KIP

A Agrare miljøer før 1800 Landsbyer, hovedgårde- og godslandskaber, enkeltgårdslandskaber

B Agrare miljøer efter 1800 Det agrare landskab efter 1800

C Bymiljø før 1850

D Bymiljø 1850-1945 Stationsbyer, andelstidens sociale bygninger

E Bymiljø efter 1945

F Industrimiljø Tidlig landindustri, andelstidens produktionsanlæg

G Infrastruktur Infrastruktur før og efter 1800

H Kystmiljø Kystlandskabet

I Vandkraft Vandmøller

J Vindkraft Vindmøller

K Institutionelt miljø

L Koloniseret land Det koloniserede landskab

M Militært miljø Befæstningsanlæg

N Fritidsmiljø Fritidslandskabet før og efter 1850

O Religiøst miljø

P Uddannelsesmiljø

Q Råstofmiljø Råstofmiljøer

R Fortidsmindemiljø Oldtidens bebyggelser

Z Fejl
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3. Den statslige interesse og vejledning

3.1 Amternes epoke (1994-2006) 
Efter miljøministerens kronik i 1994 kom den første bløde formulering i den statslige udmelding om 

regionplanrevisionen for 1997. Her tilkendegives det, at de kulturhistoriske interesser bør styrkes gen-

nem regionalplanlægning, og dette følges op med udredning og oplysning til amterne.23 Resultatet af 

denne udredning og oplysning var Skov- og Naturstyrelsens udgivelse af ovennævnte tre brune rappor-

ter, der udkom 1997 til 1999. De udgjorde – og udgør stadig – det vigtigste samlede grundlag for forstå-

elsen af kulturmiljøerne og udpegningsmetoder i det åbne land. Som supplement udgav Forskningssty-

relsen i 1997 ”Opbygning af viden på kulturmiljøområdet”, som anbefalede øget fokus nyttiggørelse af et 

spredt datagrundlag, koordinering af forskning og videnopbygning, samt en belysning af befolkningens 

livskvalitet i kulturmiljøet.24  

De kulturhistoriske interesser i landskabet25 oplistede en række 

kortlægningstemaer (kulturmiljøtyper), der kunne være 

genstand for amternes oprustning og styrkede interesse for 

landskabets kulturhistoriske helheder. I samarbejde med de 

regionale kulturmiljøråd, lokale museer og kommuner gik 

de fleste amter i gang med at kortlægge og udpege værdi-

fulde kulturmiljøer i det åbne land. 

3.1.1 Statslige interesser 2001 

I den statslige udmelding til regionalplanrevision 2001 blev

det et krav, at der skulle udpeges kulturmiljøer, og at regi-

onplanerne skulle indeholde retningslinjer, der sikrede vær-

difulde kulturmiljøer i det åbne land. Kulturmiljøerne 

skulle så vidt muligt dække tidsdybden fra fortid til nutid

og bredden i befolkningens historie. Udpegningerne skulle 

angives på kort (afgrænses) og helst foretages på baggrund 

af ny viden.26 De udpegede miljøer fik et forskelligartet ud-

tryk og indhold. Nogle amter reviderede det gamle arbejde

fra fredningsplanlægningen27, andre iværksatte egentlige

nye kvalificerede KIP-undersøgelser, mens et enkelt amt slet ikke nåede i mål.28 Derfor var anbefalingen

i 2001 også, at arbejdet med at udpege og sikre værdifulde kulturmiljøer måtte fortsætte i næste region-

planperiode 2005-2017.29

23 Schou, A.: Forvaltning af kulturmiljøet i Norden. TemaNord Miljø 1996. Nordisk Ministerråd, København 1996, s. 37  
24 Forskningsministeriet: Opbygning af viden på kulturmiljøområdet. Forskningsstyrelsen 1997. 
25 Etting, V. & Møller, P. G (red.): De kulturhistoriske interesser i landskabet. Skov- og Naturstyrelsen 1996,  
26 Jensen, L.: Inspiration til det fremtidige arbejde med kulturmiljøer i planlægningen. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Natursty-
relsen 2001, s. 7. 
27 Hansen, V.: Fredningsplanlægning og kulturlandskab: Kulturgeografien. Geografisk Institut, Københavns Universitet og Fred-
ningsstyrelsen 1982. 
28 Møller, P. G., Stenak, M. & Thøgersen, M. L.: Kulturmiljøregistrering – i praksis. Fortid og Nutid, september 2005, s. 192-220. 
29 Jensen, L.: Inspiration til det fremtidige arbejde med kulturmiljøer i planlægningen. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Natursty-
relsen 2001, s. 5-9 og 15-18. 

De kulturhistoriske interesser i 

landskabet 1996 

Kortlægningstemaer 

• Oldtidens bebyggelser

• Landsbyer

• Enkeltgårde

• Hovedgårde

• Møller og tidlige landindustrier

• Råstofmiljøer

• Infrastruktur før og efter 1800

• Det agrare landskab efter 1800

• Kystlandskabet

• Stationsbyer

• Fritidslandskaber før og efter 1850.

• Andelstiden - produktionsanlæg og so-

ciale bygninger

• Det koloniserede landskab

• Befæstningsanlæg
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3.1.2 Statslige interesser 2005 

De statslige interesser til regionplanrevision 2005 blev udsendt i julen 2002 og fremhævede som det før-

ste, at regionplanmyndighederne skulle fortsætte indsatsen med at udpege værdifulde kulturmiljøer. Og 

udtrykket ”stedbundne helheder” har nu fundet vej til det statslige ordforråd. Der lægges desuden vægt 

på, at amterne skal beskrive og informere om de bærende bevaringsværdier, så administrationen lettes 

og befolkningen er oplyst.30   

I 2003 udgav Miljøministeriets landsplanafdeling et inspirationskatalog om ”Kulturmiljøet i kommunernes 

planlægning”.31 Årsagen var, at kun få kommunerne har taget ejerskab til de amtsligt udpegede kulturmil-

jøer. Det betød, at kommunerne (dengang 272 stk.) i begrænset omfang tog højde for de kulturhistori-

ske værdier i byggesager, landzonesager, lokalplaner, landdistriktspolitikken mv. Kulturmiljøet var med 

andre ord ikke sunket ned gennem planhierakiet til kommunerne, og blev måske opfattet som en arbit-

rær streg omkring et uformidlet landskabsudsnit, hvor udviklingen var lidt stagneret og der trængte til at 

blive ryddet op! 

Herefter gik den statslige planmyndigheds fokus på kulturmiljøet med god grund helt i stå. Fra struktur-

reformen endelige vedtagelse i juni 2005 og frem til dens ikrafttræden 1. januar 2007 blev alle kræfter 

brugt på at forberede den nye opgavefordeling, nedlukningen af amterne og sammenlægningen af kom-

munerne.  

3.2 Nyt statsligt sektoransvar 
1. januar 2002 blev Kulturarvsstyrelsen oprettet ved at flytte og sammenlægge kulturhistorisk kontor, 

bygningsfredningskontoret og ”kommuneatlaskontoret” fra Skov- og Naturstyrelsen med Rigsantikva-

rens Sekretariat (RAS), Det Kulturhistoriske Centralregister (DKC) og ruin- og megalitrestaureringstea-

met fra Nationalmuseet. Det var en klar styrkelse af kulturarv som ressortområde, men det afkoblede 

også den direkte forbindelse mellem den statslige planmyndighed og kulturfagligheden.  

Kulturarvsstyrelsen fortsatte de igangværende arbejder med kommuneatlas med udgangspunkt i SAVE-

systemet, der var begyndt i Planstyrelsen som registranter over bygninger og siden overtaget af Skov- 

og Naturstyrelsen som kommuneatlas. 1990’ernes ihærdige atlasarbejde, hvor ca. 70 ”gamle” kommu-

ner var blevet kortlagt medførte, at SAVE efterhånden var blevet en anerkendt metode blandt kommu-

nernes arkitekter og byplanlæggere. Udarbejdelsen af de sidste seks atlas for Bornholm (2000), Lange-

land (2002), Morsø (2004), Gentofte (2005), Møn (2006) og Vadehavet (2007) afspejlede en stigende 

opmærksomhed på kulturmiljøet, hvor man på forskelligvis vis forsøgte at kombinere SAVE og KIP. 

Kulturarvsstyrelsen vurderede imidlertid, at der ville gå mange år før alle kommuner ville få et atlas, og 

ressourcetrækket ville næppe stå mål med bevaringsindsatsen. Vadehavets kulturarvsatlas blev derfor 

det sidste trykte ”kommuneatlas”, hvor enkeltbygningsregistreringen blev nedprioriteret til fordel for 

kortlægningen af helheder i form af bebyggede strukturer (SAVE) og kulturmiljøer (KIP). 

Kulturarvsstyrelsen valgte efterhånden at neddrosle det systematiske plantilsyn og arbejde mere strate-

gisk med kulturmiljøet over for kommunerne med oprettelsen af enheden ”Fysisk planlægning og ople-

velsesøkonomi”, der bl.a. overtog Industrikultur-satsningen og ledte kulturarvskommune-projekterne, 

der omtales mere nedenfor.  Samtidig kom der mere fokus på de danske verdensarvssteder som en slags 

                                                 
30 Landsplanafdelingen: Overblik overstatslige interesser i regionplanrevision 2005. Miljøministeriet, 2002, s. 37. 
31 Landsplanafdelingen: Kulturmiljøet i kommunernes planlægning – til inspiration. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003. 
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(inter)nationalt betydningsfulde kulturmiljøer, hvor der efter 2000 er kommet fire danske og tre grøn-

landske steder verdensarvslisten.32  

Reduktionen af Kulturarvsstyrelsens plantilsyn var – i hvert fald delvis – begrundet i den reviderede 

museumslov fra 2001. Her indførtes princippet om, at bygherre skulle betale for arkæologiske undersø-

gelser (§§25-27). Samtidig indførtes princippet om, at planmyndighederne skulle samarbejde med de 

kulturhistoriske museer om udarbejdelse af regionplan, kommuneplan eller lokalplan. Det ’tvungne’ 

samarbejde havde til hensigt at tilgodese kulturarven i arealplanlægningen og forebygge uheldige æn-

dringer. Museerne fik tildelt en nøglerolle som lokale kulturarvsvogtere gennem samarbejde og arki-

valsk kontrol. Ideen var, at museerne besad den lokale kulturarvsfaglige viden og på den måde havde et 

mere kvalificeret grundlag for at gå i dialog med amt og kommune om planer, og om nødvendigt mulig-

hed for/pligt til at indberette til staten/Kulturarvsstyrelsen, hvis en plan havde kritisk betydning for op-

retholdelse af bevaringsværdier. Det nye samarbejde mellem museer og planmyndigheder blev beskre-

vet af Kulturarvsstyrelsen i et vejledningsnotat fra 2003.33 Det vakte postyr i museumskredse, der opfat-

tede det som en ny ”sjette søjle” i museumsopgaverne.34 Problemet var, at museerne ikke blev kompen-

seret for denne nye ekstra opgave, hvis den vedrørte nyere tids kulturhistorie, dvs. bygninger og kultur-

miljøer – også kaldet nyere tids kapitel 8-arbejde. Kulturarvsstyrelsen valgte at fjerne vejledningsnotatet 

fra hjemmesiden, så lovkravet ikke kom til at fremstå så påtvunget og omfangsrigt. Fraværet af tydelige 

krav og forventninger til museernes nyere tids kapitel 8-arbejde, kombineret med styrelsens neddrosling 

af plantilsynet, har nok betydet, at kommunerne ikke har oplevet det ideelle kulturhistoriske samarbejde 

og modspil som museumsloven havde til hensigt.  

3.3 Kulturmiljøråd 
Som en del af satsningen på kulturmiljøet vedtog Folketinget i 1997 ”Lov om regionale faglige kulturmiljø-

råd”.35 Loven muliggjorde oprettelse af og støtte til et kulturmiljøråd i hvert amt, og et fælles for Kø-

benhavn og Frederiksberg kommuner. Rådene bestod af 7-9 medlemmer, der bredt dækkede kulturmil-

jøfaglige områder. De skulle ifølge lovens § 2 rådgive ”bl.a. om spørgsmål, der angår fortidsminder, fredede og 

bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, landskabshistorie, kulturhistoriske elementer i landskabet, kulturhistoriske sam-

menhænge og helheder og landskabstræk.” Og de skulle rådgive kommunalbestyrelser, amtsråd og statslige 

myndigheder i planlægning og administrationen af kulturmiljøet i arealreguleringen.  

Det var i regi af kulturmiljørådene, at megen ny viden og formidling om kulturmiljøet blev tilvejebragt i 

årene omkring årtusindskiftet. De fleste kulturmiljøråd valgte at bruge den årlige støtte til at iværksætte 

regionale undersøgelser af forskellige kulturmiljøtemaer (se afsnittet om ny viden nedenfor). Samtidig 

var rådene en stærk stemme, der kunne kvalificere lokale ”enøjede” planprojekter og skabe politisk for-

ståelse for helhedsorienterede løsninger, som integrerede de kulturhistoriske bevaringsværdier. 

32 Ilulissat Isfjord (2004), Stevns Klint (2014), Vadehavet (2014), Christiansfeld (2015), Parforcejagtlandskabet i Nordsjæl-
land (2015), Kajataa (2017), Aasivissuit-Nipisat (2018) 
33 Kulturarvsstyrelsen: Vejledning – Om de kulturhistoriske museers varetagelse af nyere tids kulturarv i forbindelse med den fysiske planlæg-
ning (museumslovens kapitel 8). J. nr. 2003-001-0002, 1. udgave juli 2003.  
34 Museumslovens fem anerkendte opgaver/søjler er 1. indsamling, 2. registrering, 3. bevaring, 4. forskning og 5. formidling. 
35 Retsinformation: Lov om regionale faglige kulturmiljøråd. Lov nr. 429 af 10/06/1997, https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/1997/429 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1997/429
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1997/429
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Ved ændring af museumsloven i 2004 blev kulturmiljørådene gjort frivillige med ophæng den enkelte 

kommune eller et samarbejde mellem flere kommuner.36 En kommune skulle nu også selv finde pen-

gene til at understøtte kulturmiljørådets sekretariat og rådgivningsaktiviteter. Med andre ord skulle 

kommunerne nu frivilligt vælge at nedsætte og støtte et råd, der ofte ville være kritisk over for den kom-

munale arealplanlægning. Det betød de facto en nedlæggelse af en stribe ret velfungerende regionale or-

ganer, der på den ene side havde et passende lokalt kendskab, men på den anden side også overblik 

over og afstand til den enkelte kommune.  

På Fyn, der også var pilotamt for det første kulturmiljøråd i 1996, har man i 2008 etableret rådet Kul-

turarv Fyn. I Aarhus kommune har der været et kulturmiljøråd siden 2013 og i Slagelse siden 2018. Øv-

rige kulturmiljøråd er så vidt vides nedlagt.  

3.4 Kommunerne bliver planmyndighed for by og land (2007-)  
Strukturreformen betød, at kommunerne blev myndighed for planlægningen i det åbne land og i by-

erne, og de blev derfor den væsentligste varetager af kulturmiljøværdierne.  

3.4.1 Statslige interesser 2009 

Kommunernes nye ansvar blev naturligvis afspejlet i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 

2009”. I kommuneplanen 2009-2021 blev det et krav, at kommunerne overførte amternes kulturmiljø-

udpegninger og kirkebeskyttelsesområder og fastholdt retningslinjerne fra regionplanerne. På den måde 

blev kommunerne reelt ikke tvunget til at tage stilling til kulturmiljøtemaet, men man sikrede at det hid-

tidige arbejde ikke blev tabt på gulvet. Det var desuden et krav, at der også blev udpeget værdifulde kul-

turmiljøer i byerne, og derfor skulle de bebyggede strukturer (fra kommuneatlas) også afgrænses og an-

givet på kortbilag. Det var også et krav, at bevaringsværdige bygninger skulle angives i kommuneplanen, 

hvis kommunen selv eller i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, havde foretaget en SAVE-registrering 

(af hele eller dele af kommunen).37  

I de uddybende bemærkninger redegøres bl.a. for Kulturarvsstyrelsens første kulturarvskommune-pro-

jekt, der skulle udvikle ideer og metoder til udnyttelse af den lokale kulturarv som potentiale for bosæt-

ning, erhverv og turisme. Det blev også påpeget, at Kulturarvsstyrelsen havde indledt et arbejde for at 

øge kendskabet til industrisamfundets kulturarv, og der derfor forelå en regional udpegning af industri-

minder som kommunerne burde medtage som kulturmiljøer i planlægningen. 

Den statslige udmelding rummede også et krav om retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen af 

kulturmiljøer og områder med fredede bygninger og fortidsminder, samt redegørelseskrav for den ar-

kæologiske kulturarv (kulturarvsarealer).  

                                                 
36 Retsinformation: Bekendtgørelse af museumsloven. LBK nr. 358 af 08/04/2014, https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2014/358, se § 23 a. 
37 Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen: Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2009. Miljøministeriet, 
2006, s. 89-92. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358
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Som yderlige inspiration til den første kommune-

plan udsendte By- og Landskabsstyrelsen i 2009 

et APROPOS om ”Kulturmiljøet i kommuneplanlæg-

ningen for det åbne land”.38 Ideen var, at kommu-

nerne – som traditionelt havde interesseret sig 

mest for byzonen – skulle fatte større strategisk 

og planlægningsmæssig interesse for det åbne 

lands kulturhistorie. I hæftet var samtidig et fint 

lille eksempel på, hvordan et kulturmiljø kan kort-

lægges og udpeges, som trak på analyseelementer 

fra både på KIP39, SAVE40 og LKM41.  Publikati-

onen gav eksempler på kortlægningsemner- og te-

maer, og kan betragtes som en revideret/supple-

rende vejledning i kulturmiljøudpegning om end 

den ikke har fået autoritativ status.   

3.4.2. Fredningsgennemgang 

Som opfølgning på ”Rapport fra udvalget om bygningsbevaring” iværksatte Kulturarvsstyrelsen i 2010 en sy-

stematisk fredningsgennemgang af alle bygninger, der var fredet før 1990.42 Hensigten var at beskrive 

fredningsværdierne, for skabe øget forståelse hos husejerne og give et bedre administrationsgrundlag 

for sagsbehandlingen af de fredede bygninger. Som et ”biprodukt” gav besigtigelserne omfattende 

kendskab til ulovlige bygningsændringer, misvedligehold, forfald og andre uheldigheder. Fredningsgen-

nemgangen blev indlejret i satsningen Bygningskultur 201543, der var en Realdania-finansieret fælles ind-

sats for bygningskulturarven, der bl.a. medførte oprettelsen af det kommunale netværk for planlæggere 

med interesse for bevaringsværdige bygninger og miljøer. Gennemgangen udløste også affredninger af 

flere hundrede bygninger – særligt gamle B-fredninger – der ikke kunne opretholde de indre frednings-

værdier. De affredede bygninger skulle kommunerne sikre gennem lokalplanlægning, og på den måde 

blev den efterhånden gamle bevarings-arbejdsdeling endnu tydeligere – staten tager sig af de enkelte 

fredede bygninger, mens kommuner har ansvaret for at bevare helheden.  

3.4.3 SAVE-vejledning 2011 

I 2011 udgav Kulturarvsstyrelsen revision af SAVE-vejledningen fra 1998. Anledningen var, at produk-

tionen af kommuneatlas var ophørt, og SAVE-systemet skulle formidles som en mere fleksibel metode, 

der både kunne håndtere små undersøgelser af enkeltbygninger, kortlægning af bebyggede strukturer 

(kulturmiljøer i byen) og større tematiske eller geografiske bebyggelsesanalyser. I SAVE-vejledningens 

                                                 
38 Mogensen, R. & Landskab (BLST): APROPOS – Kulturmiljøet i kommuneplanlægningen for det åbne land. By- og Landskabssty-
relsen, Miljøministeriet, 2009. 
39 Schou, A. & Handberg, J.: Udpegning af værdifulde kulturmiljøer i regionplanlægningen. Skov- og Naturstyrelsen 1999. 
40 Høi, A. & Stenak, M.: SAVE – Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi. Kulturministeriet, Kulturarvs-
styrelsen, 2011. 
41 Hansen, J. M., Brandt, C. W., Mortensen, B., Ginsbak, A. & Rasmussen, S.: Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen. 
Miljøministeriet, 2007. 
42 Rapport fra udvalget om bygningsbevaring. Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen 2009, s. 7 
43 Bygningskultur 2015: www.bygningskultur2015.dk 

APROPOS Kulturmiljøet i kommune-

planlægningen for det åbne land 2009 

Eksempler på emner og temaer: 

 Forhistoriske spor 

 Landsbyer 

 Hovedgårde 

 Statsmagtens (læs kongens) og kirkens bygninger 
og anlæg 

 Virksomheder og landindustri (kalkværker, møller, 
mejerier o.a.) 

 Byggeskik og -materialer 

 Fysisk infrastruktur (veje, jernbaner, færgelejer, 
ledninger, lufthavne o.a.) 

 Stationsbyer, købstæder og andre byer 

 Produktions- og fritidslandskabet 
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nedarvede kodeliste over ”komplekstype” og ”bebyggelsesmiljø” får man en liste over metodens klassi-

fikation af bygninger og miljøer.44 En SAVE-undersøgelse havde nu ikke længere den tydelige dobbelt-

funktion – både værdisætning og formidling. Styrelsen stillede FBB-databasen til rådighed for indtast-

ning af værdisætningen af enkeltbygninger og bystrukturer. Formidlingen (kommuneatlasset) blev over-

ladt til frivillig kommunal prioritering. Det er meget få kommuner som siden har løftet denne opgave, 

hvilket på lang sigt kan vise sig at være kritisk for folkeoplysningen og ejerskabet til den lokale byg-

ningskultur.  

3.4.2 Statslige interesser 2013 

Udmeldingen om kulturarv i de statslige interesser for kommuneplanen 2013 var meget kortfattet. Der 

stilles ingen nye krav til planlægningen for kulturmiljøerne. Det indskærpes, at bevaringsværdige byg-

ninger skal udpeges i kommuneplan eller lokalplan for at være omfattet af bygningsfredningslovens be-

skyttelse. Til gengæld kan man for første gang læse, at kommunerne skal sikre verdensarvsstederne gen-

nem udlæg af bufferzoner, for at udpegningsgrundlaget ikke krænkes. Det formuleres dog ikke som et 

egentligt krav.45  

3.4.3 Statslige interesser 2017 

De statslige interesser for kulturarv i kommuneplanlægningen 2017 er næsten identisk med 2013. Sik-

ring af verdensarvsstederne gennem udlæg af bufferzoner er dog rykket op som et egentligt krav, og ud-

lægget omfatter også steder, der kun er optaget på tentativlisten.46 Kommunerne oplyses ikke om mulig-

heden for at indlejre de 25 nationale koldkrigsanlæg i kommuneplanen, selvom Slots- og Kulturstyrel-

sen allerede ved udgangen af 2013 formidlede udpegningsgrundlaget. Det hænger muligvis sammen 

med, at den ansvarlige statslige sektorforvaltning var optaget af udflytningen af Center for Kulturarv fra 

København til Nykøbing F., som blev besluttet i efteråret 2015 og effektueret i foråret 2017.   

3.4.4 KulturMiljø-metoden 2018 

I 2018 udkom ”KulturMiljø-metoden” som en revideret udpegningsmetodisk tilgang til den kommunale 

kulturmiljøplanlægning. Metoden er udviklet i et samarbejde mellem af Esbjerg Kommune og Sydvest-

jyske Museer.47 Projektet blev fulgt af Slots- og Kulturstyrelsen, der har også støttet udgivelsen, og me-

toden må således opfattes som et nyt autoritativt bud på, hvordan man kan udpege og afgrænse kultur-

miljøer i den kommunale planlægning.  

Ambitionen var at opdatere KIP-metoden med SAVE-metodens bebyggede struktur-analyse ud fra en 

erkendelse af, at de to metoder havde hver sine styrker og svagheder og var udviklet af to forskellige 

faglige traditioner, hhv. historie/etnologi og arkitektur/æstetik. Resultatet er blevet en god struktureret 

anvisning af udpegningsarbejdet i tre faser (A: forundersøgelse, B: feltarbejde, og C: konklusion), med 

pædagogisk tydeliggørelse af hvornår og hvordan de to oprindelige metoder supplerer hinanden. De 

tilhørende skemaer afslører imidlertid en vis tilbageholdenhed med at lave en egentlig revision/fusion 

af de to metoder. Derfor kommer udpegningsprocessen til at fremstår meget omfattende og vil nok 

                                                 
44 Høi, A. & Stenak, M.: SAVE – Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi. Kulturministeriet, Kulturarvs-
styrelsen, 2011, s. 81-80. 
45 Landsplan, Naturstyrelsen: Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013. Miljøministeriet, 2011, s. 53.  
46 Erhvervsstyrelsen: Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017. Erhvervs- og Vækstministeriet, 2015, s. 31-32. 
47 Slyngborg, M. & Gori, A.: KulturMiljø-metoden. Udpegning og afgrænsning af kulturmiljøer i planlægningen. Forlaget Liljebjerget og 
Sydvestjyske Museer, 2018.  
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kun appellere til de mest ambitiøse kommuner og museer. Andre vil nok opfinde deres egen ”light-ver-

sion” af metoden, om end den grundige udpegningsproces vil have sine fordele i den efterfølgende 

planlægning. 

3.4.5 Nationale interesser 2021 

I statens udmelding for den kommende kommuneplan 2021 er de statslige interesser omdøbt til ”Over-

sigt over nationale interesser i kommuneplanlægning”. Hermed underforstås, at staten ikke skal blande sig i alt, 

og det er kun en delmængde af den fysiske planlægning og interesseafvejning, der reelt har national be-

tydning. De nationale interesser har fortsat kulturarv og landskab som et af de fire interesseområder. 

Selvom formuleringen af krav er mere knudret, er det faktiske indhold identisk med udmeldingen i 

2017. Det er tydeligt, at formuleringen af det nationale krav skal ligge så tæt op ad planlovens bestem-

melse i kommuneplankatalogets § 11 a, stk. 1.: ”Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for… [pkt. 15:] 

sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kul-

turhistoriske bevaringsværdier”. Hvis man nærlæser de nationale interesser i udmeldingen fra 2018, så frem-

hæver de reelt fire kulturarvsemner, der skal udpeges/sikres: 1. Værdifulde kulturmiljøer, 2. Beskyttel-

sesområder omkring kirker, 3. Bevaringsværdige bygninger, og 4. Bufferzoner omkring verdensarvsste-

der inkl. tentative steder.48 

Der er således ikke foretaget indholdsmæssige justeringer i statens krav til kulturarv i kommuneplanen 

siden 2013 (bufferzoner omkring verdensarv), og for kulturmiljøets vedkommende ikke siden 2009. 

3.4.6 Digitale kulturmiljøer i Plandata.dk 

Siden kommuneplan 2013 har der været et krav, at kommuneplanens retningslinjer blev indberettet di-

gitalt til Erhvervsstyrelsens plansystemDK, i dag kaldet plandata.dk. Det betyder, at kommuneplanens 

kulturhistoriske bevaringsværdier skal uploades efter en fast datamodel (PlanDK3). Datamodellen giver 

kun plads til to typer af udpegninger, som er tekstnært udskåret af planloven (jf. § 11 a, stk. 1 nr. 15):49 

 Temakode 1116: Kulturhistoriske bevaringsværdier. 

 Temakode 1117: Værdifulde kulturmiljøer. 

Datamodellen efterlader kun et enkelt valgfrit bemærkningsfelt til at karakterisere bevaringsværdi-

erne/kulturmiljøet. Derudover kan der indsættes link, som peger direkte på kommunens egen redegø-

relse for det enkelte kulturmiljø, så det bliver tydeligt, hvilke fortællinger og fysiske kvaliteter kulturmil-

jøet rummer. Værdifulde kulturmiljøer skal uploades som temakode 1117 og er relativt veldefineret. 

Problemet ligger i temakode 1116, der rummer en potentiel rodebutik for øvrige kulturhistoriske beva-

ringsværdier (kirkeomgivelser, bufferzoner om verdensarv, bevaringsværdige bygninger, bebyggede 

strukturer og øvrige kulturhistoriske bevaringsværdier). Og dykker man ned i kommunernes reelle ind-

rapportering til planddata.dk, bliver eksistensen af denne rodebutik bekræftet, også for temakode 1117 

(mere herom nedenfor).  

                                                 
48 Erhvervsstyrelsen: Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen. Planlægning og Byudvikling, Erhvervsstyrelsen 
2018, s. 15. 
49 Planinfo, Erhvervsstyrelsen: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/datamodel-upload-download#Tema%201116 [set 7/9-
2020]. 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/datamodel-upload-download#Tema%201116
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3.5 Aktivering af kulturarven 
Som optakt til strukturreformen udgav Kulturarvsstyrelsen og Realdania en analyse til danskernes hold-

ning til kulturarv, kaldet ”Kulturarv – en værdifuld ressource for kommunernes udvikling”.50 Analysen blev et 

pejlemærke for statens og Realdanias strategiske arbejde med kulturarv i det følgende tiår. Kommu-

nerne skulle gøres opmærksomme på, at den faste kulturarv (bygninger, fortidsminder og kulturmiljøer) 

kunne bruges som et lokalt kvalitetsparameter og være med til at understøtte øget bosætning, turisme 

og erhvervsudvikling. Kulturarv blev talt ind i en vækst- og udviklingsdagsorden med den bagvedlig-

gende ide, at bevaring og transformation bidrager til at skabe stedsspecifikke kvaliteter, som tiltrækker 

nye borgere, turister og erhverv. 

3.5.1 Kulturarvskommuner I-III 

Kulturarv – en værdifuld ressource for kommunernes udvikling blev fundamentet for de tre efterfølgende kultur-

arvskommune-projekter (1: 2006-2007, 2: 2008-2010 og 3: 2016-2018). Projekterne skulle udforske nye 

veje til at benytte og beskytte kulturarv i den kommunale planlægning med fokus på forskellige temaer 

og ”kommuneprofiler”. I første runde med Haderslev, Hvidovre, Hjørring og Aalborg var de kommu-

nale temaer: turisme, forstad, det åbne land og industri. Resultatet var bl.a., at kommunerne fik øjnene 

op for samarbejdet med museernes og skrev kulturarv ind planstrategien.51 I anden runde var der fokus 

på identitetsopbygning i sammenbragte kommuner (Halsnæs, Mariagerfjord og Vordingborg) eller 

branding af kommuner med fælles kulturarv (det Sydfynske Øhav: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø 

og Langeland).52 I tredje runde var fokus på kommuner (Brønderslev, Vesthimmerland, Aabenraa, 

Næstved og Greve), som arbejdede med konkrete udfordringer inden for bevaringsværdige bygninger, 

bymidtetransformation og aktivering af kulturmiljøer.53    

 Kulturarvskommuner 
Runde I 
2006-2007 

Runde II 
2008-2010 

Runde III 
2015-2018 

Kommuner Haderslev, Hvidovre, Hjørring og 
Aalborg 

Halsnæs, Mariagerfjord, Vordingborg, 
Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø og 
Langeland  

Brønderslev, Vesthimmerland, Aaben-
raa, Næstved og Greve 

Temaer Turisme, forstad, det åbne land og 
erhvervsudvikling  

Identitetsopbygning og branding Bevaringsværdige bygninger, bymidte-
transformation og aktivering af kultur-
miljøer 

Anbefalin-
ger 

1. Skab en værdifuld historie 
2. Udvælg de rigtige dynamoer 
3. Formulér en vision for kulturar-
ven 
4. Find og visualiser de fysiske kva-
liteter 
5. Arbejd på tværs af kommunen 
6. Dyrk de eksterne interessenter 
og samarbejdspartnere 
7. Skab formidling og dialog om 
kommunens kulturarv 
 

1. Find den gode, fælles fortælling 
2. Tænk i helheder frem for enkeltele-
menter 
3. Formuler en vision 
4. Find visualiser og kommuniker de 
fysiske kvaliteter 
5. Gør kulturarven til en integreret del 
af planlægningsarbejdet 
6. Arbejd på tværs af forvaltninger, 
museer og andre interessenter 
 

1. Skab en vision 
2. Sats på ildsjælene og de frivillige 
3. Find og kommuniker den bærende 
fortælling 
4. Tænk bevaring og strategisk plan-
lægning sammen 
5. Arbejd på tværs af forvaltninger og 
institutioner 
6. Prioriter udvikling, hvor potentialet 
er størst 
 
 

Figur 1: Sammenstilling af anbefalinger fra de tre kulturarvskommuneforløb 2006-2018. Bemærk et betydeligt og naturligt overlap i anbefalingerne på tværs af 
de tre runder. 

                                                 
50 Kulturarvsstyrelsen & Realdania (red.): Kulturarv – en værdifuld ressource for kommunernes udvikling. Kulturarvsstyrelsen og Real-
dania, 2005. 
51 Kulturarvsstyrelsen & Realdania (red.): Kulturarven – et aktiv. Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner. Kulturstyrelsen og Real-
dania, 2008. 
52 Øhrgaard, L. (red.): Kommune – kend din kulturarv! Kulturarvsstyrelsen og Realdania, 2010. 
53 Sutcliffe, A.-L., M.: Kulturarvskommuner 2015-2018 – Veje til udvikling. Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania, 2018. 
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Kulturarvskommuneprojekterne var med til at give Slots- og Kulturstyrelsen (med tidligere navne) et 

dybere indblik i de udfordringer, som trængte sig på i kommunerne, og der er kommet mange gode er-

kendelser frem gennem den eksemplariske og dialogorienterede tilgang. Den grundlæggende tilgang var 

at hylde det lokale initiativ og give kommunerne metodefrihed til at finde nye veje til brug og bevaring 

af kulturmiljøerne.  

Indsatsen medførte også en forskydning af ressourcer, så fokus flyttede væk fra det nationale overblik, 

som bl.a. opbygges i forbindelse med systematisk plantilsyn og generel vejledning af kommunernes kul-

turmiljøarbejde. 

3.5.2 SAK og PAK 

Fondenes filantropiske virksomhed er i samme periode – fra ca. år 2000 til i dag – blevet stadig mere 

betydningsfuld for bevaring, transformation og aktivering af den faste kulturarv. Det gælder bl.a. Real-

dania, A. P. Møller og Augustinus fondenes projektstøtte. Alene Realdania har siden år 2000 støttet 

over 450 projekter for ”det byggede miljø”, hvoraf en lang række har og har haft stor betydning for den 

konkrete bygnings- og kulturmiljøbevaring i relation til indsatser/programmer, som fremmer en le-

vende bygningskultur eller de stedbundne potentialer over hele landet. Et par publikationer/projekter, 

der er rettet mod generel metodeudvikling og aktivering af kulturarven fremhæves herunder. 

I 2015 begyndte Aarhus Arkitektskole, med støtte fra Realdania, at udvikle en metode til ”Screening Af 

Kulturmiljøer”, også kaldet SAK-metoden. Formålet var at screene en kommunes eksisterende kulturmil-

jøudpegninger og ”vurdere kulturmiljøer ud fra tydelige parametre, så kulturarvens værdier, egenskaber og udviklings-

potentialer bliver synlige og kan skabe nye muligheder og indsatser med henblik på at bevare gennem udvikling”.54 Pro-

jektet løber til 2021, og til den tid vil alle landets 45 yder- og landkommuner plus 7 mellemkommuner 

have fået screenet deres kulturmiljøer. ”…Metoden er udviklet til på en overkommelig men faglig forsvarlig måde 

at finde landets bedste kulturmiljøer”.55 Man kan fremhæve flere kritiske forhold ved SAK-metodens lødig-

hed og akademiske bias, men screeningen har fået de enkelte kommuner til at spærre øjnene op for 

egne fysiske kvaliteter. Det har givet positiv opmærksomhed på de ca. 10-30 kulturmiljøer, der er fun-

det bedst i hver kommune, og på den måde er det bedagede amtslige udpegningsarbejde blev støvet af. 

Men screeningen efterlader også et stort antal kulturmiljøer ”på perronen”, som kommunen ikke helt 

ved om skal ”afbeskyttes” eller håndteres på anden vis. Det gælder særligt miljøer uden bebyggelse 

og/eller arkitektoniske/æstetiske værdier. Det er uvist om denne skævvridning skyldes bevillingsgive-

rens fokus på det byggede miljø eller arkitektskolens forforståelse af genstandsfeltet. På den måde er 

der risiko for, at den kulturhistoriske fortælling og helheden af funktionelt knyttede elementer glider i 

baggrunden til fordel for det, der umiddelbart kan ses og opleves værdifuldt.   

Som en overbygning til SAK har Collective Impact-gruppen udarbejdet ”Potentialevurdering af kulturmiljøer 

– en guide” (PAK). Metoden er udviklet i et pilotprojekt med Faaborg-Midtfyn og Lolland kommuner, 
hvor man har forsøgt at indkredse kulturmiljøernes udviklingspotentiale ved at kombinere hårde data 
om bosætning, erhverv og turisme med lokal viden.56 PAK starter med en SAK-screening, hvor de

”bedste” miljøer udvælges (30-50). Disse udsættes derefter vurdering af deres funktion og placering i

54 Pedersen, S. O. & Morgen, M. A. (red): Screening af kulturmiljøer. Metodevejledning. Arkitektskolen Aarhus 2018. 
55 Pressemeddelelse 21.09.2015: Kulturmiljøer i Danmark – Sikring og udvikling af de byggede miljøer i yderområderne.  
https://aarch.dk/bevilling-kortlaegning-kulturmiljoeer/ [set 9/9-2020]. 
56 BARK Rådgivning A/S (red.): Potentialevurdering af kulturmiljøer – en guide. Collective Impact-gruppen, Bygningsarven i land-
distrikterne 2017. 

https://aarch.dk/bevilling-kortlaegning-kulturmiljoeer/
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den strategiske kommuneplanlægning og en geografisk-statistisk analyse af afstand til motorvej, befolk-

ningstæthed og husstandsindkomst, samt analyse med fem variable, der indikerer potentiale for bosæt-

ning, erhverv og turisme. De bedste 10-15 miljøer skæres yderligere ned til 3-5 topmiljøer gennem lokal 

involvering, SWOT-analyse og kvalificering af en ressourcegruppe. 

3.6 Sammenfatning 
De formelle statslige krav til kulturmiljøet i planlægningen er blevet skærpede siden de første formule-

ringer til regionplan 1997. I kommuneplan 2009 skulle amternes retningslinjer og redegørelser for kul-

turmiljøer i det åbne land overføres. Det samme gjaldt beskyttelsen af landkirkernes omgivelser. Kultur-

miljøer i byen skulle udpeges ved at overføre bebyggede strukturer fra kommuneatlas, og bevaringsvær-

dige bygninger, som er registreret efter SAVE-systemet skal angives i kommuneplanen. Desuden blev 

kommunerne opfordret til at medtage de 161 regionale industriminder som kulturmiljøer i planlægnin-

gen. 

I kommuneplan 2013 blev det indskærpet, at de bevaringsværdige bygninger skulle angives i kommune-

plan eller lokalplan for at være beskyttede af bygningsfredningsloven. Bufferzoner omkring verdens-

arvssteder nævnes første gang i 2013 og gøres til et egentligt krav i 2017. De nationale interesser for 

kommunalplan 2021 er uændrede i forhold til de statslige interesser i 2017. 

Indrapporteringen af digitale kulturmiljøer (temakode 1117) til plandata er for så vidt enkel og entydig. 

Til gengæld er andre kulturhistoriske bevaringsværdier (temakode 1116) en potentiel rodebutik. Data-

modellen rummer ikke megen plads til information om hvert kulturmiljø/polygon. Det er derfor vig-

tigt, at den enkelte kommune har redegjort for det enkelte kulturmiljøs bærende bevaringsværdier, så 

der kan linkes i dybden til fx en hjemmeside.  

Kulturarvsstyrelsen udgav i 2011 en revideret SAVE-vejledning, som anviser en mere fleksibel brug af 

SAVE-metoden til værdisætning af enkeltbygninger og bymiljøer, hvor formidlingsdelen (kommuneat-

lasset) er fjernet som en naturlig afrunding af kortlægningsarbejdet. KulturMiljø-metoden fra 2018 

kombinerer KIP med SAVE-metodens bebyggede struktur-analyse med henblik på at samtænke kultur-

historie, arkitektur og planlægning. Metoden er fagligt velfunderet, men skemaerne forekommer res-

sourcekrævende at udfylde i deres ideelle form. 

SAK-metoden opererer med en screening af de eksisterende kulturmiljøudpegninger med henblik på at 

udvælge de 25-30 bedste i hver kommune, som man bør satse på i planlægningen. Metoden er præget af 

et arkitektonisk, bebyggelsesfokuseret blik på kulturmiljøerne – en lynmetode, der bidrager til at skabe 

opmærksomhed, men den fungerer nok ikke som forvaltningsgrundlag. PAK-metoden er en overbyg-

ning til SAK. Gennem PAK-metodens statistiske analyse og lokale kvalificering udvælges de 3-5 aller-

bedste kulturmiljøer i hver kommuner, som har størst udviklings- og investeringspotentiale.  

Tendensen går altså i retning af kun at udvælge og planlægge aktivt for et lille antal kulturmiljøer, der 

synes at være overlevelsesduelige i en kommunal realitet, hvor miljøernes eksistensberettigelse afhænger 

af deres evne til at tiltrække turister, erhverv og ny bosættere. Der er sket en forskydning af kulturmiljø-

interessen fra udgangspunktet i de iboende værdier til et fokus på de instrumentelle værdier, altså en be-

vægelse fra sikring af blotte velbevarede miljøer til en strategisk udvikling af kulturmiljøer med potentiel 

attraktionskraft og intuitiv herlighedsværdi. Det efterlader så spørgsmålet om, hvad der skal ske med de 

80-90 % af de værdifulde kulturmiljøer som ikke har særligt udviklingspotentiale?

Der er risiko for at (ydmyge) kulturmiljøer, som ikke umiddelbart kan ”aktiveres” på traditionelle mar-

kedsvilkår – uanset om de er nok så væsentlige repræsentanter for den samfundsmæssige udvikling – 
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ikke nyder den nødvendige opmærksomhed i den kommunale planlægning. Og på længere sigt betyder 

det, at disse miljøer vil forfalde, blive omdannet eller forsvinde. Det er den kollektive erindring udtrykt 

som synlige fysiske levn i en geografisk og funktionel helhed, der langsomt eroderer.  

Slots- og Kulturstyrelsen (med skiftende navne) har siden 2005 brugt relativt mange ressourcer på kul-

turarvskommuneforsøg I-III, promovering af eksemplariske projekter og generel dialog med kommu-

nerne. Den mere kontrollerende og autoritativt vejledende rolle, som kendetegnede ”amternes epoke”, 

er lagt i dvale. Det betyder, at kommunernes kulturmiljøplanlægning har groet i alle mulige retninger og 

den sektoransvarlige statslige myndighed har nok ikke helt fulgt med. Derfor bliver det stadig vanskeli-

gere at tilvejebringe et nationalt overblik og faktisk svare fagligt kvalificeret på spørgsmålet: Hvilke kul-

turmiljøer har national interesse? 

Men er det noget problem? Har vi styr på kulturmiljøtyperne og deres væsentlighed i et lokalt, regionalt 

og nationalt perspektiv? Og har vores erkendelse af hvilke typer af bebyggede miljøer og kulturhistori-

ske helheder, der er bevaringsværdige, ikke flyttet sig de sidste 25 år?   
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4. Ny viden
De seneste 25 år er der blevet publiceret en mængde bøger, artikler og rapporter, som har kvalificeret 

forståelsen af de ”oprindelige” kortlægningstemaer, som blev præsenteret i ’De kulturhistoriske interes-

ser i landskabet’57, herunder en række nye som omfatter industri- og velfærdssamfundet. I det følgende 

gives et udpluk af række væsentlige publikationer efter 1994, der har et regionalt eller nationalt sigte 

og/eller kvalificerer forståelsen af en kulturmiljøtype. Litteratur om enkelte miljøer og steder behandles 

ikke. 

4.1 Agrare miljøer før 1800 
De agrare miljøer før 1800 rummer nogle store temaer, som landsbyer og hovedgårde, har været bear-

bejdet i megen litteratur, både faglitteratur og planlægningsorienteret.  

I forbindelse med fredningsplanlægningen i begyndelsen af 1980’erne iværksatte Fyns Amt en registre-

ring af alle amtets landsbyer (i alt 624) med henblik på at udpege de 25 bedst bevarede i regionplanen. 

Resultatet blev en grundig videnbaseret registrering som blev udgivet kommunevis med 6 skemaer 

(navn og anlægstype, beskrivelse af landsbykernen og ejerlavet mht. dyrkningssystem og udskiftning, 

bevaringsvurdering af bykerne og ejerlav, statistisk oversigt over bebyggelser og ejerforhold, udviklings-

beskrivelse samt en vurdering af typologi og bevaringsgrad, der vejedes sammen) og 4 kort (landsbyker-

nen omkring 1800 (original-I kort) og ca. 1980 samt tilsvarende for landsbyejerlavet, hvor det ældste 

kort var en ny- og sammentegning af arealressourcer på original-I kort58. Med udgangspunkt heri be-

skrev historikeren Erland Porsmose, der var den faglige ankermand bag landsbyregisteringen på Fyn, i 

Danske Landsbyer (Gyldendal 2008) de danske landsbyers historie med vægt på både bygninger og 

landskab59.  

I 1980’erne fortsatte Fyns Amt registrering af kulturmiljøer (før ordet var opfundet) med hovedgårde, 

som på nøjagtig tilsvarende vis blev udgivet kommunevis med et antal skemaer og kort for hver hoved-

gård60. Hovedgårdene var også i centrum for et stort 4-binds værk, som Nationalmuseet udgav 2004-06 

med John Erichsen og Mikkel Venborg Petersen som redaktører og en række fagfolk på til at dække 

emnerne Menneske - Samfund - Landskab og Bygninger. De fire bind havde hver deres tema: bind 1: 

gods og samfund, bind 2: anlæg, interiør og have, bind 3: drift og landskab, bind 4: moderne brug og 

bevaring61.  

2014-18 udgav Niels Peter Stilling hos Gyldendal Danmarks Herregårde i 4 bind62. Værket omfatter en 

detaljeret beskrivelse med vægt på arkitektur og bygninger samt ejerforhold af ca. halvdelen af områdets 

hovedgårde, mens den anden halvdel kun er oplistet i tabelform. Bd. 3 er helliget Skåne, Halland og 

Blekinge. 

Dansk Herregårdscenter med sæde på Gl. Estrup har udviklet en hjemmeside https://www.danskeher-

regaarde.dk/, hvor man kan tilgå oplysninger om alle danske hovedgårde både historisk og nutidigt. 

Der er særligt vægt på ejere og bygninger, mens kulturlandskabet og fæstegods ikke er særlig beskrevet. 

Siden er under stadig udbygning.  

57 Etting, V. & Møller, P. G (red.): De kulturhistoriske interesser i landskabet. Skov- og Naturstyrelsen 1996. 
58 Fyns Amtskommune. Landsbyregistrering i Fyns Amt vol. 1-32, Odense 1983. 
59 Erland Porsmose. Danske Landsbyer. Gyldendal 2008 
60 Fyns Amt, Natur- og Vandmiljøafdelingen Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt Odense 1995, vol. 1-27. 
61 John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen (red.) Herregården. Vol. 1-4, Nationalmuseet, København 2004-06. 
62 Niels Peter Stilling Danmarks Herregårde, Gyldendal 2014-18, vol. 1-4. 

https://www.danskeherregaarde.dk/
https://www.danskeherregaarde.dk/
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Et særligt tema er behandlet af Adam Tybjærg Schacke, nemlig enkelt- og enestegårde. På Fyn har han 

gennemarbejdet temaet og fundet et skel mellem enkeltgårde, som indgår i en landsbys dyrkningsfælles-

skab selv om de ligger lidt uden for bebyggelsen, og enestegårde, som ikke indgik i noget dyrkningsfæl-

lesskab63. 

4.2 Agrare miljøer efter 1800 
Efter udskiftningen opstod mange nye bebyggelser ude i det åbne land af både gårde og huse. De har 

fået betegnelsen ’samlinger af gårde og huse’, og er undersøgt af Astrid Krarup Andersen i Vejle Amt. 

Hendes konklusion på en definition af begrebet lyder: ’En samling af gårde og huse består af tre eller 

flere bebyggelser med agrart præg, der opstod i perioden efter udskiftningen og frem til 1970. Bebyggel-

sen skal udgøre en samlet helhed med fælles orientering mod en vej. Miljøerne registreres ved hjælp af 

et stednavn.’ Dvs. stednavnet er ikke en nødvendighed, men en måde at opfange dem på64. 

En anden bebyggelsestype er husmandskolonier, der defineres som mindst tre brug lokaliseret/organise-

ret samlet. De opstod ved to begivenheder. For det første ved udskiftningen, hvor der etableredes hus-

mandsbrug uden for landsbyer. Koloniernes omfang har været nedtonet, idet husmænd blev anset for at 

være taberne ved landboreformerne, men en systematisk undersøgelse i udvalgte områder fordelt i hele 

landet viser, at deres omfang er betydeligt i områder tæt på hovedgårde, hvor godsejere sørgede for at 

der blev indrettet sådanne til husmænd med lidt jord, så de kunne udgøre en arbejdskraftreserve for både 

godset selv og for gårdmænd65. Den anden begivenhed var udstykningen af statshusmandsbrug efter 

1919-loven i kølvandet på lensafløsningen. Den fandt også sted i godsrige landskaber. Det østfynske sogn 

Flødstrup med 48 sådanne brug er undersøgt af Anette Jensen med særligt henblik på at vurdere kultur-

miljøpotentialet66. Ligeledes har Gunnar Solvang i flere sammenhænge undersøgt husmandskolonien 

Rønhave uden for Sønderborg med særligt henblik på dens opståen, udvikling og sociale sammensætning 

op mod nutiden67. 

Landbrugets bygninger 1850-1940 var et projekt igangsat i 1996 af den daværende Skov- og Naturstyrelsen68 

som regionale gennemgange af periodens landbrugsbygninger (og til dels haver) med det formål at foreslå 

nye bygningsfredninger69. Publikationerne er skåret over samme læst med en fyldig oversigtlig gennem-

gang af væsentlige udviklingstræk i bygningshistorien, både historisk og arkitektonisk. Første udgivne 

                                                 
63 Adam Tybjærg Schacke.  Enkelt- og enestegårde på Fyn - i dyrkningsfællesskabets tid, Landbohistorisk Selskab Kerte-
minde 2003. 
64 Astrid Krarup Andersen ’Samlinger af gårde og huse - landbrugsbebyggelse opstået efter udskiftningen’, Landbohistorisk 
Tidsskrift 2008,2 s. 9-43. 
65 Per Grau Møller "Husmandskolonier fra udskiftningstiden". Landbohistorisk Tidsskrift. 2016(13) s. 29-72. 
66 Anette Jensen ‚Statshusmandsbrugene i Flødstrup sogn på Østfyn - et kulturmiljø under forandring’. Landbohistorisk Selskab og Ker-
temindeegnens Museer 2001. 
67 Gunnar Solvang. Husmandsliv. En etnologisk skildring af livsvilkårene i Rønhave-kolonien på Als 1925-80, Landbohistorisk Selskab 
1984; Gunnar Solvang. Husmandsliv under afvikling. Udvikling og forandring i et sønderjysk landbosamfund 1974-2000 med hovedvægt på 
de nye tilflyttere, Landbohistorisk Selskab og Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1999. 
68 Hedegaard, E. & Myrtue, A.: Landbrugets bygninger 1850-1940. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 
1996. 
69 Lisbeth Brorsen, Kenneth Johansen og Eske Møller. Landbrugets Bygninger 1850-1940. Introduktion. Temagennemgang. Kultur-
arvsstyrelsen 2002. 
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bind kom for Fyn70 og blev fulgt op af Østjylland71, Nordjylland72 og Sønderjylland (dog kun indledning, 

men ikke bygningsgennemgang)73. Derefter er projektet afsluttet, fordi man ikke vurderede at gennem-

gangene af Vestjylland og Sjælland ville føre til fredningsforslag.  

4.3 Bymiljøer før 1850 
Jørgen Elsøe Jensen påbegyndte i 1989 et projekt om Danmarks middelalderlige byplaner, støttet af den 

daværende Planstyrelse og udgivet i samarbejde med Odense Universitetsforlag og Dansk Komite for 

Byhistorie i syv landsdækkende bind 1992-200074. Der redegøres for de i alt 62 byers placering i land-

skabet, bygrundens beskaffenhed, byplantypen og den byplanhistoriske udvikling. Analysernes udgangs-

punkt er bykort i Traps første udgave omkring 1860 og der er rigt illustreret med ældre fotos, der viser 

gadeforløb fra før 1940. Problemet er dog integrationen med byarkæologiske udgravninger, som lø-

bende kan justere billedet. 

Center for byhistories købstadsportal (http://ddb.byhistorie.dk/koebstaeder/) er en database som 

rummer mange oplysninger om de individuelle danske købstæder og deres historie helt generelt, men 

ikke detaljeret ned på gade- endsige bygningsniveau. Den rummer megen statistik om befolkning og er-

hvervsfordeling samt enkelte prospekter, men ikke deciderede kort. Centret har også i serien Danske 

Bystudier udgivet en skriftrække på 3 bind, der dækker hver sin periode med overblik og forskellige te-

matiske nedslag: middelalderbyen, den klassiske købstad samt den moderne by75. Nævnes skal også 

Bjørn Poulsen og Hans Krongaard Kristensens meget grundige behandling af Danmarks Byer i middel-

alderen, ud fra både en arkæologisk og historisk vinkel76. 

Nævnes skal også Kulturarvsmasterplan for Nyborg og kongernes Østfyn. Selv om den kun er lavet for en en-

kelt købstad, rummer den en tilgang til forståelsen af en købstad og dens forskellige kvarterer og deres 

historiske udvikling, som er helt i tråd med kulturmiljøbegrebet og er normsættende for måden at gribe 

arbejdet an på. Endvidere integrerer den også det omgivende landskab i kommunen77. 

4.4 Bymiljøer 1850 til 1945 
Mette Ladegaard Thøgersen har undersøgt stationsbyers opståen og udvikling. Med særligt afsæt i kort-

materiale og topografiske værker (Traps fem udgaver) har hun afdækket, hvornår de bymæssige bebyg-

gelser på landet (rurale byer) udviklede sig, hvad deres udstrækning var og hvilke funktioner byerne 

                                                 
70 Lisbeth Brorsen, Kenneth Johansen og Eske Møller. Landbrugets Bygninger 1850-1940. Fyn. Temagennemgang. Kulturarvssty-
relsen 2002. 
71 Kirsten Rykind-Eriksen m.fl Landbrugets Bygninger 1850-1940. Østjylland. Vejle og Århus amter. Temagennemgang. Kulturarvssty-
relsen 2003. 
72 Henning Ringgaard Lauridsen, Niels Bendsen og Lisbeth Brorsen. Landbrugets Bygninger 1850-1940. Viborg og Nordjyllands 
Amter. Temagennemgang. Kulturarvsstyrelsen 2004. 
73 Peter Dragsbo. Landbrugets Bygninger 1850-1940. Sønderjyllands Amt. Temagennemgang, indledning. Kulturarvsstyrel-
sen 2005. 
74 Jørgen Elsøe Jensen. Danmarks Middelalderlige Byplaner. Odense Universitetsforlag, Dansk Komite for Byhistorie og (fra bd. 
2) Skov- og Naturstyrelsen, bd. 1 Fyn med omliggende øer 1992, bd. 2 Syd- og Sønderjylland 1994, bd. 3 Lolland, Falster og 
Møn 1994, bd. 4. Nordjylland 1995, bd. 5 Midtjylland 1998, bd. 6 Syd- og Vestsjælland 1999 og bd. 7 Nordøstsjælland og 
Bornholm 2000. 
75 Søren Bitsch Christensen (red.) Middelalderbyen. Danske Bystudier 1. Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhi-

storie, 2004; Søren Bitsch Christensen (red.) Den klassiske købstad. Danske Bystudier 2. Aarhus Universitetsforlag og Dansk 
Center for Byhistorie, 2005; Søren Bitsch Christensen (red.) Den moderne by. Danske Bystudier 3. Aarhus Universitetsforlag 

og Dansk Center for Byhistorie, 2007. 
76 Hans Krongaard Kristensen & Bjørn Poulsen Danmarks Byer i Middelalderen, Aarhus Universitetsforlag, Den Gamle By og 

Dansk Center for Byhistorie, 2016. 
77 Mette L. Thøgersen mfl. Kulturarvsmasterplan for Nyborg og kongernes Østfyn, Østfyns Museer og Nyborg Kommune, 2019. 

http://ddb.byhistorie.dk/koebstaeder/
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rummede. Hun lægger vægt på at bruge en mere dækkende betegnelse end stationsbyer, da samme be-

byggelsestype også udviklede sig uden at der var en station tilknyttet, men f.eks. et centralt vejknude-

punkt, der kunne danne udgangspunkt for centrale funktioner og virksomheder78. 

Forstaden som generelt fænomen, der kan defineres som en købstads umiddelbare forlængelse ud i en 

selvstændig samlet bebyggelse, mangler fortsat en gennemgribende registrering og undersøgelse. Der 

findes dog udgivet registreringer af enkelte forstadsbebyggelser79.  

Helle Ravn og Peter Dragsbo har undersøgt haveby-fænomenet i Danmark og sammenlignet med Eng-

land og Tyskland. Det udvikledes som en særlig anlægstype i de første årtier af 1900-tallet og udfolde-

des i hovedstaden og en række provinsbyer som særligt arkitekttegnede anlæg80. 

4.5 Velfærdssamfundet - Bymiljøer efter 1945 
Interessen for velfærdssamfundets kulturmiljøer har været stærkt stigende siden 1994, bl.a. drevet For-

stadsmuseet i Hvidovre og Brøndby. Kulturarvsstyrelsen har forsøgt at skabe mere fokus på velfærds-

samfundets bygninger, men det er aldrig blevet til egentlig satsning.81 

Tidsskriftet ARCHITECTURA helligede i 2013 et helt nummer til ’Velfærdssamfundets bygninger’ 

hvorfra det især er værd at fremhæve Caspar Jørgensens introduktion, Michael Sten Johnsens artikel om 

det almindelige boligbyggeri og Jørgen Hegner Christiansens gennemgang af *Typehuset’.82 

Anne Tietjen giver i ”Forstadens bygningskultur 1945-1989” et overblik over velfærdfærdsforstadens 

bevaringsværdier og foreslår en inddeling i kulturmiljøtyperne: Etagebyggeri, parkbebyggelse, parcelhus-

kvarter, storskala montageplan, tæt-lav boligby, uddannelse, sundhed og omsorg, idræt og rekreation, 

kulturinstitution, indkøbscenter, industrikvarter, veje- og trafikfølgearealer.83 

Nogle af disse typer er yderligere undersøgt af andre forfattere, bl.a. industrikvarterer i Nordjylland84 og 

parcelhuset85. Peter Dragsbo har besøgt og/eller undersøgt forstæder og parcelhuskvarterer i 30 danske 

byer86. Dansk Bygningsarv oplister i ”1940’erne og 1950’ernes murede etagebyggeri” 21 toneangivende 

og 60 karakteristiske bebyggelser.87 

78 Mette Ladegaard Thøgersen (2007) Landdistrikternes urbanisering. En analyse af de rurale byers opståen, udvikling og karakteristika 

ca. 1840-1960, upubl. phd-afhandling Syddansk Universitet.  
79 Peter Dragsbo. Forstæder i Esbjerg 1900-1960, Esbjerg Museum 1988; Poul Sverrild. Lysthusbeboerne – en forstad fødes, Hvid-
ovre 1988; Poul Sverrild. Vejene til Hvidovre. Om den periurbane udvikling i en københavnsk forstadskommune, Frydenlund 2020. 
80 Helle Ravn og Peter Dragsbo. Havebyen. Havebyer i Danmark, England og Tyskland før, nu og i fremtiden? Historika 2017. 
81 Sverrild, P.: Velfærdssamfundets Bygninger, Bygningskulturens Dag 2008. Kulturarvsstyrelsen 2008.  
82 ACHITECTURA 35, Arkitekturhistorisk Årsskrift. Selskabet for Arkitekturhistorie, København 2013. 
83 Tietjen, A. (red.): Forstadens bygningskultur 1945-89. På sporet af velfærdsforstadens bevaringsværdier. Dansk Bygningsarv og Real-
dania, 2010. 
84 Pedersen, M.: Velfærdsstatens Industrilandskab. Om efterkrigstidens industrikvarterer i Nordjylland. En forskningsrapport. Aalborg: 
Aalborg Universitetsforlag, 2010. 
85 Lind, O. & Møller, J. Bag hækken: Det danske parcelhus i lyst og nød. Arkitektens Forlag, 1996. 
86 Dragsbo, P. Hvem opfandt parcelhuskvarteret? Forstaden har en historie. Museum Sønderjylland. Dansk Center for Byhistorie, 

2008. 
87 Dansk Bygningsarv (red): 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser – Bygningskultur og bevaringsværdier. Realdania, Lands-
byggefonden og Grundejernes Investeringsfond 
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På det regionale niveau skal bl.a. fremhæves antologien om ”Hovedstadsmetropolen efter 1945”, som 

giver et komplekst billede af den strukturelle, økonomiske og befolkningsmæssige udvikling i Hoved-

stadsområdet, herunder mange eksempler på det fysiske udtryk af velfærdssamfundets planer og byer.88 

Et lidt tilsvarende publikation – om end med et lidt bredere velfærdsbegreb og historisk sigte – er ”Vel-

færdstider og kulturarv – set fra Sønderjylland”, hvor der bl.a. gives en oversigt over byplan, byggeri og 

arkitektur i Sønderjylland efter 1945.89 

4.6 Industrimiljøer 
Industrisamfundets kulturarv var Kulturarvsstyrelsens første satsningsområde, som begyndte i 2003 og 

kulminerede i Industrikulturens år 2007 og med udgivelsen af ”INDUSTRI INDUSTRI 25 stk. dansk 

kulturarv”. Bogen udpeger 25 nationale industriminder og er resultatet af en faglig undersøgelses- og 

udvælgelsesproces drevet af et samarbejde mellem museumsfolk i ”industripuljen” og styrelsen. I 2003 

blev kulturmiljørådene og museumsrådene i hvert amt bedt om at pege på 10 industriminder og lidt 

flere i København og Aarhus. Det førte i 2004 til udpegningen af 161 regionale industriminder, som 

byggede på 15 regionale delrapporter.90  

Et samlet overblik gives af Henrik Harnow i ”Danmarks industrielle miljøer”, der rummer en guide til 

ca. 300 industrimiljøer i hele landet, dvs. de 25 nationale, de 161 regionale og godt 100 miljøer yderli-

gere.91 Det skal bemærkes, at Kulturarvsstyrelsens fokus på erhvervshavne også var en del industrisats-

ningen, ligesom der blev iværksat undersøgelser af bl.a. savværker92, sukkerfabrikker93, cementfabrik-

ker94, flinteindustri95, Bornholms råstofindustri96 og teglværker97. Et lokalt studie med store regionale 

kulturmiljø-betydninger er gennemgangen af industrilandskabet omkring Danfoss98. Hertil kommer 

flere oversigter og studier i tidsskriftet Fabrik og Bolig.  

KIP-rapportens stedmoderlige behandling af industritemaet som ”tidlig landindustri”, ”råstofmiljøer” 

og ”andelstidens produktionsanlæg” er således nu erstattet af et relativt komplet overblik over væsent-

lige industrimiljøer både i forhold til brancher, industrielle epoker, regional fordeling og lokalisering i 

byen og på landet indtil omkring 1970. 

                                                 
88 Bro, H., Christiansen, C., Jansen, I. K. & Skjøt-Pedersen, L. (red.): Hovedstadsmetropolen efter 1945. Hovedstadsområdets 
Kulturhistoriske Arkiver (HOKA), 2011. 
89 Furdal, K., Adriansen, I., Blond, A., Dragsbo, P. & Sørensen, A. B.: Velfærdstider og kulturarv – set fra Sønderjylland. Årbog 
for Museum Sønderjylland 2010. 
90 Rapporterne for hvert amt kan tilgås på: https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-mil-
joeer/bevaringstemaer/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort/rapporter-om-industriminderne/   
[set 15. juli 2020] 
91 Harnow, H.: Danmarks industrielle miljøer. Syddansk Universitetsforlag, 2011.  
92 Johansen, J. F.: Danske Savværker. Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 2006. 
93 Christensen, H.: Sukkerfabrikkerne. Roer i lange baner. Guldborgsund Museum, 2007. 
94 Pedersen, M.: De danske cementfabrikkers bebyggelsesmiljø. En undersøgelse af forandringer i en branches industrielle miljø ved den anden 
industrielle revolution. Syddansk Universitetsforlag 2008 
95 Solvang, G.: Dansk flinteindustri. Køge Museum, 2006. 
96 Knudsen, A. V.: De Bornholmske råstofindustriers historie. Bornholms Museum, 2007. 
97 Ann Merete Albæk, Torben A. Vestergaard og Lieselotte Eick-Rühmann. Industrilandskabet omkring Cathrinesminde Teglværk. 
Årsskrift XXVI, Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk – Cathrinesmindes Venner, 2013. 
98 Ann Merete Albæk, Peter Dragsbo, May-Britt Rørmose Hansen, Anne Sofie Hartelius og Torben A. Vestergaard. Indu-
strilandskabet omkring Danfoss. Årsskrift XXV, Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk – Cathrinesmindes Ven-
ner, i samarbejde med Sønderborg Kommune 2012. 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringstemaer/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort/rapporter-om-industriminderne/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringstemaer/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort/rapporter-om-industriminderne/
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4.7 Infrastruktur 
Steffen Elmer Jørgensen giver i Fra chausse til motorvej et overblik over det danske vejnets historie fra 

1761 og frem til 199899. Bogen behandler det offentlige vejnet – især hovedvejene – fra de politiske be-

slutninger og til udførelsen og administrationen bag ved i dette rigt illustrerede værk. 

Hjemmesiden http://danskejernbaner.dk/ indeholder et væld af detaljerede informationer om det dan-

ske jernbanenet og deres stationsbygninger, eksisterende som nedlagte. Dog er småbaner som roebaner 

mv. ikke medtaget.  

4.8 Kystmiljøer  
I 2000 fortog Skov- og Naturstyrelsen en temagennemgang af danske fyranlæg opført før 1950. Formå-

let var at sammenfatte den eksisterende viden om danske fyr med henblik på bygningsfredning af ud-

valgte fyranlæg og overveje sikring af bevaringsværdige anlæg. Gennemgangen skelner mellem anduv-

nings, ledefyr og vinkelfyr og påpeger markant skifte i udbygningen af fyrsystemet fra ca. 1870-1930.100 

Fyns Amt udgav i 2002 ”Fynske kystmiljøer”, som var en oversigt og vurdering af de amtets kystkultur-

miljøer på baggrund af en registrering fra 1999-2001.101 Kysten var også temaet for Nordisk Minister-

råds ”Historisk kystkultur” om udfordringer og potentialer i bevaringen af de nordiske kystkulturmil-

jøer.102  

Som kystmiljøtype har havne med god grund fået særlig opmærksomhed. I den kulturhistoriske oversigt 

”Danske Havne” skelner Ole Mortensøn mellem skipperbyer, sø-købstæder, fiskerlejer, ladepladser, 

færgesteder og skibsværfter, samt oplister en række funktioner/havneafsnit, der er typiske for mange 

havne.103 Peter Duun introducerer i ”Fjordhavne – kulturmiljø og åndehul” fjordhavnen som en selv-

stændig havnetype.104  

Det typologiske fokus er også skærpet i Kulturarvsstyrelsens ”Industrisamfundets erhvervshavne 1840-

1970 - Forundersøgelse” med sammenfatning af den eksisterende litteratur. Rapporten uddyber på det 

grundlag havnetyperne i forhold til lokalisering (strandhavn, åhavn, norhavn, fjordhavn, sundhavn og 

kanalhavn), konstruktion (bolværk, skibsbro, bassinhavn, molehavn, øhavn, dokhavn, slusehavn og 

storhavn) og anvendelse (trafikhavn, industrihavn, færgehavn, fiskerihavn, flådehavn, lystbådehavn og 

specialhavn). Kulturmiljøværdierne for 40 ud af 75 erhvervshavne sammenfattes med henblik på yderli-

gere udvælgelse.105 I den flot udstyrede kaffebordsbog ”Industrisamfundets havne 1840-1970” formid-

ler Kulturarvsstyrelsen efterfølgende de generelle træk og syv erhvervshavne, der må opfattes som nati-

onale havnemiljøer.106  

                                                 
99 Steffen Elmer Jørgensen. Fra chaussé til motorvej. Det overordnede danske vejnets udvikling fra 1761. Vejhistorisk Selskab i kom-
mission hos Odense Universitetsforlag. 2001. 
100 Skov- og Naturstyrelsen: Temagennemgang af danske fyranlæg. Upubliceret 2001. 
101 Mortensøn, O.: Fynske kystmiljøer. En oversigt og vurdering af kulturmiljøværdierne på baggrund af Fyns Amts registrering 1999-2001 
af kystens bebyggelser og anlæg. Fyns Amt 2002.  
102 Christensen, S. M. & Guldberg, M. (red.): Historisk kystkultur – en ressource i nutiden. Nord 2004:6 Nordisk Ministerråd, 
Miljø, 2004.  
103 Mortensøn, O.: Danske Havne – en kulturhistorisk oversigt. Søfartspuljen 2004.  
104 Duun, P.: Fjordhavne – kulturmiljø og åndehul. Kulturmiljørådet for Ringkøbing Amt, 2004. 
105 Christensen, R. S., Haastrup, G. Harnow, H., Warring, E. & Mikkelsen, S.: Industrisamfundets erhvervshavne 1840-1970 – for-
undersøgelse. Kulturarvsstyrelsen og Odense Bys Museer, 2007. 
106 Harnow, H., Christensen, R. S., Haastrup, G. & Wedell, F.: Industrisamfundets havne 1840-1970 – Bygninger, miljøer og beva-
ringsværdier på danske havne. Kulturarvsstyrelsen og Odense Bys Museer, 2008. 

http://danskejernbaner.dk/
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I Limfjordens Kroer gives overblik over færgekroernes historie, som eksemplificeres med fem færge-

kroer og portrætter af ti kroer. Færgekroen er et eksempel på en kulturmiljøtype, der befinder sig i 

krydsfeltet mellem kystmiljø, infrastruktur og nutidens fritidsmiljø.107  

4.9 Vandkraft og Vindkraft 
Skov- og Naturstyrelsen udgav i 2000 arbejdsrapporten ”Vanddrevne elværker ”. Temagennemgangen 

omfatter ca. 100 vanddrevne elværker incl. tidligere vandmøller og blev udført i årene 1995 til 1999 

med henblik på at foreslå bygningsfredning af de bedst bevarede anlæg.108  

Fra 2001 til 2009 udgav Anna Marie Lebech-Sørensen firbindsværket ”Vindmøller og vandmøller i 

Danmark”. Publikationen har karakter af et opslagsværk med en relativ grundig, men varierende beskri-

velse af 434 bevarede vind- og vandmøller, dog uden klar typologisk eller geografisk struktur, hvilket 

går ud over oversigtligheden.109 

Lise Andersen går anderledes historisk, typologisk og teknisk i dybden i ”Træk af dansk møllebyggeris 

historie”. Bogen beskæftiger sig både med vand- og vindmøller i forskellige faser samt vindmotorer. 

Trods den relativt tekniske fokus på møllebygningens historie, giver det også en god forståelse for møl-

leanlæggenes funktion og placeringen i landskabet i et kulturmiljø-perspektiv.110 Afsnittet om de middel-

alderlige vandmøller – herunder afvisningen af forekomsten af horisontalhjul (skvatmøller) – bygger 

bl.a. på Christian Fischers konklusion i ”Tidlige danske vandmøller”, der udkom 2004.111 ii vidt omfang 

på   

I 2010 udgav Kulturarvsstyrelsen ”Vandkraftens kulturarv” med henblik på at vejlede om, hvordan 

vandmøller, dambrug, engvandingsanlæg, vanddrevne elværker og andre historiske vandanlæg kunne 

tilgodeses i forbindelse med statens og kommunernes implementering af vandplanerne. Her tydeliggø-

res vandkraftmiljøernes funktionelle sammenhæng med landskab og vandløb.112  

4.10 Institutionelle miljøer 
I forbindelse med strukturreformen samarbejdede Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Museet Falsters 

Minder om ”Rådhuse på Lolland-Falster”, der er en bygningsregistrant over amtsrådhuset, rådhuse og 

kommunekontorer på Lolland og Falster i perioden 1849 til 2006.113 

4.11 Det koloniserede landskab 
Det koloniserede landskab omfatter indvindingen og opdyrkningen af både tørre, sandede jorder og 

vådområder. Morten Stenak giver i ”De inddæmmede landskaber” et landsdækkende overblik over ind-

dæmninger fra havet og kvalificerer kulturmiljøværdierne for det nordfynske område. Samtidig foreslås 

det at opdele landvindingens kulturmiljøtyper i marskdannelse, inddigning, inddæmninger, vandløbsre-

gulering, udtørrede søer og afvanding af eng og mose.114 Kjeld Hansen gennemgår i to bind ”Folk & 

                                                 
107 Buus, M. & Sørensen, S.: Limfjordens Kroer – en rejse i fortid og nutid. Limfjordsmuseernes Samvirke, 2012. 
108 Harnow, H. & Jørgensen, C. (red.): Vanddrevne elværker i Danmark 1890-1940. Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energi-
ministeriet 2000. 
109 Lebech-Sørensen, A., M.: Vindmøller og Vandmøller i Danmark. Bind 1-4. Skib Forlag 2001-2009. 
110 Andersen, L.: Træk af dansk møllebyggeris historie. Nordjyllands Historiske Museum, 2011. 
111 Fischer, C.: Tidlige danske vandmøller. Silkeborg Museum og Jysk Arkæologisk Selskab, 2004. 
112 Stenak. M. (red.): Vandkraftens kulturarv – prioritering af kulturarven i vandplanlægningen. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet, 
2010. 
113 Caspersen, A.: Rådhuse på Lolland-Falster. Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Museet Falsters Minder, 2007. 
114 Stenak, M.: De inddæmmede landskaber – en historisk geografi. Landbohistorisk Selskab, 2005.  
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Fortælling fra det tabte land” historien om 361 inddæmninger og udtørrede søer i Jylland og på 

Øerne.115 

Holger Grumme Nielsen redegør i ”Københavnerplantagerne i Billund Kommune” for 10 plantager og 

de generelle kulturmiljøværdier. Et Ph.D.-projekt med bredere perspektiv er under afslutning.116  

4.12 Militære miljøer 
Efter registreringsarbejde 1988-1998 har Skov- og Naturstyrelsen oplistet 20 væsentlige 2. Verdens-

krigs-områder i landet. De mange bunkers, der indgår i områderne, er ikke fredede, og derfor er der i 

princippet tale om en national kulturmiljøudpegning.117 Senest har Jens Andersen m.fl. udgivet tobinds-

værket om ”Atlantvolden i Nordjylland”, der bl.a. giver indgående beskrivelser af kulturmiljøernes ele-

menter og militære funktioner.118   

I 2012-2013 havde Kulturstyrelsen et projekt om Den Kolde Krigs anlæg, med deltagere fra bl.a. mu-

seer, Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriet. I bogen ”KOLD KRIG – 33 fortællinger om Den 

Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland” udpeges 25 koldkrigsmiljøer i 

Danmark, der omfatter forskellige civile og militære fortællinger. Undersøgelsen og udvælgelsen bygger 

på en elaboreret klassifikation af elementer og miljøer i seks hovedtyper med en række underkategorier 

(Overvågning og kommunikation, Beskyttelse og civilt beredskab, Uddannelse, Kommando og føring, 

Infrastruktur, transport og forsyning og Kampanlæg og baser).119  

4.13 Fritidsmiljøer 
Sommerhuse er temaet for et regionalt projekt fra museer omkring Limfjorden. Der er tale om forskel-

lige tværfaglige tilgange til at undersøge udbredelsen af sommerhuse og livet i og omkring dem i for-

skellige egne rundt ved Limfjorden. Antologien indledes med en national forskningsoversigt og afrun-

des med en artikel om planlægningsmæssige perspektiver.120 

Sommerhuse og ferieboliger har fået en særlig behandling i bogen Odsherreds arkitektur121, som behandler 

generelt alt byggeri i området med en navngiven arkitekt på. Det er i udpræget grad tilfældet i det for 

københavnere attraktive ferieland, og f.eks. Arne Jacobsen har tegnet mange ferieboliger i området tilli-

gemed andre byggerier. Men også skolemiljøet omkring Vallekilde højskole og håndværkerskolen finder 

særlig omtale, ligesom sindssygehospitalet nær Nykøbing S. der fra 1913 blev opbygget som en haveby 

af Kristoffer Varming. 

I 2016 udgav Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver ”Den grønne metropol. Natur- og rekrea-

tive områder i hovedstadsmetropolen efter 1900. Gennem en række eksempler giver antologien indsigt 

                                                 
115 Hansen, K.: Folk & Fortællinger fra det tabte land. Bind 1: Jylland, 2011, Bind 2: Øerne, 2014. 
116 H. G. Nielsen: Baggrundsviden om københavnerplantager i Billund Kommune. Billund Museum, 2019. http://www.billundmu-
seum.dk/forskning/phd-afhandling-om-de-vestjyske-koebenhavnerplantager/ [set 15. juli 2020] 
117 Christensen, P. T. (red.): ii. Verdenskrigs Kulturspor. Projektrapport, Skov- og Naturstyrelsen, 1998. 
118 Andersen J. m.fl. (red.): Atlantvolden i Nordjylland, bd. I-II. Museum Thy, Vendsyssel Historiske Museum, Nordjyllands 
Kystmuseum og Aalborg Universitet, 2018. 
119 Stenak, M., Pedersen, T. T., Hansen, P. H. & Jespersen, M. (red.): KOLD KRIG – 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger 
og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland. Kulturstyrelsen, 1. reviderede udg. 2014.  
120 Vestergaard Knudsen, L. Væk fra hverdagen. Sommerhuse ved Limfjorden, Aalborg Universitetsforlag 2017. 
121 Kurt Sørensen. Odsherreds arkitektur. Bogværket 2015. 

http://www.billundmuseum.dk/forskning/phd-afhandling-om-de-vestjyske-koebenhavnerplantager/
http://www.billundmuseum.dk/forskning/phd-afhandling-om-de-vestjyske-koebenhavnerplantager/
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den rekreative byplanlægning og kommunernes udlæg af grønne områder, bade- og fritidsmiljøer til den 

voksende hovedstadsbefolkning.122  

4.14 Religiøse miljøer 
De ”Bornholmske missionshuse” blev gennemgået i 2001 af Skov- og Naturstyrelsen med henblik på 

fredning af et udvalg af både monumentale og uprætentiøse bygninger fra øens usandsynlig mange me-

nigheder. Øen rummede e123  

Torben Lindegaard Jensen gennemgår i ”Præstegårde i Fyens Stift” 25 bevaringsværdige præstegårde og 

miljøer.124 Rapporten indledes med nogle mere principielle betragtninger over præstegårde og deres hi-

storie og oplister alle eksisterende fynske præstegårdsbygninger (i funktion som sådan eller solgt til pri-

vate) og slutter med en nøje gennemgang af de 25 tilfældigt udvalgte, der munder ud i en SAVE-vurde-

ring. 

For Sønderjylland er områdets præstegårde beskrevet i den lille fine pjece udgivet af det regionale, fag-

lige kulturmiljøråd og forfattet af Helge C. Jacobsen. Den indeholder overordnede historiske træk om 

præstegårdenes historie og bygningernes udseende og indretning.125 

4.15 Uddannelsesmiljøer 
Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1995 en undersøgelse af skoler, som der hidtil ikke havde været 

fokus på: folkeskoler generelt 1850-1900 og landskoler 1900-1920. Temaet var landsdækkende og ud-

valgt mhp. bygningsfredning og resulterede i en oversigtlig rapport med oplistning af de indtil da fre-

dede skoler (fra alle perioder) samt indstilling af 6 potentielt fredningsværdige skoler inden for temaet 

samt oplistning af 11 yderligere bevaringsværdige126. 

Ning de Coninck-Smith har sammen med fotografen Jens Bygholm skrevet en tematisk-kronologisk 

gennemgang af byggerier, som var og er møntet på børn. Det drejer sig om alt fra de tidligste skoler, 

over asylhjem til børnehaver og legepladser, med vægt på de seneste 80 år. De ses som materielle og 

selvstændige kilder til barndomshistorie. Værket er rigt illustreret og landsdækkende med et lokalitets- 

og personnavneregister.127 

4.16 Råstofmiljøer 
De danske Kalk- og Mergelselskaber udkom i 1995. Det er virksomhedshistorien om den organiserede 

kalk- og mergeludvinding i Danmark. Bogen indeholder en komplet liste over kalk- og mergelselskaber 

fra 1904 til 1975 og beskrivelse af udvindingens teknik og transport, der vil kvalificere en national kort-

lægning og udpegning.128 

 

                                                 
122 Christiansen, C., m.fl. (red): Den grønne metropol, Natur- og rekreative områder i hovedstadsmetropolen efter 1900. Hovedstadsområ-
dets Kulturhistoriske Arkiver (HOKA) og Frydendal Academic, 2016. 
123 Tønnesen, A.: Bornholmske missionshuse. Temagennemgang 2001. Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 
2001. 
124 Jensen, T. L.: Præstegårde i Fyens Stift. Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, 2019.  
125 Jacobsen, H C. Præstegårde i Sønderjylland. Det regionale faglige Kulturmiljøråd. Sønderjyllands Kulturmiljøer nr. 14, 
Aabenraa 2010 
126 Skov- og Naturstyrelsen. Tematisk gennemgang af folkeskoler fra perioden 1850-1900 og landskoler fra 1900-1920, 1996 
127 Ning de Coninck-Smith. Barndom og arkitektur. Rum til danske børn gennem 300 år. Klim Århus 2011. 
128 De danske Kalk- og Mergelselskaber: De danske Kalk- og Mergelselskaber – Kalk og mergel gennem tiderne. De danske Kalk- og 
Mergelselskaber, 1995. 
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Børge Kjær giver i Djurslands Kalk en samlet fremstilling af kalkens udvinding og forarbejdning på 

Djursland. Bogen behandler både kalkbrud, (gods)kalkværker og deres relation til jernbanelinjer og ud-

skibningshavne med fokus på perioden ca. 1800-1950.129  

4.17 Sammenfatning 
Litteraturoversigten illustrerer, at der er publiceret ganske megen ny viden om kulturmiljøtyper og deres 

regionale udbredelse i de seneste 25 år. Det er en viden som i høj grad kompletterer en række kortlæg-

ningstemaer, der var mindre belyste. Opbygningen af viden gælder især industrimiljøer indtil 1970, hav-

nemiljøer, råstofmiljøer, rurale byer (bymiljøer 1850-1945), landvindingsmiljøer (koloniseret land), vel-

færdssamfundet (bymiljøer efter 1945) og militære miljøer fra den kolde krig. Dertil kommer supple-

rende viden om mere velkendte kulturmiljøtyper. 

Gennemgangen viser også, at der ideelt set er – eller bør være – en vis sammenhæng mellem temagen-

nemgangen af bygningsfredningsemner og opbygningen af viden om kulturmiljøtyper. Det er også tyde-

ligt, at en substantiel videnopbygning i høj grad kræver en statslig interesse for at understøtte ny forsk-

ning og undersøgelse af et givet bygningsfrednings- eller kulturmiljøtema.   

  

                                                 
129 Kjær, B.: Djurslands Kalk – råstofudvinding og kalkværksindustri. Djurslands Museum, Ebeltoft Museum og Grenaa Egnsarkiv, 
2001. 
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5. Analyse og resultater 
 

5.1 Opbygning af datasættet 

 Værdifulde kulturmiljøer (kode 1117) er downloadet og bestod oprindeligt af 3817 polygoner 

(arealer) svarende til 595.426 ha 

 7 kommuner (Billund, Høje Tåstrup, Kalundborg, Nordfyns, Rebild, Sorø og Vejen) havde 

uploadet kulturmiljøer-polygoner til 1117 to eller tre gange. Dobbelt og tripel registreringer er 

blevet slettet, medmindre de har forskellig afgrænsning og repræsenterer overlappende fortæl-

linger.  

 12 kommuner (Ballerup, Bornholm, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Lemvig, 

Morsø, Samsø, Vallensbæk og Ærø) havde ikke uploadet kulturmiljøer til 1117.  

 9 kommuner (Bornholm, Dragør, Gentofte, Glostrup, Lemvig, Læsø, Samsø, Vallensbæk og 

Ærø) har slet ikke uploadet kulturmiljødata til 1116 eller 1117.  

 I 5 kommuner er der som supplement hentet/kopieret bebyggede strukturer/kulturmiljøer fra 

1116 (Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre og Kolding) over i analysedatasættet.  

 Det betyder at det samlede antal kulturmiljøer i det tilpassede datasæt er opgjort til i alt 3824, 

576.207 ha. 

5.2 Typologisering af kulturmiljøer 

 PGM har typologiseret 2247 kulturmiljøer i Fyn og Jylland. 

 MS har typologiseret 1577 kulturmiljøer på Sjælland, Lolland-Falster (og Bornholm). 

 Det typologiske udgangspunkt: KIP, DAKiD plus Bygningsarv (Bymiljøer efter 1945). Dertil 

nye hovedkategorier (Bymiljø før 1850 og Bymiljø 1850-1940). Bestående af 16 hovedkategorier 

og 94 kulturmiljøtyper 

 1 hovedkategori (Fortidmindemiljøer) og 63 kulturmiljøtyper (bl.a Bondeskov, værftsgård, 

slotsby, fabriksby, ø-miljø, forsorgsinstitution, landsted/lystslot, bademiljø/bademiljø/frilufts-

bad/badeanstalt) er tilføjet typologien efterhånden som vi har arbejdet os igennem materialet. 

Hertil skal også lægges 16 industrimiljøtyper, som repræsenterer forskellige brancher og epoker. 

 En række (teoretiske) kulturmiljøtyper i hovedkategorien Bymiljø efter 1945 har ikke fundet an-

vendelse. Der gælder Uddannelse, Sundhed og omsorg, Idræt og rekreation, Kulturinstitution 

samt Veje og trafikfølgearealer. Hvis de har været udpeget, er det fundet mere hensigtsmæssigt 

at placeres disse typer i de specifikke hovedkategorier for Uddannelsesmiljøer, Institutionelle 

miljøer, Fritidsmiljøer og Infrastruktur. 

 Ved typologiseringen er der endvidere konstateret en række ”fejlregistreringer”, i alt 407, 96.120 

ha, svarende til hhv. 10,64 og 16,68 procent. Det drejer sig om: 

o 275 Kirkeomgivelser 

o 67 Konglomerat/landskabstyper, hvor flere kulturmiljøer eller større landskabsudsnit er 

afgrænset som kulturmiljøer 

o 42 fejl, som ikke kan genkendes som et kulturmiljø samt 23 andre elementer - om begge 

disse ’fejlkategorier’ kan siges, at de enten ikke har kunnet klassificeres p.gr.a. mang-

lende beskrivelse og/eller uigennemsigtighed i forhold til indhold (kan ikke erkendes via 

topografiske kort – eller de er simpelthen så små, at de ikke kan udgøre et kulturmiljø 

(en enkeltstående bygning). 
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Samlet antal af 
Kulturmiljøer 

Antal i 
procent 

Samlet areal 
(ha.) 

Areal i 
procent 

A. Agrare miljøer før 1800 996 26,05 204767 35,54 

B. Agrare miljøer efter 1800 203 5,31 23624 4,10 

C. Bymiljø før 1850 114 2,98 3429 0,60 

D. Bymiljø 1850-1945 369 9,65 9722 1,69 

E. Bymiljø efter 1945 128 3,35 2208 0,38 

F. Industrimiljø 92 2,41 1334 0,23 

G. Infrastruktur 205 5,36 9149 1,59 

H. Kystmiljø 177 4,63 11080 1,92 

I. Vandkraft 121 3,16 12203 2,12 

J. Vindkraft 17 0,44 88 0,02 

K. Institutionelt miljø 80 2,09 2110 0,37 

L. Koloniseret land 106 2,77 81178 14,09 

M. Militært miljø 74 1,94 7459 1,29 

N. Fritidsmiljø 184 4,81 12609 2,19 

O. Religiøst miljø 95 2,48 6462 1,12 

P. Uddannelsesmiljø 69 1,80 1016 0,18 

Q. Råstofmiljø 72 1,88 7361 1,28 

R. Fortidsmindemiljø 315 8,24 84288 14,63 

Z. Fejlkategori 407 10,64 96120 16,68 

IALT 3824 100,00 576207 100,00 

 

Det samlede antal kulturmiljøer er opgjort til 3.824 med 576.207 ha. på landsplan. Arealmæssigt svarer 

det til, at 13,4% af landets samlede areal er udpeget som kulturmiljøer, men fraregner vi gruppen af fejl-

kategorier betyder det, at reelt 11,2 % af Danmark er udpeget.  

Antalsmæssigt skiller to grupper sig ud, nemlig agrare miljøer før 1800 og netop fejlkategori med hhv. 

26 % og 10,6% af miljøerne. Det bliver endnu mere tydeligt, hvis vi inddrager deres areal, idet de agrare 

miljøer før 1800 så udgør over 35% af kulturmiljøernes areal, mens fejlkategorierne udgør knap 17%.  

Inden for fejlkategorierne er der to grupper, som skiller sig ud: kirkeomgivelser med 275 af de 407 mil-

jøer og konglomerat eller landskabstype, som udgør 67 af de 407, men arealmæssigt skiller de sidste sig 

klart ud, idet de fylder knap 80.000 af de 96.000 ha. Det ligger også i sagens natur, at når der er tale om 

landskaber snarere end kulturmiljøer, og endda meget sammensatte landskaber, så vil de fylde forholds-

vis meget. Kirkeomgivelser er i de kommuner, hvor de er medregnet under kulturmiljøer, også talrige 

og vil fylde en del. Der er tale om en systematisk fejlregistrering hos de pågældende kommuner – derfor 

vil de tynge en del i denne opgørelse. 
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Fordelingen på hovedkategorier viser som nævnt, at de gamle miljøer fra landbrugslandet har stor vægt 

blandt de udpegede miljøer. Det er landsbyer og hovedgårde, som findes stort set i alle kommuner, og 

som er blevet udpeget som de sidste, (formodentlig) velbevarede rester af landbrugssamfundet, som 

kommunerne har fundet det vigtigt at udpege. I gennemsnit er der udpeget 10 agrare miljøer før 1800 

pr. kommune. Den næste kategori med mange udpegninger antalsmæssigt er bymiljøer fra 1850-1945 

med knap 10% antalsmæssigt – arealmæssigt fylder de kun 1,7%, hvilket er naturligt, idet bymiljøer i 

sagens natur ikke er så arealkrævende som agrare miljøer.  
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Den næste kategori antalsmæssigt er fortidsmindemiljøer med lidt over 8% af antallene og hele 14,6% 

af arealet. Men som antydet kan det diskuteres om fortidsmindemiljøer hører hjemme under kulturmil-

jøer, da de enkelte elementer som regel er beskyttet som fortidsminder i museumsloven og omfattet af 

en 100 meter beskyttelseslinje i naturbeskyttelsesloven. 

Blandt hovedkategorierne er der stor diversitet – alle har på en eller anden måde været anvendt i en el-

ler flere kommuner. Men det kan godt undre, at bymiljøer før 1850 står så svagt i billedet, både antals-

mæssigt og især arealmæssigt. Vores middelalderlige købstæder burde være udpeget i videre omfang. 

Selvom der er sket mange saneringer, gadegennembrud, nedlæggelse af fæstningsværker og overlejring 

af nyere bymiljøer, er der vel næppe en eneste købstad i Danmark, der ikke rummer ældre kvarterer 

med betydelige bevaringsværdier. 

Svagest i billedet står vindkraftmiljøer (både gamle og nye vindmøller) med under 1% antals- og areal-

mæssigt. Måske er det fordi en vindmølle opfattes som et element – ikke et miljø – og derfor er sikret 

som bevaringsværdig bygning. Alternativt indgår vindmøllen i en del af et større miljø og camoufleres 

derfor som selvstændig type.   
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Koloniseret land (hedeopdyrkning, inddæmninger mv.) springer i øjnene som en kulturmiljøtype, der 

fylder en hel del arealmæssig (14 %), selvom det udpegede antal er begrænset til 106 (2,8%). Det skyldes 

i sagens natur, at der som regel er tale om store planlagte menneskeskabte landskabsudsnit med ensartet 

præg.  

5.3.1 Den kommunale top og bund 

Rangeres kulturmiljøerne blandt kommunerne, giver det mulighed for at se nogle mønstre, særligt når 

man ser både på antal og miljøernes areal. Der er tilstræbt en top 10/bund 10, men det varierer, da det 

har været vigtigere at bruge naturlige statistiske skel i materialet. 

Kommuner med flest kulturmiljøer: 

Der er 11 kommuner der har > 85 kulturmiljøer. Flest er der i Guldborgsund Kommune med hele 308 

miljøer, som fylder lige over en fjerdedel af kommunen. Alle hovedkategorier er benyttet (undtagen E. 

bymiljø efter 1945) og med udstrakt brug af underkategorierne. Arealmæssigt fylder landsby- og hoved-

gårdsejerlav over halvdelen. Dernæst følger Vejle Kommune med 156 miljøer, som fylder 13,6% af 

kommunen. Der er de samme tendenser som i Guldborgsund, men kirkeomgivelser fylder godt med 42 

miljøer samt 28 oldtidsmiljøer. Odense kommune med tredje flest kulturmiljøer er af en anden karakter, 

for som det ses på arealandelen, er der udpeget meget små kulturmiljøer, som for størstedelens ved-

kommende næppe lever op til definitionen ’større afgrænset område’. Heriblandt hører 16 miljøer på 

tilsammen 32 ha, som er karakteriseret som fejl, overvejende meget små kulturmiljøer, der ikke er be-

skrevet nøjere, men som kan være et torv, et stiforløb eller et vandløb. Odder Kommune med 86 mil-

jøer, der fylder 3,1 % af kommunens areal har samme tendens i retning af mange meget små miljøer. 

Kommune Antal Areal i % Areal i ha. 

Guldborgsund 308 26,5% 23872 

Vejle 156 13,6% 14379 

Odense 136 4,9% 1498 

Næstved 111 9,0% 6064 

Aarhus 107 13,5% 6331 

Ringkøbing-Skjern 104 24,9% 36567 

Holbæk 102 18,4% 10613 

Horsens 96 17,5% 9066 

Hedensted 93 14,6% 8049 

Herning 87 13,8% 18214 

Odder 86 3,1% 683 

 

Kommuner med færrest kulturmiljøer: 

De 13 kommuner, der har færrest kulturmiljøer (< 10) er karakteriseret ved, at der er tale om relativt 

store kulturmiljøer, som for ni af kommunerne udgør over 10% af kommunens areal. Derfor skal der 

ikke lægges for meget i antallet. For Kerteminde Kommune gælder, at kulturmiljøerne dækker over flere 

miljøer af samme type, f.eks. er formelt registreret ét hovedgårdsmiljø, som fylder 1500 ha, men reelt 

dækker over to kulturmiljøer, der ligger i hver sin ende af kommunen. Kerteminde har også udpeget et 

kæmpe multipolygon med kirkeomgivelse, der omfatter 11 kirkers omgivelser. I Solrød er 3 landsbyejer-

lav udpeget som fylder tilsammen 1198 ha og desuden 1 stationsby og 1 kalkgrav. I Holstebro er kun 

udpeget 2 kulturmiljøer, 1 hovedgårdsejerlav samt 1 oldtidsmiljø på hele 4775 ha. Oldtidsmiljøet er en 
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oldtidsvej med gravhøje, der måske er på kanten af hvad kulturmiljøbegrebet bør rumme. I Ballerup 

Kommune udgøres de 6 kulturmiljøer af 4 meget snævert afgrænsede landsbykerner, 1 vandværk på 33 

ha og 1 kirkegård – det kan forklare deres ringe andel i den arealmæssigt beskedne kommune. Det kan 

også undre at Hvidovre – som tidligere kulturarvskommune – kun har udpeget 6 miljøer, men det skyl-

des nok, at man i stedet har lavet en totaldækkende kvarterkortlægning – den såkaldte kulturarvsmetode 

– som ikke er udpeget og derfor ikke indgår i denne analyse.130   

Kommune Antal Areal i % Areal i ha. 

Holstebro 2 6,5% 5156 

Tårnby 2 32,2% 2127 

Ishøj 3 30,3% 802 

Furesø 4 10,5% 598 

Brøndby 5 9,8% 206 

Kerteminde 5 12,6% 2588 

Fanø 5 20,1% 1160 

Solrød 5 34,9% 1399 

Ballerup 6 1,7% 57 

Hvidovre 6 9,6% 219 

Lyngby-Taarbæk 6 34,2% 1328 

Hørsholm 7 18,4% 575 

Albertslund 9 27,4% 640 

 

Kommuner med de største arealandele: 

Frederiksberg er som den indeklemte hovedstadskommune den mest befolkningstætte og har også klart 

den største arealandel med kulturmiljø (70,7%, 25 stk.), heraf 8 miljøer med etageboliger med 234 ha 

som den største kategori.  

Hovedforklaringen på de store arealandele kan tilskrives mængden af hovedgårds-og landsbyejerlav, 

som er udpeget. 

 Kommune Antal Areal i % Areal i ha. 

Frederiksberg 25 70,7% 615 

Køge 45 49,9% 12862 

Frederikssund 22 44,9% 11167 

Gribskov 30 40,5% 11311 

Skive 56 36,8% 25120 

Esbjerg 28 36,6% 29137 

Solrød 5 34,9% 1399 

Halsnæs 13 34,4% 4190 

Lyngby-Taarbæk 6 34,2% 1328 

Helsingør 45 34,0% 4039 

Egedal 37 33,4% 4201 

Tårnby 2 32,2% 2127 

                                                 
130 https://kommuneplan.hvidovre.dk/temaer/kulturarv/kulturarvsmetoden [set 19/11-2020] 

https://kommuneplan.hvidovre.dk/temaer/kulturarv/kulturarvsmetoden
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Kommuner med de mindste arealandele: 

Blandt kommuner med små arealandele er både nogle med få kulturmiljøer som Ballerup, men også 

nogle med mange kulturmiljøer, som så er små i afgrænsningen – Odder og Odense kommuner er 

nævnt før, men også Lolland Kommune med kun 4,1% af arealet udpeget som kulturmiljø kan undre, 

når man tager i betragtning hvor mange hovedgårde, landsbyer og store inddæmninger kommunen 

rummer. Også små arealandele i kommuner som Haderslev, Faxe og Aalborg kan undre. Det kan for 

nogen kommuner måske forklares med, at kommunerne har en bevidst strategi om kun at udpege de 

allervigtigste miljøer, som man reelt vil arbejde for at sikre. Eller der er et politisk ønske om at begrænse 

den kulturhistorisk betingede arealregulering.    

Kommune Antal Areal i % Areal i ha. 

Ballerup 6 1,7% 57 

Haderslev 14 2,5% 2033 

Odder 86 3,1% 683 

Lolland 49 4,1% 3630 

Faxe 30 4,5% 1805 

Aalborg 32 4,7% 5351 

Hjørring 60 4,8% 4457 

Odense 136 4,9% 1498 

 

 

5.4 Det antikvariske fokus - hvilke hovedkategorier og kulturmiljøtyper er udpe-

get? 
 

A. Agrare miljøer før 1800 

Der er en nøje sammenhæng mellem alle typer inden for denne hovedkategori og dannelsen af de admi-

nistrative ejerlav131. Ejerlavet som administrativ enhed blev etableret i arbejdet med 1844-matriklen, 

hvor de var udtryk for de funktionelt sammenhængende bebyggelsesenheder, som fandtes på det tids-

punkt. Lige efter år 1800, hvor matrikuleringsarbejdet iværksattes, var udskiftningen i hovedparten af 

landsbyerne foretaget, men det var stadig tydeligt, at landsbyejerlavet var den organiske sammenhø-

rende enhed, som gårde i en landsby fungerede indenfor, selv om den sådan set pegede bagud mod 

dyrkningsfællesskabets landsby. Hovedgårde og enestegårde ændrede udskiftningen ikke ved. Det er 

derfor naturligt i kulturmiljøsammenhæng også at holde fast i ejerlavet som den organiske enhed for 

både hovedgårde og landsbyer, de sidste fordi det er dyrkningsfællesskabets landsbys fysiske udtryk, 

som bør være i fokus.  

Derfor har vi også lagt vægt på at skelne mellem udpegninger af hele ejerlav og landsbykerner, der kun 

omfatter den bebyggelsesnære del. For landsbyerne er der udpeget i alt 466 landsbykerner med i alt 

19.838 ha, mens der kun er udpeget i alt 171 landsbyejerlav med i alt 80.811 ha – forskellen i areal mel-

lem de to kategorier er en naturlig, men sigende. Kun 27% af landsbytypen er udpeget som ejerlav. For 

hovedgårdene er de tilsvarende tal 115 hovedgårdsanlæg med 5.525 ha og 198 hovedgårdsejerlav med 

90.012 ha, altså her er overvægten (63%) antalsmæssigt på ejerlavene, som opfattes som mere naturligt 

                                                 
131 K.-E. Frandsen (red.) Atlas over Danmarks Administrative Inddeling efter 1660, Dansk Historisk Fællesråd 1984, bd. 2 s. 11-14 
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at udpege. Det skal indrømmes, at der er nogle planlægningsmæssige udfordringer ved at udpege hele 

ejerlav i forhold til den bevarende arealregulering, men kan løses ved at udpege en bebyggelsesnær 

kerne og en tilhørende åbent land ressource, som også KulturMiljø-Metoden foreslår. 

Inden for kategorien fællesareal/bondeskov er der foretaget et begrænset antal udpegninger. De er alle 

interessante og kan opfattes som de sidste rester af dyrkningsfællesskabets fællesarealer, der ikke er ble-

vet udskiftet, og som derfor stadig kan udgøre selvstændige ejerlav. Måske kan der skjule sig flere ved 

en mere målrettet gennemgang. Regionalt er der den interessante iagttagelse, at de fleste findes på Sjæl-

land og ingen på Fyn, et forhold som antagelig også afspejler virkeligheden, mens der i Jylland også er 

nogle miljøer af denne type.  

Enestegårde (evt. værftsgårde i marsken) er der meget få af: i alt 29 på landsplan. De fordeler sig over 

hele landet, men i betragtning af typens historiske udbredelse, virker det umiddelbart som om den er 

underrepræsenteret i udpegningerne. Det er et potentielt antikvarisk problem. 

B. Agrare miljøer efter 1800 

Her er der udpeget relativt få miljøer (i alt 203 med 23.000 ha). Det er forbavsende få i betragtning af 

kategoriens udbredelse over det ganske land, idet det den rummer landbrugets bebyggelsesudviklingen i 

perioden efter udskiftningen og frem til husmandsudstykningerne ophørte efter 2. verdenskrig. På den 

anden side kan der argumenteres for, at miljøtyperne tenderer mod at være små, således at de kan have 

problemer med at leve op til kulturmiljødefinitionen. Flest (80) er der af samlinger af gårde og huse 

samt husmandssteder/markante enkelthuse, som vi har integreret her, selvom den pågældende kom-

mune burde have udpeget huset som en bevaringsværdig bygning, ej kulturmiljø. Det var inden for 

denne type, at den store ’usystematiske’ vækst af landbrugsejendomme skete i perioden, og dermed er 

vantallet forbavsende ringe. Mere systematisk vækst finder sted inden for kategorien husmandskolonier, 

der er opstået enten ved udskiftningen eller i forbindelse med Statens Jordlovsudvalgs udlæg af hus-

mandsbrug ved lensafløsningen efter 1919. Større gårde er udtryk for f.eks. proprietærgårde, der kunne 

opstå lokalt. Denne type er ikke udpeget ofte, trods bred regional udbredelse.  

C. Bymiljøer før 1850 

Som tidligere omtalt er det forbavsende få miljøer inden for denne kategori, idet kun 35 miljøer er ud-

peget inden for denne kategori, og der var immervæk op til 72 middelalderbyer i det nuværende Dan-

mark132. Arealmæssigt udgør de 1.882 ha, dvs. 53 ha. pr. by i gennemsnit, og ganske vist var middelal-

derbyerne små, men alligevel skulle man forvente et større udpeget areal end det, der svarer til en større 

proprietærgård. Nogle af miljøerne kan skjule sig bag kategorierne købstadskvarterer, som der er 56 af, 

men deres areal er meget begrænset med kun 26 ha samlet. Der er nogle slotte og slotsbyer udpeget, i 

alt 11 med knap 500 ha samlet. Men det er heller ikke mange. Flækker er et regionalt fænomen, som hø-

rer hjemme i Sønderjylland. Den ene fabriksby er Frederiksværk, som er en fin udpegning på i alt 381 

ha. 

D. Bymiljø 1850-1945 

Typen kan deles i de gamle urbane købstadsmiljøer og de nye urbane miljøer, som er kommet til på lan-

det, fx stationsbyer. Antalsmæssigt udgør de ’gamle’ miljøer 173 ud af de 369, dvs. lige knap halvdelen, 

men arealmæssigt fylder de kun 1/3. Det er især villakvarterer og etageboliger samt rækkehuse, som ve-

jer til i udpegningen, dvs. miljøer med et tydeligt arkitektonisk præg. Der er også enkelte arbejderboliger 

forstået som brokvarterer i en slags forstad til købstad – deciderede forstæder er der kun udpeget 4 af. 

                                                 
132 Hans Krongaard Kristensen og Bjørn Poulsen. Danmarks Middelalderlige Byer, Aarhus 2016, s. 19 
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Det virker som, at der kunne være mere at hente inden for denne kategori, når man tager i betragtning, 

at der i købstæderne skete en rivende udvikling med befolkningsvækst og deraf følgende boligbyggeri. I 

hvert fald bør det godtgøres, at der ikke er bevaringsinteresser inden for typerne, hvis det virkelig er til-

fældet. 

Til gengæld er der en del af de nye byer på landet, normalt kaldet stationsbyer (selv om typen ikke be-

høver at have en station), ligesom der også er udpeget bebyggelser, der kan henføres til typen ’mindre 

rural by’ – en klassifikation som forfatterne har brugt, selv om det ikke fremgår af materialet. Der er ud-

peget hhv. 122 og 74 af de to typer med 4015 og 2570 ha. Det er opmuntrende, at denne til tider for-

kætrede bytype er blevet udpeget i relativt stort tal, ca. 2 pr. kommune.  

E. Bymiljø efter 1945 

Antalsmæssigt er der her i alt 128 miljøer med 2208 ha, dvs. lidt over 1 pr. kommune i gennemsnit og 

17 ha. pr. miljø. Det fylder med andre ord ret lidt. I forhold til, at der har været betydelig byudvikling 

efter 1945, er velfærdssamfundets kulturmiljøer forbavsende ringe repræsenteret. Flest er der med tæt-

lavt boligbyggeri (40) og parcelhuskvarterer (39), men i betragtning af det antal nye bebyggelser der er 

kommet til i perioden, er det for få. Ligeså er der 4 af kategorierne som ikke er benyttet (Uddannelse, 

Sundhed og omsorg, Idræt og rekreation samt Kulturinstitution). Det skyldes helt overvejende at forfat-

terne har fundet det med hensigtsmæssigt at bruge de andre hovedkategorier (fx K. Institutionelt miljø 

eller P. Uddannelsesmiljø). Der kan derudover være to forklaringer på denne tilsyneladende mangel af 

brug af hele kategorien: enten har kommunerne ikke haft blik for disse nye typer af kulturmiljøer – eller 

også har man svært ved at ’ophøje dem til noget antikvarisk’.  

F. Industrimiljøer  

I alt er der udpeget 92 kulturmiljøer inden for denne kategori med 1334 ha., dvs. knap 1 pr. kommune. 

Umiddelbart virker det som meget lidt i forhold til industrisamfundets kulturmiljøer, når man sammen-

ligner med, at over 1200 agrare miljøer er blevet udpeget, men som med de nyere bymiljøer kan det 

samme forhold gøre sig gældende, at der er tale om relativt nye miljøer, og at de fleste antagelig i en el-

ler anden grad stadig er i funktion som produktionssteder. Det skal dertil tilføjes, at nogle industrimil-

jøer kan opfattes meget bredt og i denne undersøgelse er fx teglværker er klassificeret som råstofmil-

jøer, og vandværker som infrastruktur/forsyning og vanddrevne elværker som vandkraft.  

I perioden 2003-07 foretog museer og kulturmiljøråd udpegninger i alt 161 industrimiljøer, hvoraf 25 

potentielt senere blev ophøjet til nationalt niveau og beskrevet i en flot udgivelse133. Der skal her foreta-

ges en sammenligning mellem de udpegede industrikulturmiljøer i kommuneplanerne og de 25 natio-

nale miljøer. Der er direkte overensstemmelse med 15 af de 21 miljøer, mens der for 2 miljøer er delvis 

overensstemmelse134 og 8 miljøer findes ikke blandt de udpegede135. Umiddelbart kan det være vanske-

ligt at sammenligne, da nogle af de 17 miljøer er blevet placeret i en anden kategori i vores indplacering: 

f.eks. er Mølleådalens industrier blevet placeret under vanddrevet industri (I5), Frederiksværk er blevet 

                                                 
133 Slots- og Kulturstyrelsen https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringste-
maer/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort/ (set 2-11-2020); Inge Adriansen m.fl. Industri. Industri. 25 stk. dansk 
kulturarv, Gads forlag 2007. 
134 Jernstøberiet Tasso er ikke med i udpegningen af Albanis bryggeriet, der er udpeget sammen med en række arbejderboli-
ger i kvarteret; til gengæld er Frederiksgade, hvor Tasso ligger, udpeget p.gr.a. ’velbevaret gadeforløb med velbevaret facade-
linie …’; i Herning er kun Herning Tekstilfabrik udpeget, mens den nationale udpegning rummer en række andre tekstilmil-
jøer i Herning og omegn. 
135 Det drejer sig om: Bornholms råstofindustri, Grøns Varehus i København, Esbjerg Dokhavn og fyrsystem, jernbanen 
København-Korsør, Den brune og hvide Kødby i København, De fem Søstre (siloer på havnen i Århus), Lindøværft og 
Munkebo på Fyn, COOPs anlæg i Albertslund. 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringstemaer/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringstemaer/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort/
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placeret som fabriksby (C7), Københavns Vandværk placeret under G10, Cathrinesminde Teglværk pla-

ceret under råstofindustri (Q7), H.C. Ørstedsværket er placeret under kraftværker (G13), Håndværker-

byen i Valby placeret under industrikvarter (E11), se bilag 4.  

Sammenligner man med de 161 udpegede industrimiljøer, viser det sig, at kun 16 heraf blev udpeget 

som nationale (9 kom ind i en anden fase). Siden er 47 eller 32% af resten blevet udpeget som kultur-

miljøer af kommunerne, mens 7 eller knap 5% indgår i et andet større kulturmiljø af anden type og 91 

eller 63% slet ikke er udpeget. Det er kritisk, eftersom det var en opgave, der allerede blev beskrevet i 

de statslige interesser for kommuneplan 2009. 

Typemæssigt er det er især inden for kategorierne sukkerfabrikker og skibsværfter, at der er sket udpeg-

ninger, mens mange andre brancher slet ikke er repræsenteret i udpegningerne. Det skal også indrøm-

mes, at nogle industrimiljøer er ret små, så det kan være grunden til at de ikke er udpeget) (se bilag 4 for 

oversigt). Igen er der ikke overensstemmelse mellem typologiseringerne, som mere tydeligt kommer til 

udtryk ved det store antal regionalt udpegede industrimiljøer. 

G. Infrastruktur 

Denne kategori rummer i alt 205 kulturmiljøer. Temaet dækker over mange forskellige infrastruktur- og 

forsyningsmiljøer lige fra større bygningsanlæg (kraftværker), over mindre bygninger (vandvær-

ker/vandtårne, stationer og remiser) til linjeformede anlæg som veje og jernbaner, ja sågar landegrænser 

er udpeget. Mange jernbanelinjer er udpeget, især sidebaner eller nedlagte baner (som kan være blevet til 

stiforløb). Paradoksalt nok er ingen motorveje udpeget.  

H. Kystmiljø 

Denne kategori omfatter i alt 177 kulturmiljøer (4,6%) og dækker arealmæssigt 1,9%. De mest omfat-

tende typer er fiskerlejer og havne, som også fylder noget arealmæssigt (dog kan nogle større havnearea-

ler være indbefattet i by-kategori D3). Tilsvarende udgør færgested og fyrtårne mere endimensionale 

anlæg, mens skipperbyer omfatter noget bebyggelse. Kategorien ømiljø omfatter et helt samfund på en 

ø, også med en tilhørende færgested/havn og agrar bebyggelse (landsby), der dog ses præget af nærhe-

den til kysten. Typen er kun anvendt i Østdanmark. 

I. Vandkraft 

Denne type dækker over 121 miljøer (3%), som fylder arealmæssigt 2% af alle kulturmiljøer. Den domi-

neres af vandmøller med 77 miljøer, spredt over det meste af landet. Dertil kommer også nogle engvan-

dingsanlæg og dambrug, fortrinsvis i Jylland. Endelig er der også til kategorien henregnet nogle (tidlige) 

industrier og elværker, som er blevet drevet ved vandkraft.  

J. Vindkraft 

Denne kategori er den mindste og dækker kun over 17 vindmøller, der arealmæssigt fylder meget lidt. 

Spørgsmålet er også om miljøerne reelt er for små til at udgøre et kulturmiljø. Der er ikke udpeget no-

gen moderne vindmølleparker anlagt efter 1970, selv om de størrelsesmæssigt fint kunne udgøre et kul-

turmiljø. 

K. Institutionelt miljø 

80 kulturmiljøer er henregnet til denne type, 2% antalsmæssigt og kun 0,37% arealmæssigt. Det vil sige, 

at det ikke er særligt arealtunge miljøer, men mere bygningsorienterede. De fleste er inden for sund-

heds- og socialsektoren i form af forsorgsinstitutioner, sanatorier og hospitaler. Dertil kommer fængs-

ler, psykiatriske anstalter samt endelig et par loger, der er blevet placeret her. Der skal også påpeges, at 

under kategorien P skjuler sig en række uddannelsesinstitutioner. 



43 
 

L. Koloniseret land 

Denne kulturmiljøtype består af 106 kulturmiljøer (2,7% af det samlede antal kulturmiljøer), men hele 

14% af deres areal. I sagens natur er der tale om arealtunge kulturmiljøer uden meget bebygget miljø. 

Flest er der af plantager, men også inddæmninger fylder godt antalsmæssigt, men især arealmæssigt. De 

mere indenlandske miljøer i form af hedeopdyrkning (i Jylland), mosekultivering og afvanding af eng og 

mose er gode eksempler på hvad denne type dækker over. 

M. Militært miljø 

I alt 74 miljøer er blevet placeret under denne kategori. De fleste er befæstningsanlæg fra forskellige pe-

rioder, som også fylder noget i landskabet. Dertil kommer kaserner med i alt 9 anlæg og et par øvelses-

terræner. Der er udpeget 12 koldkrigsanlæg, alle i Østdanmark. Sammenligner man med Slots- og Kul-

turstyrelsens udpegning af 25 markante koldkrigsfortællinger fra hele landet136, er der meget ringe over-

ensstemmelse. Kun 3 af disse anlæg er udpeget, endda således at Stevnsfortet dækker over hele 4 mil-

jøer. Dvs. at der er udpeget 6 anlæg yderligere, mens hele 22 koldkrigsanlæg er ikke medtaget i den 

kommunale planlægning. Det tyder på, at Slots- og Kulturstyrelsens nationale udpegning ikke er til-

strækkelig kendt i kommunerne, og de statslige interesser fra 2017 henleder heller ikke opmærksomhe-

den på, at kommunerne bør varetage denne beskyttelse. 

N. Fritidsmiljø 

Knap 5% af alle udpegede kulturmiljøer kan henregnes til denne kategori. Det største antal med den 

største areal-andel er parkanlæg med hhv. 56 anlæg og 6.095 ha. Den næststørste kategori er sommer-

husområder med 40 miljøer, der dækker over 1.536 ha. fordelt over hele landet. Derudover er der ho-

teller og kroer som tilhører denne kategori, men også kolonihaver, som der er udpeget i alt 10 af. Igen 

er det oplagt, at man har været tilbageholdende med at udpege de nyeste anlæg, selv om ferielandet bæ-

rer mange anlæg og fine kulturmiljøer.  

O. Religiøst miljø 

I denne kategori er henregnet et beskedent antal, fordelt på 4 forskellige typer. Flest er der af kirker 

med præstegård (som ligger enligt uden for en landsby eller hovedgård). Klostre fylder en del i denne 

kategori som udtryk for prægnante anlæg som regel med kirke og klosterbygninger, der er blevet til en 

hovedgård og måske har ændret sig videre til hotel/restaurant. Ligeså indgår også 12 kirkegårde i denne 

kategori. 

P. Uddannelsesmiljø 

I alt 69 miljøer af forskellige typer er blevet placeret her – 1,8% som kun fylder 0,18% af samtlige kul-

turmiljøer. Der er tale om skoleinstitutioner af forskellig type med højskoler (13) som den mest ud-

bredte. Også 4 kollegier indgår her sammen med 7 universiteter og 1 observatorium (Brorfelde) og med 

Aarhus Universitet som det mest prægnante i Universitetsparken. 

Q. Råstofmiljø 

Som råstofmiljø er henregnet en række arealbrugende anlæg, der som regel også omfatter produktions-

anlæg, f.eks. den mest udbredte type teglværker med i alt 22 over hele landet. Nogle anlæg er i sagens 

natur regionale som brunkulsgravning i Jylland (14 anlæg udpeget) og molerværk med 2 i Limfjordsom-

rådet.  

 

                                                 
136 https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringstemaer/kold-krig/  

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringstemaer/kold-krig/
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5.5 Kulturmiljøernes zonestatus 
På landsplan er fordelingen mellem de tre zoner således, at landzonen fylder 92,4% af arealet, byzoner 

fylder 6,5% og sommerhusområder fylder 1,1%. Det vil sige, at der er en overvejende majoritet til land-

zonen med over 90% af arealet, som dækker over både landbrugsarealer, skov og natur samt infrastruk-

tur og mindre bebyggede områder i landdistrikterne. Byzonen med tæt bebyggelse dækker under en ti-

endedel og sommerhusområder (overvejende langs kysten) kun fylder 1%. 

 

 

7%

92%

1%

Zoneinddeling - hele Danmark

Byzone

Landzone

Sommerhus

1621

2015

188

Kulturmiljøer - antal
fordelt på zoner

Byzone

Landzone

Sommerhus



45 
 

 

Hvis vi ser på de udpegede kulturmiljøers fordeling, er billedet et lidt andet. Ganske vist ligger flertallet 

af kulturmiljøer stadig i landzone, både hvis man gør det op i antal (52,7%) og areal (48,5%), men nu 

vejer både byzone og sommerhusområder langt mere til. Årsagen ligger især i, at de fleste kulturmiljøer 

ligger i bebyggede områder, selv om de måske ikke alle er i byzone. Især det udbredte landsby-kultur-

miljø med vægt på den bebyggede kerne, som er lokalplanlagt i byzone, skubber vægten væk fra landzo-

nen. For sommerhusområderne gælder arealmæssigt en stor vægt på 14% (mod 5% antalsmæssigt), som 

der er to forklaringer på: dels at mange af de store inddæmninger ligger i kystzonen og fylder arealmæs-

sigt, dels at der er udpeget sommerhusmiljøer, som typisk ligger i netop sommerhuszonen (og kystzo-

nen). 
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Af de 89 kommuner med kulturmiljøer har alle et miljø i byzone. Landzone-kulturmiljø er repræsente-

ret i 81 kommuner – de meget byprægede kommuner har naturligt nok ikke meget landdistrikt (i alt 8: 

Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre), mens i 

alt 55 kommuner har kulturmiljø i en sommerhuszone.  
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Det betyder, at de analyserede kommuner formelt set opfylder kravet om, at der skal udpeges kulturmil-

jøer i både byen og landskabet. 
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5.6 Ekskurs: Kulturmiljøet i lokalplanlægningen 
Denne rapport har alene fokuseret på kulturmiljøet i kommuneplanen. En undersøgelse af hvordan mil-

jøerne er sikret i den opfølgende arealadministration vil kræve en selvstændig analyse. 

Ikke desto mindre har vi foretaget en lille GIS-analyse, som kan indikere om kulturmiljøerne er omfat-

tet af en af landets 10.000 lokalplaner. 

Af de 3824 (rensede) kulturmiljøer indeholder 1352 (35%) helt eller delvist en lokalplan. Det betyder, at 

næsten 300 af de 1621 kulturmiljøer i byzone ikke er lokalplanlagte. Og manglen bliver endnu større, 

hvis man antager at en del af lokalplanerne regulerer kulturmiljøer i landzone eller sommerhusområder. 

Det skal dog påpeges, at eksistensen af en lokalplan ikke er ensbetydende med, at kulturmiljøet er om-

fattet af bevaringsbestemmelser. Kun 54 af de 291 af de lokalplaner som helt eller delvist rummede et 

kulturmiljø havde udfyldt noget i kolonnen ”bevaringsbestemmelser”. Det kan dog alene skyldes mang-

lende digital indrapportering i plandata. 

Ikke desto mindre er det indtrykket, at der endnu er mange kulturmiljøer, der fortjener en lokalplan 

med bevarende bestemmelser. 

5.6.1 Eksempel: Danmarks smukkeste stationsby 

Foreningen Historiske Huse har i de seneste år kåret Danmarks smukkeste ”kulturmiljøtype”. I 2020 

var temaet stationsbyen. Et fagligt panel havde udvalgt 10 de bedste stationsbyer ud fra fem kulturhi-

storiske og arkitektoniske kriterier137. En gennemgang viser, at kun fem af stationsbyerne er udpeget 

som kulturmiljø i deres helhed. Samtidig er kun tre af byerne reguleret af en lokalplan med bevarende 

bestemmelser (Haslev, Bramming og, Lundeskov) suppleret med lidt følsomhed i lokalplanerne for Od-

der, Brenderup, Sindal og Aarup. Det illustrerer med al tydelighed, at visse kulturmiljøtyper ikke opfat-

tes som værd at bevare i kommunal virkelighed, trods deres oplagte historiske og arkitektoniske kvalite-

ter, der repræsenterer en vigtig national fortælling. 

Nr. Navn Kommune Udpeget som kulturmiljø Bevarende lokalplan 

1 Haslev Faxe Ja Ja 

2 Bramming Esbjerg Ja Ja 

3 Odder Odder Delvis Delvis 

4 Skørping Rebild Ja Nej 

5 Lunderskov Kolding Nej Ja 

6 Tølløse Holbæk Ja Nej 

7 Aarup Assens Ja Delvis 

8 Vinderup Holstebro Nej Nej 

9 Sindal Hjørring Delvis Delvis 

10 Brenderup Middelfart Nej Delvis 

    

                                                 
137 Udvælgelse og kriterier - Historiske Huse [set 14/12-2020] 

https://historiskehuse.dk/udvaelgelse-og-kriterier/
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5.7. Sammenfatning 

 Ud af landets 98 kommuner har ni ikke indberettet kulturmiljøer hverken som tema 1116 eller 1117 

til plandata.dk, og yderligere tre har kun indberettet data til tema 1116 (Kulturhistoriske bevarings-

værdier). Siden 2009 har det været obligatorisk for kommuner at varetage kulturmiljøudpegninger, 

og siden 2013 har de skullet indberette udpegningerne til plandata.dk. Det vil sige, at der er et min-

dretal af kommunerne, som ikke tager kulturmiljøudpegninger alvorligt, og der er hidtil ikke sket 

ikke en opfølgning fra den statslige, ansvarlige myndighed. 

 De resterende 89 kommuner har indberettet 3824 kulturmiljøer (efter teknisk rensning), der fylder i 

alt 576.207 ha. eller 13,4% af Danmarks areal.  

 Der er stor forskel på kommunerne. Flest kulturmiljøer er udpeget i Guldborgsund kommune med 

308 miljøer, der fylder 26,5% af kommunens areal, mens nr. 11 på listen er Odder kommune med 

86 miljøer, som kun fylder 3% af kommunens areal. Det er sigende, for Odder hører til gruppen af 

kommuner, der har udpeget mange, men meget små kulturmiljøer. Det er et problem, som vidner 

om forskellige opfattelser af kulturmiljøbegrebet, der ikke lever op til definitionen (et større afgræn-

set område …). Blandt de kommuner som har udpeget få kulturmiljøer, hører Holstebro og Tårnby 

med hver 2 miljøer, som fylder hhv. 6 og 32% af kommunens areal. Størst arealmæssig dækning har 

Frederiksberg med 70% af arealet udpeget, mens Køge som den næste har præcist 50% udpeget. I 

den anden ende af skalaen har Ballerup og Haderslev hhv. 1,7 og 2,5% af arealet udpeget. 

 Der er en overvægt af kulturmiljøudpegninger i byzone og sommerhusområder i forhold til hvor 

meget de fylder på landsplan. På sin vis er det naturligt, idet bebyggede miljøer hører til i byzone 

(42% af alle kulturmiljøer ligger i byzone ovre for at byzone generelt kun fylder 7% af Danmark), 

men alligevel vidner det måske om for stort fokus bygninger og knap så meget på omgivelser, som 

definitionen lægger op til, jf. diskussionen nedenfor af landsbyernes kerne over for hele ejerlavet. 

Sommerhusområdernes kulturmiljøer vejer også meget til rent arealmæssigt, idet 14% af miljøerne 

ligger her, men det skyldes overvejende store koloniserede landområder sammen med sommerhus-

områder. 

 Blandt hovedkategorierne fylder det agrare landskab mest, både efter 1800, men især før 1800, hvor 

kategorien udgør 26% af alle kulturmiljøer og 36% af deres areal. Det er landsbyer og hovedgårde, 

som dominerer her, dvs. de kulturmiljøer som der længe har været fokus på i det kulturhistoriske 

bevaringsarbejde. Ser vi bort fra fejlkategorierne (oldtidsmiljøer samt deciderede fejlkategorier i 

form af kirkeomgivelser mm. som fylder ca. 30% arealmæssigt) er den næste kategori, som fylder 

arealmæssigt koloniserede landskaber med 14% (men kun 3% antalsmæssigt). I næste række kom-

mer mange forskellige typer af nyere kulturmiljøer, og bymiljøer 1850-1945 fylder knap 10% antals-

mæssigt, men kun 1,7% arealmæssigt.   

 De egentlige kulturmiljøudpegninger, som ikke er kirkeomgivelser eller fejl, afslører nogle overord-

nede problemer. For det første: hvor stort er et kulturmiljø – eller rettere: hvor lille kan det være, 

når man har definitionen in mente: et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsentlige 

træk af den samfundsmæssige udvikling. Enkeltelementer som f.eks. en bygning eller et torv eller en sti er 

givetvis for småt, idet det ikke udtrykker den sammenhæng og funktionalitet i landskabet, som kul-

turmiljøet gerne skulle være udtryk for og gengive det tidsbillede man ønsker at markere. Kommu-

ner der har udpeget mange og små kulturmiljøer er havnet i den boldgade. Et kulturmiljø kan være 

komplekst og må derfor gerne indeholde mange forskelligartede elementer, men de skal tilsammen 

afspejle den funktionalitet og det tidsbillede, som kulturmiljøtypen lægger op til. På den anden side 
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har mange kommuner også udpeget nogle store sammenhængende landskaber, men her er det mere 

det underliggende geologiske landskab, der fokuseres på, og ikke det menneskeprægede kulturland-

skab og dettes synlige funktionalitet. En anden problemstilling i denne sammenhæng er funktionali-

teten: kommer den til udtryk, hvis man udpeger landsbykernerne bestående af bygninger, mens re-

sten af ejerlavet (landsbyens jorde), som egentlig har været produktionsgrundlaget for landsbyen, 

lades ude af betragtning? 

 Afspejler kommunens kulturmiljøudpegninger det faktiske og karakteristiske landskab? Det kan vi 

ikke vurdere, da det kræver dyberegående analyser af kommunens kulturlandskab. Men vi har set 

indikationer på at det måske ikke er tilfældet: 

 Bymiljø før 1850 – det er påfaldende så få middelalderbyer eller byer fra nyere tid frem mod 

1850, som er udpeget. 

 Bymiljø efter 1945 – ligeledes er det påfaldende hvor få kulturmiljøer der er udpeget her – især 

forstadskommunerne til hovedstaden burde have mere at byde på. 

 Manglende mangfoldighed – generelt er det udtryk for mangel på udsyn eller vovemod, at det 

overvejende er landsbyer og hovedgårde, som er udpeget i mange kommuner – hvad med ene-

stegårde, hvad med kystkulturmiljøer, infrastruktur mm. Særligt kulturmiljøer efter 1945, bl.a. 

inden for fritidsmiljø virker det om man har berøringsangst overfor. 

 De to satsninger fra statslig side, som der har været lavet de seneste 15 år: industrimiljøer og 

koldkrigsanlæg er der kun i meget ringe grad fulgt op på i de kommunale udpegninger.  

 Mange kommuner har valgt at udpege fortidsmindemiljøer som kulturmiljø – det vidner om en 

manglende forståelse for kulturmiljøbegrebets muligheder for planmæssig sikring af historiske 

miljøer i forhold til den bedre sikring, som fortidsminder har gennem museumsloven, herunder 

med en randzone. Skal der formidles kulturhistorie fra kommunen, er fortidsminder og histori-

ske miljøer selvfølgelig på linje, men det er en anden problematik. 

 Mange kommuner har udpeget et omfattende antal kirkeomgivelser – igen er det misforstået, da 

det ikke hører hjemme under kulturmiljø, men anden lovgivning. 

 Udfordringen ved at kategorisere kulturmiljøerne skyldes også, at kommunerne har opfyldt redegø-

relseskravet til kulturmiljøerne i meget varierende omfang. Det betyder, at det kan være vanskeligt 

at finde opdateret baggrundsmateriale, som uddyber udpegningsgrundlaget. I nogle kommuner fin-

des lettilgængelige, fyldige beskrivelser af de enkelte kulturmiljøer og de bærende bevaringsværdier, 

som er placeret i en national eller regional kontekst. I andre kommuner skal man være EDB-arkæo-

log for at kunne redegøre for kulturmiljøernes indhold og værdier. Det er nok dels et resultat af den 

organiske måde staten og kommunerne har løftet kulturmiljøforvaltningen, og dels en konsekvens 

af de faglige traditioner og drøftelser som har kendetegnet kortlægningsarbejdet, hvor både (land-

skabs)arkitekter, kunsthistorikere, arkæologer, etnologer, historikere og geografer har bidraget.    
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6. Anbefalinger 
 Sørg for at der er kontinuitet i kulturarvsarbejdet i kommunerne og i samarbejdet med museer. 

Gennem de sidste 25 år har der ikke været kontinuitet, hvilket har betydet, at den vidensopsamling 

der er sket ikke kan udmøntes, når det kommer til kulturmiljøudpegninger. 

 Mere entydige udmeldinger fra statslig hold om begrebsdefinitioner, og hvordan arbejdet kan gribes 

an med forskellige kategorier i de respektive kommuner. Klarhed om definitioner og kategorier gi-

ver overblik og kan bidrage til at lette plantilsynet. 

 Mere fokus på statsligt tilsyn med nationale interesser, herunder sikringen af industrimiljøer og 

koldkrigsmiljøer 

 I mange kommuner bør udpegningerne genovervejes, måske bør tavlen vaskes helt ren - for at nå 

frem til en større mangfoldighed og overensstemmelse med karakteristiske træk fra kulturlandska-

bet. 

 Koordinering og prioritering af udpegninger, f.eks. af landsbyer og hovedgårde, således at de natio-

nalt mest velbevarede og betydningsfulde bliver bevaret. 

 Styrket sammenhæng mellem bygningsfredning og kulturmiljøforvaltning, både i relation til viden-

opbygning og bevaringsadministration, dvs. strategisk samarbejde mellem stat, kommuner og mu-

seer (og øvrige forskningsinstitutioner). 
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7. Bilag 
Bilag 1: Typologi 

Bilag 2: Hovedkategorier og kulturmiljøtyper, areal og antal 

Bilag 3: Kulturmiljøer kommunevis 

Bilag 4: Udpegningsstatus for regionale industrimiljøer 
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Bilag 1: Kulturmiljøtypologi 

  

Litra Hovedkategori Nr. Kulturmiljøtype (Ny) Kommentarer

A Agrare miljøer før 1800 1 Fællesareal/bondeskov Fælles overdrev mellem landsbyer, bondeskov 

A Agrare miljøer før 1800 2 Enestegård/værftsgård

A Agrare miljøer før 1800 3 Landsbykerne

A Agrare miljøer før 1800 4 Hovedgårdsanlæg

A Agrare miljøer før 1801 5 Landsbyejerlav

A Agrare miljøer før 1802 6 Hovedgårdejerlav

B Agrare miljøer efter 1800 1 Gartneri/planteskole

B Agrare miljøer efter 1800 2 Husmandskoloni Fra udskiftingstiden, koloni fra 1899-loven, koloni fra 1919-loven

B Agrare miljøer efter 1800 3 Samling af gårde og huse/husmandssted Total udflyttet landsby, spredte gårde og huse på opdyrket mark, skovfogedhus, mosehus, jordemoderhus mv.

B Agrare miljøer efter 1800 4 Større gård/skovridergård Proprietærgård (Over 12 td htk) og skovridergård?

C Bymiljø før 1850 1 Slot/slotsby Kongelige residenser og tidlig bydannelse omkring

C Bymiljø før 1850 2 Middelalderby bykerner med middelalderlig oprindelse

C Bymiljø før 1850 3 Planlagt bykerne Renæssanceby, barokby

C Bymiljø før 1850 4 Flække

C Bymiljø før 1850 5 Købmandsgård

C Bymiljø før 1850 6 Købstadskvarter

C Bymiljø før 1850 7 Fabriksby Ældre by opstået omkring fabrik 

D Bymiljø 1850-1945 1 Arbejderboliger (brokvarter), Byhuse eller etagebyggeri (blandet bolig og erhverv)

D Bymiljø 1850-1945 2 Etageboliger etagebyggeri

D Bymiljø 1850-1945 3 Jernbaneområde/havneområde/fabriksområde Område som anlægges i forlængelse af eksisterende købstad

D Bymiljø 1850-1945 4 Villakvarter Villakvarterer, havebyer

D Bymiljø 1850-1945 5 Rækkehuse/dobbetluse "kartoffelrækkehuse" og andre nyere rækkehuskvarterer

D Bymiljø 1850-1945 6 Citykvarter Service og kontorområde efter 1880

D Bymiljø 1850-1945 7 Stationsby Større bymæssig bebyggelse - m/u station

D Bymiljø 1850-1945 8 Mindre rural by Mindre bymæssig bebyggelse - Landsby med andelspræg, m/u jernbane 

D Bymiljø 1850-1945 9 Forstad: Blandet bolig og erhverv

E Bymiljø efter 1945 1 Etagebyggeri 

E Bymiljø efter 1945 2 Parkbebyggelse

E Bymiljø efter 1945 3 Parcelhuskvarter

E Bymiljø efter 1945 4 Storskala (montage)plan Montage passer ikke helt til Tingbjerg

E Bymiljø efter 1945 5 Tæt-lav boliger

E Bymiljø efter 1945 6 Uddannelse Overlap til Uddannelsesmiljø

E Bymiljø efter 1945 7 Sundhed og omsorg Plejehjem, hospital, børnehave, fritidshjem etc. Overlap til Institutionsmiljø

E Bymiljø efter 1945 8 Idræt og rekreation Overlap til fritidsmiljø

E Bymiljø efter 1945 9 Kulturinstitution

E Bymiljø efter 1945 10 Indkøbscenter/bycenter

E Bymiljø efter 1945 11 Industrikvarter

E Bymiljø efter 1945 12 Veje- og trafikfølgearealer

F Industrimiljø 1 Jernstøberi/maskinfabrik

F Industrimiljø 2 Sukkerfabrik/saftstation

F Industrimiljø 3 Savværk/trævarefabrik/møbelfabrik

F Industrimiljø 4 Skibsværft

F Industrimiljø 5 Korn- og foderstof

F Industrimiljø 6 Glas- og stentøjsfabrik

F Industrimiljø 7 Papirfabrik

F Industrimiljø 8 Bryggeri/destilleri

F Industrimiljø 9 Mejeri

F Industrimiljø 10 Medicinalindustri

F Industrimiljø 11 Slagteri

F Industrimiljø 12 Elektronikvirksomhed

F Industrimiljø 13 Tekstilfabrik

F Industrimiljø 14 Underholdningsindustri

F Industrimiljø 15 Anden fødevareindustri

F Industrimiljø 16 Cementfabrik

G Infrastruktur 1 Hærvej/drivvej

G Infrastruktur 2 Kongevej

G Infrastruktur 3 Chausse

G Infrastruktur 4 Kanal Transportkanal råstof og varer (pramme)

G Infrastruktur 5 Hovedlandevej

G Infrastruktur 6 Jernbane

G Infrastruktur 7 Bro

G Infrastruktur 8 Lufthavn/flyveplads

G Infrastruktur 9 Motorvej

G Infrastruktur 10 Vandværk/vandtårn

G Infrastruktur 11 Radiostation

G Infrastruktur 12 Landegrænse

G Infrastruktur 13 Kraftværk/elværk

G Infrastruktur 14 Andre veje- og stier Fægang, hovvej, kirkesti, gendarmsti, træksti, vejdæmning

G Infrastruktur 15 Transformatortårn

G Infrastruktur 16 Station/remise

G Infrastruktur 17 Gammel vej Omdøbt fra oldtidsvej

G Infrastruktur 18 Gasværk

H Kystmiljø 1 Fiskerleje

H Kystmiljø 2 Færgested

H Kystmiljø 3 Havn Ikke havneområde i større by, se D3

H Kystmiljø 4 Ladeplads

H Kystmiljø 5 Skipperby

H Kystmiljø 6 Ømiljø

H Kystmiljø 7 Redningsstation/isbådsstation

H Kystmiljø 8 Fyrtårn
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I Vandkraft 1 Vandmølle

I Vandkraft 2 Engvandingsanlæg

I Vandkraft 3 Dambrug

I Vandkraft 4 Vanddrevet elværk

I Vandkraft 5 Vanddrevet industri Tidl. Industri baseret på vandkraft, fx stampemølle, klæde, kobber, ben

J Vindkraft 1 Vejrmølle og møllegård

J Vindkraft 2 Vindmøllepark efter 1970

K Institutionelt miljø 1 Psykiatrisk anstalt

K Institutionelt miljø 2 Sanatorium

K Institutionelt miljø 3 Hospital/sygehus

K Institutionelt miljø 4 Offentlig forvaltning Amtsgård, Rådhus, Domhus

K Institutionelt miljø 5 Fængsel

K Institutionelt miljø 6 Forsorgsinstitution Fattiggård, plejehjem, opfostringshjem, handicapinstitution mv.

K Institutionelt miljø 7 Loge

L Koloniseret land 1 Plantage Klitplantage, Københavnerplantage, tidl. Statsplantager, Hedeselskabet, kommune etc

L Koloniseret land 2 Hedeopdyrkning

L Koloniseret land 3 Mosekultivering

L Koloniseret land 4 Inddæmning

L Koloniseret land 5 Inddigning

L Koloniseret land 6 Udtørret sø

L Koloniseret land 7 Afvanding af eng og mose

L Koloniseret land 8 Vandløbsregulering

M Militært miljø 1 Kaserne

M Militært miljø 2 Befæstningsanlæg før 1850

M Militært miljø 3 Befæstningsanlæg 1850-1940

M Militært miljø 4 2. verdenskrigsanlæg

M Militært miljø 5 Koldkrigsanlæg

M Militært miljø 6 Øvelsesterræn

N Fritidsmiljø 1 Sommerhusbebyggelse

N Fritidsmiljø 2 Campingplads/lejr

N Fritidsmiljø 3 Feriekoloni

N Fritidsmiljø 4 Sportsanlæg Idrætsstadion, boldbane, travbane, cykelbane, motorbane, sportshal etc

N Fritidsmiljø 5 Forlystelsespark badeland, sommerland, tivoli

N Fritidsmiljø 6 Kolonihave

N Fritidsmiljø 7 Golfbane

N Fritidsmiljø 8 Parkanlæg

N Fritidsmiljø 9 Festplads

N Fritidsmiljø 10 Skovrejsning efter 1945

N Fritidsmiljø 11 Bademiljø/friluftsbad/badeanstalt

N Fritidsmiljø 12 Restaurant/kro/hotel/vandrehjem

N Fritidsmiljø 13 Museum/bibliotek/teater

N Fritidsmiljø 14 Lystslot/landsted

N Fritidsmiljø 15 Lystbådehavn

N Fritidsmiljø 16 Jagtanlæg Fuglekøjer, jagthytter, skydebaner

O Religiøst miljø 1 Kloster

O Religiøst miljø 2 Kirke/præstegård herunder domkirke

O Religiøst miljø 3 Andet religiøst miljø Missionshus og valgsmenighedskirke

O Religiøst miljø 4 Kirkegård

P Uddannelsesmiljø 1 Skole/kostskole

P Uddannelsesmiljø 2 Gymnasium

P Uddannelsesmiljø 3 Seminarium

P Uddannelsesmiljø 4 Erhvervsskole/landbrugsskole

P Uddannelsesmiljø 5 Universitet/observatorium

P Uddannelsesmiljø 6 Højskole

P Uddannelsesmiljø 7 Kollegium

Q Råstofmiljø 1 Mergelgrav

Q Råstofmiljø 2 Brunkulsgravning

Q Råstofmiljø 3 Grusgrav

Q Råstofmiljø 4 Molerværk evt. med sorterværk

Q Råstofmiljø 5 Flintmine/flintfabrik

Q Råstofmiljø 6 Kalkmine/kalkgrav/kalkværk

Q Råstofmiljø 7 Teglværk/lergrav

Q Råstofmiljø 8 Tørvegrav/tørvemose/tørvefabrik

R Fortidsmindemiljø 1 Oldtidsmiljø

R Fortidsmindemiljø 2 Nedlagt bebyggelse

R Fortidsmindemiljø 3 Middelaldermiljø

S

T

U

V

X

Y

Z Fejlkategori 1 Kirkeomgivelser

Z Fejlkategori 2 Fejl

Z Fejlkategori 3 Konglomerat/Landskabstype

Z Fejlkategori 4 Andre elementer ubestemmelige små elementer, som ikke er udgør en helhed 
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Bilag 2. Kulturmiljøtyper - antal og areal 
 

  Kulturmiljøtype Antal Areal 

Agrare miljøer før 1800 A1 Fællesareal/bondeskov 17 5364 

 A2 Enestegård/værftsgård 29 3217 

 A3 Landsbykerne 466 19838 

 A4 Hovedgårdsanlæg 115 5525 

 A5 Landsbyejerlav 171 80811 

 A6 Hovedgårdejerlav 198 90012 

Agrare miljøer efter 1800 B1 Gartneri/planteskole 1 40 

 B2 Husmandskoloni 78 8329 

 B3 Samling af gårde og huse/husmandssted 80 10242 

 B4 Større gård/skovridergård 44 5013 

Bymiljø før 1850 C1 Slot/slotsby 11 492 

 C2 Middelalderby 35 1882 

 C3 Planlagt bykerne 6 545 

 C4 Flække 3 98 

 C5 Købmandsgård 2 5 

 C6 Købstadskvarter 56 26 

 C7 Fabriksby 1 381 

Bymiljø 1850-1945 D1 Arbejderboliger (brokvarter),  21 270 

 D2 Etageboliger 31 557 

 D3 Jernbaneområde/havneområde/fabriksområde 15 481 

 D4 Villakvarter  54 1290 

 D5 Rækkehuse/dobbelthuse 44 408 

 D6 Citykvarter 4 21 

 D7 Stationsby 122 4015 

 D8 Mindre rural by 74 2570 

 D9 Forstad: Blandet bolig og erhverv 4 110 

Bymiljø efter 1945 E1 Etagebyggeri  28 547 

 E2 Parkbebyggelse 5 84 

 E3 Parcelhuskvarter 39 236 

 E4 Storskala (montage)plan 5 375 

 E5 Tæt-lave boligbyggerier 40 487 

 E6 Uddannelse 0 0 

 E7 Sundhed og omsorg 0 0 

 E8 Idræt og rekreation 0 0 

 E9 Kulturinstitution 0 0 

 E10 Indkøbscenter/bycenter 4 45 

 E11 Industrikvarter 7 434 

 E12 Veje- og trafikfølgearealer 0 0 

Industrimiljø F1 Jernstøberi/maskinfabrik 16 375 
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 F2 Sukkerfabrik/saftstation 9 282 

 F3 Savværk/trævarefabrik/møbelfabrik 7 12 

 F4 Skibsværft 7 144 

 F5 Korn- og foderstof 3 17 

 F6 Glas- og stentøjsfabrik 4 21 

 F7 Papirfabrik 4 73 

 F8 Bryggeri/destilleri 5 38 

 F9 Mejeri 10 5 

 F10 Medicinalindustri 2 5 

 F11 Slagteri 8 56 

 F12 Elektronikvirksomhed 1 24 

 F13 Tekstilfabrik 6 56 

 F14 Underholdningsindustri 1 2 

 F15 Anden fødevareindustri 7 46 

 F16 Cementfabrik 2 178 

Infrastruktur G1 Hærvej/drivvej 34 4498 

 G2 Kongevej 2 30 

 G3 Chausse 0 0 

 G4 Kanal 9 681 

 G5 Hovedlandevej 25 571 

 G6 Jernbane 39 1838 

 G7 Bro 18 185 

 G8 Lufthavn/flyveplads 5 432 

 G9 Motorvej 0 0 

 G10 Vandværk/vandtårn 8 54 

 G11 Radiostation 2 31 

 G12 Landegrænse 4 269 

 G13 Kraftværk/elværk 4 86 

 G14 Andre veje- og stier 14 202 

 G15 Transformatortårn 2 13 

 G16 Station/remise 35 207 

 G17 Gammel vej 3 51 

 G18 Gasværk 1 1 

Kystmiljø H1 Fiskerleje 47 1870 

 H2 Færgested 25 394 

 H3 Havn 48 831 

 H4 Ladeplads 23 526 

 H5 Skipperby 4 194 

 H6 Ømiljø 16 6995 

 H7 Redningsstation/isbådsstation 5 121 

 H8 Fyrtårn 9 149 

Vandkraft I1 Vandmølle 77 3617 



58 
 

 I2 Engvandingsanlæg 22 5264 

 I3 Dambrug 6 36 

 I4 Vanddrevet elværk 4 1367 

 I5 Vanddrevet industri 12 1919 

Vindkraft J1 Vejrmølle og møllegård 17 88 

 J2 Vindmøllepark efter 1970 0 0 

Institutionelt miljø K1 Psykiatrisk anstalt 7 1146 

 K2 Sanatorium 13 388 

 K3 Hospital/sygehus 13 75 

 K4 Offentlig forvaltning 5 4 

 K5 Fængsel 7 188 

 K6 Forsorgsinstitution 31 309 

 K7 Loge 4 0 

Koloniseret land L1 Plantage 39 20850 

 L2 Hedeopdyrkning 10 11105 

 L3 Mosekultivering 7 7015 

 L4 Inddæmning 20 17528 

 L5 Inddigning 8 2263 

 L6 Udtørret sø 8 9150 

 L7 Afvanding af eng og mose 11 11946 

 L8 Vandløbsregulering 3 1321 

Militært miljø M1 Kaserne 9 284 

 M2 Befæstningsanlæg før 1850 17 488 

 M3 Befæstningsanlæg 1850-1940 26 796 

 M4 2. verdenskrigsanlæg 8 312 

 M5 Koldkrigsanlæg 12 828 

 M6 Øvelsesterræn 2 4751 

Fritidsmiljø N1 Sommerhusbebyggelse 40 1536 

 N2 Campingplads/lejr 4 32 

 N3 Feriekoloni 5 9 

 N4 Sportsanlæg 5 140 

 N5 Forlystelsespark 1 8 

 N6 Kolonihave 10 98 

 N8 Parkanlæg 56 6095 

 N9 Festplads 11 332 

 N10 Skovrejsning efter 1945 1 145 

 N11 Bademiljø/friluftsbad/badeanstalt 14 159 

 N12 Restaurant/kro/hotel/vandrehjem 20 242 

 N13 Museum/bibliotek/teater 6 102 

 N14 Lystslot/landsted 8 593 

 N15 Lystbådehavn 1 6 

 N16 Jagtanlæg 2 3112 



59 
 

Religiøst miljø O1 Kloster 21 5054 

 O2 Kirke/præstegård 55 1233 

 O3 Andet religiøst miljø 7 17 

 O4 Kirkegård 12 158 

Uddannelsesmiljø P1 Skole/kostskole 34 441 

 P2 Gymnasium 1 0 

 P3 Seminarium 5 26 

 P4 Erhvervsskole/landbrugsskole 4 49 

 P5 Universitet/observatorium 8 138 

 P6 Højskole 13 362 

 P7 Kollegium 4 0 

Råstofmiljø Q1 Mergelgrav 3 97 

 Q2 Brunkulsgravning 14 4482 

 Q3 Grusgrav 9 300 

 Q4 Molerværk 2 177 

 Q5 Flintmine/flintfabrik 2 71 

 Q6 Kalkmine/kalkgrav/kalkværk 14 1312 

 Q7 Teglværk/lergrav 22 737 

 Q8 Tørvegrav/tørvemose/tørvefabrik 6 185 

Fortidsmindemiljø R1 Oldtidsmiljø 267 81874 

 R2 Nedlagt bebyggelse 25 899 

 R3 Middelaldermiljø 23 1515 

Fejlkategori Z1 Kirkeomgivelser 275 13782 

 Z2 Fejl 42 2731 

 Z3 Konglomerat/Landskabstype 67 79439 

 Z4 Andre elementer 23 168 

 
 

  3824 576207 
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Bilag 3: Kulturmiljøer kommunevis 
 

Kommune / kulturmiljø Antal  Areal 
% af kommuneareal 

Albertslund Kommune 9 640 
27,4% 

A3 landsbykerne 2 127 
 

A5 landsbyejerlav 1 148 
 

E4 storskala (montage)plan 1 150 
 

E5 tæt-lav boliger 2 77 
 

E11 industrikvarter 1 137 
 

G7 bro 1 0 
 

N12 restaurant/kro/hotel/vandrehjem 1 1 
 

 
   

 

Allerød Kommune 30 892 
13,2% 

A3 landsbykerne 1 69 
 

B2 husmandskoloni 1 16 
 

B4 større gård/skovridergård 2 88 
 

E3 parcelhuskvarter 1 6 
 

G7 bro 1 11 
 

I1 vandmølle 1 2 
 

M1 kaserne 2 50 
 

Q3 grusgrav 3 70 
 

Q7 teglværk/lergrav 9 47 
 

Q8 tørvegrav/tørvemose/tørvefabrik 2 62 
 

R1 oldtidsmiljø 3 365 
 

R3 nedlagt bebyggelse 3 12 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 94 
 

 
Assens Kommune 32 5338 

 
10,4% 

A3 landsbykerne 8 1424 
 

A5 landsbyejerlav 2 1886 
 

A6 hovedgårdsejerlav 4 1729 
 

C2 middelalderby 1 20 
 

C5 købmandsgård 1 3 
 

D4 villakvarter  1 5 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 3 17 
 

D7 stationsby 2 49 
 

D8 mindre rural by 1 16 
 

F2 sukkerfabrik/saftstation 1 52 
 

H1 fiskerleje 2 41 
 

H3 havn 1 12 
 

H4 ladeplads 1 5 
 

I1 vandmølle 1 59 
 

N1 sommerhusbebyggelse 1 4 
 

P1 skole/kostskole 1 15 
 

Q7 teglværk/lergrav 1 1 
 

 6 57 
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Ballerup Kommune 1,7% 

A3 landsbykerne 4 20 
 

G10 vandværk/vandtårn 1 33 
 

O4 kirkegård 1 4 
 

 
Billund Kommune 10 5953 

 
11,0% 

I2 engvandingsanlæg 6 2005 
 

L1 plantage 3 3082 
 

L2 hedeopdyrkning 1 866 
 

 
Brøndby Kommune 5 206 

 
9,8% 

N10 skovrejsning efter 1945 1 145 
 

Z1 kirkeomgivelser 4 61 
 

 
Brønderslev Kommune 14 5535 

 
8,7% 

A3 landsbykerne 2 315 
 

A4 hovedgårdsanlæg 1 129 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 304 
 

D7 stationsby 1 21 
 

H4 ladeplads 1 110 
 

I1 vandmølle 1 100 
 

L1 plantage 1 288 
 

L3 mosekultivering 1 2096 
 

O1 kloster 1 614 
 

R1 oldtidsmiljø 1 318 
 

R3 nedlagt bebyggelse 1 4 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 2 1236 
 

 
Egedal Kommune 37 4201 

 
33,4% 

A3 landsbykerne 16 170 
 

A5 landsbyejerlav 3 1388 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 1 445 
 

D7 stationsby 3 9 
 

I1 vandmølle 1 56 
 

L6 udtørret sø 1 111 
 

R1 oldtidsmiljø 2 652 
 

R3 nedlagt bebyggelse 1 6 
 

Z1 kirkeomgivelser 8 716 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 648 
 

 
Esbjerg Kommune 28 29137 

 
36,6% 

A3 landsbykerne 3 612 
 

A4 hovedgårdsanlæg 3 186 
 

A5 landsbyejerlav 5 2421 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 1 33 
 

D7 stationsby 2 191 
 

E1 etagebyggeri  1 344 
 

E3 parcelhuskvarter 1 5 
 

G16 station/remise 1 5 
 

L2 hedeopdyrkning 1 1227 
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O2 kirke/præstegård 1 74 
 

P6 højskole 1 9 
 

R1 oldtidsmiljø 2 1542 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 6 22488 
 

 
Fanø Kommune 5 1160 

 
20,1% 

A1 fællesareal/bondeskov  1 295 
 

A5 landsbyejerlav 1 736 
 

H5 skipperby 2 119 
 

N16 jagtanlæg 1 10 
 

 
Favrskov Kommune 63 7797 

 
14,4% 

A3 landsbykerne 2 21 
 

A4 hovedgårdsanlæg 2 236 
 

A6 hovedgårdsejerlav 6 6048 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 1 183 
 

D7 stationsby 6 47 
 

G6 jernbane 1 6 
 

G7 bro 2 0 
 

G14 andre veje- og stier 2 13 
 

I1 vandmølle 2 4 
 

L1 plantage 1 7 
 

R1 oldtidsmiljø 4 733 
 

Z1 kirkeomgivelser 34 499 
 

 
Faxe Kommune 30 1805 

 
4,5% 

A3 landsbykerne 8 76 
 

A4 hovedgårdsanlæg 5 565 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 498 
 

B2 husmandskoloni 2 73 
 

D7 stationsby 3 168 
 

F8 bryggeri/destilleri 1 1 
 

F9 mejeri 1 1 
 

H4 ladeplads 1 58 
 

K2 sanatorium 2 6 
 

K3 hospital/sygehus 1 9 
 

N11 bademiljø/friluftsbad/badeanstalt 1 2 
 

N12 restaurant/kro/hotel/vandrehjem 1 2 
 

P4 erhvervsskole/landbrugsskole 1 5 
 

Q6 kalkmine/kalkgrav/kalkværk 1 197 
 

R1 oldtidsmiljø 1 144 
 

 
Fredensborg Kommune 20 1014 

 
9,0% 

A3 landsbykerne 4 41 
 

A5 landsbyejerlav 1 480 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 197 
 

C1 slot/slotsby 1 19 
 

D4 villakvarter  1 18 
 

D7 stationsby 1 10 
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E2 parkbebyggelse 1 7 
 

E3 parcelhuskvarter 1 1 
 

E4 storskala (montage)plan 1 41 
 

E5 tæt-lav boliger 2 20 
 

G2 kongevej 2 30 
 

H1 fiskerleje 2 39 
 

K6 forsorgsinstitution 1 10 
 

Q7 teglværk/lergrav 1 101 
 

 
Fredericia Kommune 25 1130 

 
8,5% 

A3 landsbykerne 7 232 
 

A5 landsbyejerlav 1 154 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 131 
 

B4 større gård/skovridergård 3 211 
 

E3 parcelhuskvarter 1 9 
 

G13 kraftværk/elværk 1 44 
 

H1 fiskerleje 1 4 
 

H3 havn 1 10 
 

I1 vandmølle 3 26 
 

K2 sanatorium 1 2 
 

L7 afvanding af eng og mose 1 11 
 

M2 befæstningsanlæg før 1850 1 2 
 

N1 sommerhusbebyggelse 1 15 
 

P6 højskole 1 4 
 

R1 oldtidsmiljø 1 275 
 

 
Frederiksberg Kommune 25 615 

 
8,5% 

C1 slot/slotsby 1 84 
 

C6 købstadskvarter 2 6 
 

D2 etageboliger 8 234 
 

D4 villakvarter  5 147 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 1 36 
 

E1 etagebyggeri  1 4 
 

E10 indkøbscenter/bycenter  2 33 
 

F10 medicinalindustri 1 4 
 

F6 glas- og stentøjsfabrik 1 7 
 

K3 hospital/sygehus 1 15 
 

O4 kirkegård 1 23 
 

P5 universitet/observatorium 1 22 
 

 
Frederikshavn Kommune 22 8979 

 
13,8% 

A6 hovedgårdsejerlav 2 835 
 

B4 større gård/skovridergård 1 1283 
 

C2 middelalderby 2 442 
 

D1 arbejderboliger (brokvarter) 1 77 
 

D7 stationsby 2 85 
 

G6 jernbane 1 74 
 

H1 fiskerleje 3 277 
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H4 ladeplads 1 46 
 

K5 fængsel 2 59 
 

L1 plantage 1 344 
 

M4 2. Verdenskrigsanlæg 1 19 
 

R1 oldtidsmiljø 2 4225 
 

Z2 fejl 2 381 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 832 
 

 
Frederikssund Kommune 22 11167 

 
44,9% 

A4 hovedgårdsanlæg 1 129 
 

A5 landsbyejerlav 10 3944 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 655 
 

B2 husmandskoloni 1 119 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 2 909 
 

B4 større gård/skovridergård 1 963 
 

C1 slot/slotsby 1 175 
 

L7 afvanding af eng og mose 1 136 
 

O1 kloster 1 134 
 

R1 oldtidsmiljø 1 94 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 2 3909 
 

 
Furesø Kommune 4 598 

 
10,5% 

B4 større gård/skovridergård 1 48 
 

G10 vandværk/vandtårn 1 12 
 

L6 udtørret sø 1 22 
 

M5 koldkrigsanlæg 1 516 
 

 
Faaborg-midtfyn Kommune 59 3653 

 
5,8% 

A3 landsbykerne 10 734 
 

A4 hovedgårdsanlæg 9 186 
 

A5 landsbyejerlav 2 976 
 

A6 hovedgårdsejerlav 3 1358 
 

B2 husmandskoloni 3 158 
 

C2 middelalderby 1 15 
 

D1 arbejderboliger (brokvarter) 1 20 
 

D3 jernbane-/havne- og fabriksområde 1 10 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 2 6 
 

D7 stationsby 5 41 
 

D8 mindre rural by 1 16 
 

E3 parcelhuskvarter 2 7 
 

F1 jernstøberi/maskinfabrik 1 7 
 

F13 tekstilfabrik 1 7 
 

F15 anden fødevareindustri 1 0 
 

F3 savværk/trævarefabrik/møbelfabrik 2 5 
 

F9 mejeri 1 1 
 

H1 fiskerleje 4 44 
 

H3 havn 2 19 
 

H4 ladeplads 1 2 
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I1 vandmølle 2 9 
 

J1 vejrmølle og møllegård 1 6 
 

K2 sanatorium 1 9 
 

P1 skole/kostskole 1 8 
 

P6 højskole 1 9 
 

 
Gladsaxe Kommune 19 483 

 
19,4% 

D4 villakvarter  4 203 
 

E1 etagebyggeri  4 47 
 

E2 parkbebyggelse 2 32 
 

E4 storskala (montage)plan 1 94 
 

E5 tæt-lav boliger 5 40 
 

E11 industrikvarter 1 52 
 

K6 forsorgsinstitution 1 7 
 

P3 seminarium 1 8 
 

 
Greve Kommune 43 1776 

 
29,4% 

A3 landsbykerne 5 153 
 

A5 landsbyejerlav 1 366 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 364 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 2 200 
 

D4 villakvarter  1 293 
 

H3 havn 2 71 
 

M3 befæstningsanlæg 1850-1940 15 58 
 

N1 sommerhusbebyggelse 4 14 
 

N2 campingplads/lejr 2 7 
 

N6 kolonihave 2 2 
 

N8 parkanlæg 1 2 
 

N11 bademiljø/friluftsbad/badeanstalt 1 3 
 

N12 restaurant/kro/hotel/vandrehjem 2 2 
 

P6 højskole 1 3 
 

Z2 fejl 1 10 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 2 228 
 

 
Gribskov Kommune 30 11311 

 
40,5% 

A5 landsbyejerlav 14 6628 
 

B2 husmandskoloni 2 204 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 3 413 
 

G4 kanal 2 114 
 

L1 plantage 1 1830 
 

N1 sommerhusbebyggelse 1 263 
 

O1 kloster 1 766 
 

R1 oldtidsmiljø 4 439 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 2 654 
 

 
Guldborgsund Kommune 308 23872 

 
26,5% 

A1 fællesareal/bondeskov  3 1380 
 

A2 enestegård/værftsgård 2 94 
 

A3 landsbykerne 20 781 
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A4 hovedgårdsanlæg 2 145 
 

A5 landsbyejerlav 16 7399 
 

A6 hovedgårdsejerlav 19 6350 
 

B2 husmandskoloni 19 769 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 31 1285 
 

B4 større gård/skovridergård 12 337 
 

C2 middelalderby 1 56 
 

D3 jernbane-/havne- og fabriksområde 1 3 
 

D4 villakvarter  5 12 
 

D7 stationsby 7 350 
 

D8 mindre rural by 8 373 
 

D9 forstad: blandet bolig og erhverv 2 82 
 

F1 jernstøberi/maskinfabrik 1 5 
 

F2 sukkerfabrik/saftstation 1 44 
 

F5 korn- og foderstofvirksomhed 1 2 
 

F8 bryggeri/destilleri 1 0 
 

F9 mejeri 4 2 
 

F11 slagteri  3 5 
 

G4 kanal 1 22 
 

G6 jernbane 1 58 
 

G7 bro 1 4 
 

G8 lufthavn/flyveplads 2 11 
 

G10 vandværk/vandtårn 1 1 
 

G13 kraftværk/elværk 1 24 
 

G16 station/remise 5 11 
 

G17 gammel vej 1 42 
 

G18 gasværk 1 1 
 

H1 fiskerleje 1 161 
 

H2 færgested 4 155 
 

H4 ladeplads 3 39 
 

H8 fyrtårn 1 1 
 

I1 vandmølle 1 0 
 

J1 vejrmølle og møllegård 3 2 
 

K3 hospital/sygehus 1 1 
 

K6 forsorgsinstitution 8 50 
 

L4 inddæmning 5 447 
 

M2 befæstningsanlæg før 1850 2 26 
 

M5 koldkrigsanlæg 1 144 
 

N1 sommerhusbebyggelse 5 67 
 

N11 bademiljø/friluftsbad/badeanstalt 3 61 
 

N12 restaurant/kro/hotel/vandrehjem 5 69 
 

N3 feriekoloni 3 4 
 

N4 sportsanlæg 2 12 
 

N6 kolonihave 1 3 
 

N8 parkanlæg 1 5 
 

N9 festplads 1 1 
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O2 kirke/præstegård 8 214 
 

O3 andet religiøst miljø 2 17 
 

P1 skole/kostskole 18 14 
 

P4 erhvervsskole/landbrugsskole 1 0 
 

P6 højskole 2 220 
 

Q3 grusgrav 4 138 
 

Q6 kalkmine/kalkgrav/kalkværk 2 42 
 

Q7 teglværk/lergrav 2 14 
 

Q8 tørvegrav/tørvemose/tørvefabrik 4 123 
 

R1 oldtidsmiljø 3 1204 
 

R2 nedlagt bebyggelse 24 837 
 

R3 nedlagt bebyggelse 2 91 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 38 
 

Z4 andre elementer 11 24 
 

 
Haderslev Kommune 14 2033 

 
2,5% 

A3 landsbykerne 2 951 
 

A4 hovedgårdsanlæg 2 137 
 

A6 hovedgårdsejerlav 2 289 
 

G1 hærvej/drivvej 1 326 
 

G14 andre veje- og stier 1 25 
 

I2 engvandingsanlæg 2 165 
 

L7 afvanding af eng og mose 3 140 
 

R1 oldtidsmiljø 1 0 
 

 
Halsnæs Kommune 13 4190 

 
34,4% 

A5 landsbyejerlav 3 1439 
 

C7 fabriksby 1 381 
 

H1 fiskerleje 1 43 
 

R1 oldtidsmiljø 7 1184 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 1143 
 

 
Hedensted Kommune 93 8049 

 
14,6% 

A2 enestegård/værftsgård 4 131 
 

A3 landsbykerne 3 59 
 

A5 landsbyejerlav 3 1405 
 

A6 hovedgårdsejerlav 7 2251 
 

B1 gartneri/planteskole 1 40 
 

B2 husmandskoloni 3 434 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 3 486 
 

B4 større gård/skovridergård 2 252 
 

D7 stationsby 3 68 
 

D8 mindre rural by 7 161 
 

F8 bryggeri/destilleri 1 0 
 

F9 mejeri 1 1 
 

G1 hærvej/drivvej 3 6 
 

H4 ladeplads 2 16 
 

H8 fyrtårn 1 5 
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I1 vandmølle 6 43 
 

J1 vejrmølle og møllegård 1 5 
 

K2 sanatorium 1 30 
 

K5 fængsel 1 76 
 

L4 inddæmning 1 162 
 

N11 bademiljø/friluftsbad/badeanstalt 1 1 
 

Q3 grusgrav 1 38 
 

R1 oldtidsmiljø 4 351 
 

Z1 kirkeomgivelser 33 2028 
 

 
Helsingør Kommune 45 4039 

 
34,0% 

A1 fællesareal/bondeskov  1 108 
 

A2 enestegård/værftsgård 1 52 
 

A3 landsbykerne 1 3 
 

A5 landsbyejerlav 7 1816 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 318 
 

C1 slot/slotsby 2 20 
 

C3 planlagt bykerne 1 27 
 

C6 købstadskvarter 2 2 
 

D2 etageboliger 2 7 
 

D4 villakvarter  3 24 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 1 3 
 

D7 stationsby 1 336 
 

D8 mindre rural by 1 39 
 

E5 tæt-lav boliger 2 12 
 

E10 indkøbscenter/bycenter  1 5 
 

F4 skibsværft 1 5 
 

H1 fiskerleje 4 92 
 

I5 vanddrevet industri 1 790 
 

K5 fængsel 1 26 
 

L1 plantage 1 218 
 

M2 befæstningsanlæg før 1850 1 5 
 

N1 sommerhusbebyggelse 3 66 
 

N14 lystslot/landsted 1 24 
 

O1 kloster 1 2 
 

O2 kirke/præstegård 1 1 
 

O4 kirkegård 2 8 
 

P4 erhvervsskole/landbrugsskole 1 30 
 

 
Herlev Kommune 16 335 

 
27,7% 

D4 villakvarter  1 37 
 

E1 etagebyggeri  6 16 
 

E5 tæt-lav boliger 8 47 
 

R1 oldtidsmiljø 1 235 
 

 
Herning Kommune 87 18214 

 
13,8% 

A1 fællesareal/bondeskov 3 638 
 

A2 enestegård/værftsgård 3 122 
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A3 landsbykerne 1 106 
 

A4 hovedgårdsanlæg 3 65 
 

D7 stationsby 5 323 
 

E3 parcelhuskvarter 1 10 
 

F13 tekstilfabrik 1 0 
 

G5 hovedlandevej 1 19 
 

G6 jernbane 1 974 
 

G15 transformatortårn 1 10 
 

I1 vandmølle 1 13 
 

I2 engvandingsanlæg 7 2368 
 

I5 vanddrevet industri 1 61 
 

L1 plantage 5 3845 
 

L2 hedeopdyrkning 2 2520 
 

N8 parkanlæg 2 29 
 

O2 kirke/præstegård 1 27 
 

O4 kirkegård 1 9 
 

Q1 mergelgrav 1 1 
 

Q2 brunkulsgravning 6 3617 
 

Q7 teglværk/lergrav 2 48 
 

R1 oldtidsmiljø 12 690 
 

R3 nedlagt bebyggelse 1 109 
 

Z1 kirkeomgivelser 22 545 
 

Z2 fejl 1 1566 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 2 499 
 

 
Hillerød Kommune 19 2718 

 
12,7% 

A3 landsbykerne 7 28 
 

A5 landsbyejerlav 6 2392 
 

C1 slot/slotsby 1 112 
 

N12 restaurant/kro/hotel/vandrehjem 1 4 
 

O2 kirke/præstegård 3 9 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 173 
 

 
Hjørring Kommune 60 4457 

 
4,8% 

A2 enestegård/værftsgård 2 580 
 

A3 landsbykerne 3 38 
 

A4 hovedgårdsanlæg 9 60 
 

A5 landsbyejerlav 1 657 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 246 
 

C2 middelalderby 1 18 
 

D2 etageboliger 1 2 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 1 14 
 

D6 citykvarter 2 17 
 

D7 stationsby 3 56 
 

D8 mindre rural by 2 27 
 

F15 anden fødevareindustri 1 1 
 

G6 jernbane 1 117 
 

G13 kraftværk/elværk 1 7 
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G16 station/remise 1 1 
 

H1 fiskerleje 2 26 
 

H3 havn 1 113 
 

H8 fyrtårn 1 1 
 

L1 plantage 1 67 
 

L6 udtørret sø 1 512 
 

M4 2. Verdenskrigsanlæg 1 15 
 

N1 sommerhusbebyggelse 3 91 
 

N8 parkanlæg 11 190 
 

N11 bademiljø/friluftsbad/badeanstalt 1 11 
 

O1 kloster 2 749 
 

R1 oldtidsmiljø 5 114 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 727 
 

 
Holbæk Kommune 102 10613 

 
18,4% 

A1 fællesareal/bondeskov 1 279 
 

A3 landsbykerne 29 268 
 

A4 hovedgårdsanlæg 3 53 
 

A5 landsbyejerlav 3 1416 
 

A6 hovedgårdsejerlav 15 5737 
 

B2 husmandskoloni 5 363 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted  1 7 
 

C2 middelalderby 3 14 
 

D1 arbejderboliger (brokvarter) 1 9 
 

D4 villakvarter  2 28 
 

D7 stationsby 5 126 
 

D8 mindre rural by 1 16 
 

E5 tæt-lav boliger 1 5 
 

F4 skibsværft 1 1 
 

G5 hovedlandevej 1 217 
 

G7 bro 3 6 
 

H2 færgested 3 11 
 

H3 havn 1 8 
 

I1 vandmølle 1 37 
 

K3 hospital/sygehus 1 2 
 

L4 inddæmning 2 18 
 

L5 inddigning 1 3 
 

M1 kaserne 2 141 
 

M5 koldkrigsanlæg 5 116 
 

N1 sommerhusbebyggelse 1 2 
 

N2 campingplads/lejr 1 4 
 

N8 parkanlæg 1 96 
 

N11 bademiljø/friluftsbad/badeanstalt 1 0 
 

O2 kirke/præstegård 2 18 
 

P1 skole/kostskole 1 2 
 

P5 universitet/observatorium 1 39 
 

R1 oldtidsmiljø 2 1571 
 



71 
 

Z2 fejl 1 0 
 

 
Holstebro Kommune 2 5156 

 
6,5% 

A6 hovedgårdsejerlav 1 381 
 

R1 oldtidsmiljø 1 4775 
 

 
Horsens Kommune 96 9066 

 
17,5% 

A2 enestegård/værftsgård  1 122 
 

A3 landsbykerne 6 238 
 

A4 hovedgårdsanlæg 1 12 
 

A5 landsbyejerlav 5 2968 
 

A6 hovedgårdsejerlav 3 1207 
 

B2 husmandskoloni 4 661 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 2 82 
 

B4 større gård/skovridergård 6 862 
 

C2 middelalderby 1 22 
 

D1 arbejderboliger (brokvarter) 3 72 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 2 3 
 

D7 stationsby 3 94 
 

D8 mindre rural by 1 4 
 

E3 parcelhuskvarter 6 53 
 

H3 havn 2 4 
 

I1 vandmølle 3 199 
 

I5 vanddrevet industri 1 67 
 

K3 hospital/sygehus 1 1 
 

K4 offentlig forvaltning 1 0 
 

K5 fængsel 1 14 
 

K6 forsorgsinstitution 5 6 
 

K7 loge 4 0 
 

M4 2. Verdenskrigsanlæg 1 65 
 

N1 sommerhusbebyggelse 1 2 
 

N6 kolonihave 2 6 
 

N8 parkanlæg 1 2 
 

N9 festplads 2 15 
 

O2 kirke/præstegård 2 207 
 

O3 andet religiøst miljø 5 0 
 

O4 kirkegård 1 3 
 

P1 skole/kostskole 1 17 
 

P3 seminarium 1 4 
 

P6 højskole 1 7 
 

Q7 teglværk/lergrav 1 14 
 

R1 oldtidsmiljø 15 2033 
 

 
Hvidovre Kommune 6 219 

 
9,6% 

M3 befæstningsanlæg 1850-1940 6 219 
 

 
Høje-taastrup Kommune 27 2352 

 
30,1% 

A3 landsbykerne 8 152 
 

A5 landsbyejerlav 2 874 
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A6 hovedgårdsejerlav 1 381 
 

B2 husmandskoloni 1 40 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 2 372 
 

B4 større gård/skovridergård 2 200 
 

Z1 kirkeomgivelser 7 255 
 

Z2 fejl 3 20 
 

Z4 andre elementer 1 58 
 

 
Hørsholm Kommune 7 575 

 
18,4% 

A3 landsbykerne 1 3 
 

A4 hovedgårdsanlæg 1 42 
 

C1 slot/slotsby 1 33 
 

I5 vanddrevet industri 1 17 
 

R1 oldtidsmiljø 1 428 
 

Z2 fejl 1 7 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 45 
 

 
Ikast-brande Kommune 41 6358 

 
8,7% 

A3 landsbykerne 4 339 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 2 2153 
 

D7 stationsby 3 285 
 

D8 mindre rural by 4 235 
 

F13 tekstilfabrik 1 44 
 

G1 hærvej/drivvej 8 14 
 

G6 jernbane 3 80 
 

I2 engvandingsanlæg 1 83 
 

I4 vanddrevet elværk 1 173 
 

L3 mosekultivering 1 127 
 

Q1 mergelgrav 1 34 
 

Q2 brunkulsgravning 3 184 
 

R1 oldtidsmiljø 8 2561 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 46 
 

 
Ishøj Kommune 3 802 

 
30,3% 

A5 landsbyejerlav 2 790 
 

I1 vandmølle 1 12 
 

 
Jammerbugt Kommune 20 10732 

 
12,4% 

A3 landsbykerne 2 330 
 

A4 hovedgårdsanlæg 3 82 
 

A5 landsbyejerlav 1 924 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 1 296 
 

H7 redningsstation/isbådsstation 1 55 
 

L3 mosekultivering 1 3910 
 

N12 restaurant/kro/hotel/vandrehjem 1 93 
 

O2 kirke/præstegård 1 4 
 

Q6 kalkmine/kalkgrav/kalkværk 1 72 
 

R1 oldtidsmiljø 7 3312 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 1654 
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Kalundborg Kommune 73 12678 

 
22,0% 

A1 fællesareal/bondeskov 3 485 
 

A2 enestegård/værftsgård 1 203 
 

A3 landsbykerne  22 233 
 

A6 hovedgårdsejerlav 12 4018 
 

B2 husmandskoloni 1 605 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 1 454 
 

C2 middelalderby 1 9 
 

D2 etageboliger 1 0 
 

D4 villakvarter  1 2 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 2 8 
 

D7 stationsby 6 98 
 

D8 mindre rural by 1 9 
 

F1 jernstøberi/maskinfabrik 1 5 
 

F2 sukkerfabrik/saftstation 1 13 
 

F3 savværk/trævarefabrik/møbelfabrik 1 1 
 

G6 jernbane 2 3 
 

G11 radiostation 1 4 
 

H4 ladeplads 1 7 
 

H6 ømiljø 3 2269 
 

I1 vandmølle 1 78 
 

K5 fængsel 1 0 
 

K6 forsorgsinstitution 1 6 
 

L4 inddæmning 1 3000 
 

N8 parkanlæg 1 5 
 

N11 bademiljø/friluftsbad/badeanstalt 1 6 
 

P1 skole/kostskole 1 12 
 

P6 højskole 1 19 
 

R1 oldtidsmiljø 3 1126 
 

 
Kerteminde Kommune 5 2588 

 
12,6% 

A3 landsbykerne 1 26 
 

A5 landsbyejerlav 1 644 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 1499 
 

Z1 kirkeomgivelser 1 361 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 58 
 

 
Kolding Kommune 39 4058 

 
6,7% 

A3 landsbykerne 4 477 
 

A5 landsbyejerlav 1 248 
 

B2 husmandskoloni 1 20 
 

B4 større gård/skovridergård 2 272 
 

C3 planlagt bykerne 2 434 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 2 4 
 

D7 stationsby 1 21 
 

D8 mindre rural by 3 200 
 

F5 korn- og foderstofvirksomhed 1 13 
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G1 hærvej/drivvej 2 0 
 

G6 jernbane 1 1 
 

G12 landegrænse 1 2 
 

H1 fiskerleje 1 22 
 

I1 vandmølle 2 13 
 

I4 vanddrevet elværk 1 199 
 

N1 sommerhusbebyggelse 1 3 
 

O2 kirke/præstegård 5 370 
 

R1 oldtidsmiljø 4 503 
 

Z1 kirkeomgivelser 2 43 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 1203 
 

Z4 andre elementer 1 10 
 

 
Københavns Kommune 68 1895 

 
21,0% 

C1 slot/slotsby 2 41 
 

C2 middelalderby 1 74 
 

C3 planlagt bykerne 2 74 
 

C6 købstadskvarter 1 4 
 

D2 etageboliger 3 88 
 

D3 jernbane-/havne- og fabriksområde 2 277 
 

D4 villakvarter  1 57 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 3 16 
 

D9 forstad: blandet bolig og erhverv 1 12 
 

E4 storskala (montage)plan 2 90 
 

E5 tæt-lav boliger 1 12 
 

E11 industrikvarter 1 2 
 

F3 savværk/trævarefabrik/møbelfabrik 1 0 
 

F4 skibsværft 2 57 
 

F8 bryggeri/destilleri 1 32 
 

F10 medicinalindustri 1 1 
 

F11 slagteri 1 14 
 

F13 tekstilfabrik 1 2 
 

F14 underholdningsindustri 1 2 
 

G10 vandværk/vandtårn 1 1 
 

G13 kraftværk/elværk 1 11 
 

G16 station/remise 1 111 
 

H3 havn 2 28 
 

K3 hospital/sygehus 2 26 
 

K6 forsorgsinstitution 2 8 
 

M1 kaserne 1 8 
 

M2 befæstningsanlæg før 1850 5 242 
 

M3 befæstningsanlæg 1850-1940 2 45 
 

N5 forlystelsespark 1 8 
 

N6 kolonihave 1 43 
 

N8 parkanlæg 5 388 
 

N13 museum/bibliotek/teater 1 2 
 

N15 lystbådehavn 1 6 
 



75 
 

O2 kirke/præstegård 1 0 
 

O4 kirkegård 3 84 
 

P1 skole/kostskole 1 5 
 

P2 gymnasium 1 0 
 

P5 universitet/observatorium 4 24 
 

P7 kollegium 4 0 
 

 
Køge Kommune 45 12862 

 
49,9% 

A3 landsbykerne 8 66 
 

A4 hovedgårdsanlæg 1 2 
 

A5 landsbyejerlav  21 8663 
 

A6 hovedgårdsejerlav 6 3452 
 

B2 husmandskoloni 3 408 
 

B4 større gård/skovridergård 1 181 
 

D7 stationsby 1 23 
 

F9 mejeri 1 0 
 

G16 station/remise 2 1 
 

I1 vandmølle 1 66 
 

 
Langeland Kommune 40 3664 

 
12,6% 

A3 landsbykerne 2 39 
 

A5 landsbyejerlav 1 484 
 

A6 hovedgårdsejerlav  2 610 
 

H1 fiskerleje 1 18 
 

H3 havn 2 26 
 

R1 oldtidsmiljø 12 1619 
 

Z1 kirkeomgivelser 20 868 
 

 
Lejre Kommune 27 6223 

 
26,0% 

A2 enestegård/værftsgård 2 224 
 

A3 landsbykerne 3 24 
 

A5 landsbyejerlav 9 3677 
 

A6 hovedgårdsejerlav 6 1884 
 

B2 husmandskoloni 1 379 
 

D7 stationsby 1 18 
 

H1 fiskerleje 1 3 
 

H4 ladeplads 1 7 
 

I1 vandmølle 1 7 
 

Z2 fejl 2 0 
 

 
Lolland Kommune 49 3630 

 
4,1% 

A3 landsbykerne 4 103 
 

A4 hovedgårdsanlæg 7 545 
 

A5 landsbyejerlav 1 90 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 606 
 

C2 middelalderby 1 18 
 

D1 arbejderboliger (brokvarter) 1 3 
 

D3 jernbane-/havne- og fabriksområde 2 28 
 

D4 villakvarter  1 4 
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E5 tæt-lav boliger 1 4 
 

F1 jernstøberi/maskinfabrik 1 6 
 

F2 sukkerfabrik/saftstation 3 103 
 

F3 savværk/trævarefabrik/møbelfabrik 1 4 
 

F4 skibsværft 1 28 
 

F5 korn- og foderstofvirksomhed 1 2 
 

H2 færgested 1 6 
 

H3 havn 6 71 
 

H6 ømiljø 1 1134 
 

H8 fyrtårn 1 136 
 

K6 forsorgsinstitution 1 28 
 

L5 inddigning 1 371 
 

N8 parkanlæg 1 17 
 

O1 kloster 2 110 
 

R1 oldtidsmiljø 6 152 
 

R3 nedlagt bebyggelse 3 61 
 

 
Lyngby-taarbæk Kommune 6 1328 

 
34,2% 

G4 kanal 1 11 
 

I5 vanddrevet industri 1 161 
 

K6 forsorgsinstitution 1 34 
 

N8 parkanlæg 1 911 
 

N14 lystslot/landsted 2 211 
 

 
Mariagerfjord Kommune 12 3684 

 
5,1% 

Z1 kirkeomgivelser 12 3684 
 

 
Middelfart Kommune 26 1943 

 
6,5% 

A3 landsbykerne 5 401 
 

A6 hovedgårdsejerlav 2 1122 
 

C2 middelalderby 1 12 
 

D1 arbejderboliger (brokvarter) 1 11 
 

D4 villakvarter  1 6 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 4 26 
 

E1 etagebyggeri  1 2 
 

F1 jernstøberi/maskinfabrik 1 8 
 

H1 fiskerleje 2 4 
 

H3 havn 2 7 
 

H4 ladeplads 1 1 
 

K1 psykiatrisk anstalt 1 24 
 

M2 befæstningsanlæg før 1850 2 67 
 

R1 oldtidsmiljø 2 252 
 

 
Morsø Kommune 30 5953 

 
16,2% 

A2 enestegård/værftsgård 1 79 
 

A3 landsbykerne 4 301 
 

A4 hovedgårdsanlæg 1 157 
 

A5 landsbyejerlav 1 565 
 

A6 hovedgårdsejerlav 2 523 
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B2 husmandskoloni 1 424 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 1 527 
 

C6 købstadskvarter 2 11 
 

D3 jernbane-/havne- og fabriksområde 1 22 
 

D7 stationsby 1 85 
 

D8 mindre rural by 2 106 
 

E1 etagebyggeri  1 4 
 

E3 parcelhuskvarter 1 25 
 

F1 jernstøberi/maskinfabrik 1 14 
 

H2 færgested 1 5 
 

H4 ladeplads 1 118 
 

L1 plantage 1 51 
 

L7 afvanding af eng og mose 1 1373 
 

O1 kloster 1 10 
 

Q4 molerværk 1 67 
 

Q6 kalkmine/kalkgrav/kalkværk 1 10 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 3 1476 
 

 
Norddjurs Kommune 43 8733 

 
12,1% 

A3 landsbykerne 3 40 
 

A4 hovedgårdsanlæg 3 380 
 

A5 landsbyejerlav 1 471 
 

A6 hovedgårdsejerlav 9 5097 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 2 1 
 

B4 større gård/skovridergård  3 87 
 

D8 mindre rural by 1 11 
 

G14 andre veje- og stier 1 6 
 

G16 station/remise 1 0 
 

H1 fiskerleje 1 18 
 

H2 færgested 1 3 
 

I1 vandmølle 1 6 
 

J1 vejrmølle og møllegård 1 1 
 

K6 forsorgsinstitution 1 11 
 

L4 inddæmning 1 396 
 

M2 befæstningsanlæg før 1850 1 46 
 

N1 sommerhusbebyggelse 1 5 
 

Q6 kalkmine/kalkgrav/kalkværk 1 1 
 

R1 oldtidsmiljø 10 2153 
 

 
Nordfyns Kommune 26 3082 

 
6,8% 

A3 landsbykerne 3 306 
 

A4 hovedgårdsanlæg 4 85 
 

A6 hovedgårdsejerlav 3 1779 
 

B2 husmandskoloni 1 84 
 

C2 middelalderby 1 15 
 

D4 villakvarter  1 6 
 

D7 stationsby 1 9 
 

D9 forstad: blandet bolig og erhverv 1 16 
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G8 lufthavn/flyveplads 1 252 
 

G14 andre veje- og stier 1 5 
 

H8 fyrtårn 1 1 
 

I1 vandmølle 1 4 
 

J1 vejrmølle og møllegård 1 1 
 

L4 inddæmning 4 516 
 

L5 inddigning 1 1 
 

N8 parkanlæg 1 2 
 

 
Nyborg Kommune 14 2157 

 
7,8% 

A6 hovedgårdsejerlav 3 1634 
 

C2 middelalderby 1 64 
 

D3 jernbane-/havne- og fabriksområde 1 25 
 

H1 fiskerleje 2 9 
 

H3 havn 2 65 
 

I1 vandmølle 2 276 
 

I5 vanddrevet industri 1 31 
 

R1 oldtidsmiljø 2 53 
 

 
Næstved Kommune 111 6064 

 
9,0% 

A3 landsbykerne 26 321 
 

A4 hovedgårdsanlæg 8 316 
 

A5 landsbyejerlav 1 465 
 

A6 hovedgårdsejerlav 2 794 
 

B2 husmandskoloni 4 582 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 1 79 
 

C2 middelalderby 1 156 
 

D1 arbejderboliger (brokvarter) 1 6 
 

D2 etageboliger 2 2 
 

D3 jernbane- /havne- og fabriksområde 1 10 
 

D4 villakvarter  5 83 
 

D7 stationsby 5 91 
 

D8 mindre rural by 3 47 
 

E1 etagebyggeri  2 23 
 

E3 parcelhuskvarter 1 17 
 

F1 jernstøberi/maskinfabrik 2 1 
 

F3 savværk/trævarefabrik/møbelfabrik 1 1 
 

F6 glas- og stentøjsfabrik 2 10 
 

F7 papirfabrik 2 26 
 

G6 jernbane 4 165 
 

G17 gammel vej 1 6 
 

H1 fiskerleje 2 14 
 

H3 havn 1 6 
 

I1 vandmølle 2 214 
 

J1 vejrmølle og møllegård 1 3 
 

K3 hospital/sygehus 3 3 
 

K4 offentlig forvaltning 1 0 
 

K6 forsorgsinstitution 2 3 
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L4 inddæmning 1 200 
 

M1 kaserne 1 3 
 

N1 sommerhusbebyggelse 1 8 
 

N8 parkanlæg 1 2 
 

N9 festplads 1 1 
 

N12 restaurant/kro/hotel/vandrehjem 1 0 
 

O1 kloster 1 4 
 

O2 kirke/præstegård 4 15 
 

O4 kirkegård 2 15 
 

P1 skole/kostskole 3 350 
 

Q6 kalkmine/kalkgrav/kalkværk 1 65 
 

Q7 teglværk/lergrav 1 4 
 

R1 oldtidsmiljø 4 1927 
 

R3 nedlagt bebyggelse 1 1 
 

Z4 andre elementer 1 25 
 

 
Odder Kommune 86 683 

 
3,1% 

A3 landsbykerne 10 115 
 

A4 hovedgårdsanlæg 8 58 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 215 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 18 147 
 

D1 arbejderboliger (brokvarter) 1 2 
 

D6 citykvarter 1 1 
 

D7 stationsby 2 16 
 

E3 parcelhuskvarter 1 2 
 

G6 jernbane 1 21 
 

G14 andre veje- og stier 3 15 
 

G16 station/remise 10 24 
 

H1 fiskerleje 1 7 
 

H2 færgested 2 3 
 

H3 havn 2 11 
 

H4 ladeplads 1 2 
 

I1 vandmølle 2 2 
 

I5 vanddrevet industri 1 3 
 

J1 vejrmølle og møllegård 1 0 
 

K2 sanatorium 1 4 
 

K3 hospital/sygehus 1 1 
 

K4 offentlig forvaltning 2 1 
 

N1 sommerhusbebyggelse 2 0 
 

N8 parkanlæg 8 24 
 

N12 restaurant/kro/hotel/vandrehjem 1 0 
 

O2 kirke/præstegård 1 1 
 

P1 skole/kostskole 2 3 
 

Q6 kalkmine/kalkgrav/kalkværk 1 4 
 

R3 nedlagt bebyggelse 1 1 
 

 
Odense Kommune 136 1498 

 
4,9% 

A3 landsbykerne 23 602 
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A4 hovedgårdsanlæg 1 5 
 

A5 landsbyejerlav 1 156 
 

B2 husmandskoloni 1 8 
 

C6 købstadskvarter 48 1 
 

D1 arbejderboliger (brokvarter) 7 38 
 

D2 etageboliger 4 17 
 

D4 villakvarter  1 148 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 8 67 
 

E1 etagebyggeri  3 19 
 

F1 jernstøberi/maskinfabrik 4 38 
 

F2 sukkerfabrik/saftstation 1 2 
 

F4 skibsværft 1 47 
 

F6 glas- og stentøjsfabrik 1 4 
 

F7 papirfabrik 1 34 
 

F8 bryggeri/destilleri 1 5 
 

F11 slagteri 2 15 
 

F13 tekstilfabrik 2 3 
 

G4 kanal 2 157 
 

G5 hovedlandevej 1 0 
 

G7 bro 1 1 
 

G10 vandværk/vandtårn 1 1 
 

H5 skipperby 1 10 
 

M1 kaserne 1 3 
 

O1 kloster 1 8 
 

R1 oldtidsmiljø 2 77 
 

Z2 fejl 16 32 
 

 
Odsherred Kommune 25 2062 

 
5,8% 

A3 landsbykerne 5 82 
 

A5 landsbyejerlav 2 292 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 348 
 

B2 husmandskoloni 2 7 
 

C2 middelalderby 1 31 
 

D7 stationsby 3 58 
 

G11 radiostation 1 27 
 

H1 fiskerleje 1 45 
 

H3 havn 1 13 
 

K6 forsorgsinstitution 1 42 
 

L4 inddæmning 2 743 
 

N1 sommerhusbebyggelse 3 281 
 

P6 højskole 1 31 
 

R2 nedlagt bebyggelse 1 62 
 

 
Randers Kommune 35 8664 

 
11,6% 

A3 landsbykerne 5 158 
 

A5 landsbyejerlav 2 3764 
 

A6 hovedgårdsejerlav 6 4027 
 

C2 middelalderby 1 26 
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D7 stationsby 1 12 
 

F9 mejeri 1 0 
 

G14 andre veje- og stier 1 5 
 

G16 station/remise 4 7 
 

I2 engvandingsanlæg 2 34 
 

J1 vejrmølle og møllegård 1 13 
 

N1 sommerhusbebyggelse 1 20 
 

N8 parkanlæg 1 6 
 

N12 restaurant/kro/hotel/vandrehjem 2 6 
 

O2 kirke/præstegård 1 2 
 

R1 oldtidsmiljø 4 547 
 

R3 nedlagt bebyggelse 1 34 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 3 
 

 
Rebild Kommune 22 7946 

 
12,8% 

A3 landsbykerne 4 413 
 

A5 landsbyejerlav 1 607 
 

A6 hovedgårdsejerlav 2 2528 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 1 975 
 

D7 stationsby 1 20 
 

I1 vandmølle 2 10 
 

J1 vejrmølle og møllegård 1 6 
 

K2 sanatorium 1 17 
 

N8 parkanlæg 2 293 
 

R1 oldtidsmiljø 6 3064 
 

R3 nedlagt bebyggelse 1 13 
 

 
Ringkøbing-skjern Kommune 104 36567 

 
24,9% 

A2 enestegård/værftsgård 2 1046 
 

A3 landsbykerne 5 340 
 

A4 hovedgårdsanlæg 1 26 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 313 
 

B2 husmandskoloni 1 392 
 

C2 middelalderby 1 58 
 

D3 jernbane-/havne- og fabriksområde 1 18 
 

D7 stationsby 2 72 
 

D8 mindre rural by 16 480 
 

G5 hovedlandevej 10 231 
 

G6 jernbane 3 138 
 

G7 bro 3 142 
 

G14 andre veje- og stier 1 1 
 

G16 station/remise 1 20 
 

H1 fiskerleje 4 598 
 

H3 havn 1 16 
 

H4 ladeplads 1 24 
 

I1 vandmølle 2 905 
 

L1 plantage 5 4370 
 

L2 hedeopdyrkning 2 2129 
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L5 inddigning 3 1759 
 

L7 afvanding af eng og mose 3 9447 
 

M4 2. Verdenskrigsanlæg 2 66 
 

M6 øvelsesterræn 1 4671 
 

N1 sommerhusbebyggelse 1 78 
 

N13 museum/bibliotek/teater 1 24 
 

N16 jagtanlæg 1 3102 
 

O2 kirke/præstegård 3 56 
 

P4 erhvervsskole/landbrugsskole 1 14 
 

P6 højskole 1 8 
 

Q1 mergelgrav 1 62 
 

Q2 brunkulsgravning 5 681 
 

R1 oldtidsmiljø 9 4177 
 

R3 nedlagt bebyggelse 1 67 
 

Z2 fejl 6 93 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 2 943 
 

 
Ringsted Kommune 13 4119 

 
14,0% 

A2 enestegård/værftsgård 1 316 
 

A3 landsbykerne 4 76 
 

A5 landsbyejerlav 2 997 
 

A6 hovedgårdsejerlav 6 2730 
 

 
Roskilde Kommune 57 5139 

 
24,3% 

A3 landsbykerne 13 397 
 

A5 landsbyejerlav 3 1985 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 377 
 

C2 middelalderby 1 82 
 

C6 købstadskvarter 1 2 
 

D4 villakvarter  4 81 
 

D7 stationsby 1 12 
 

E3 parcelhuskvarter 3 19 
 

F1 jernstøberi/maskinfabrik 1 0 
 

G16 station/remise 1 1 
 

H1 fiskerleje 2 10 
 

H6 ømiljø 7 15 
 

I1 vandmølle 2 0 
 

K1 psykiatrisk anstalt 1 728 
 

N8 parkanlæg 2 21 
 

O1 kloster 1 2 
 

O2 kirke/præstegård 6 6 
 

Z1 kirkeomgivelser 7 1401 
 

 
Rudersdal Kommune 37 1630 

 
22,2% 

A3 landsbykerne 5 44 
 

A5 landsbyejerlav 1 219 
 

D4 villakvarter  3 36 
 

D7 stationsby 1 17 
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E1 etagebyggeri  2 36 
 

E2 parkbebyggelse 2 45 
 

E3 parcelhuskvarter 2 12 
 

E5 tæt-lav boliger 3 11 
 

E11 industrikvarter 2 164 
 

G6 jernbane 1 1 
 

G17 gammel vej 1 3 
 

I5 vanddrevet industri 1 119 
 

K2 sanatorium 1 5 
 

K6 forsorgsinstitution 1 56 
 

N4 sportsanlæg 2 74 
 

N6 kolonihave 1 3 
 

N8 parkanlæg 3 484 
 

N14 lystslot/landsted 4 289 
 

O4 kirkegård 1 12 
 

 
Rødovre Kommune 44 288 

 
23,6% 

A3 landsbykerne 1 5 
 

D2 etageboliger 1 4 
 

D4 villakvarter  3 12 
 

E1 etagebyggeri  3 5 
 

E3 parcelhuskvarter 11 25 
 

E5 tæt-lav boliger 12 72 
 

E10 indkøbscenter/bycenter  1 7 
 

G10 vandværk/vandtårn 1 6 
 

K4 offentlig forvaltning 1 3 
 

K6 forsorgsinstitution 1 1 
 

M3 befæstningsanlæg 1850-1940 1 123 
 

N8 parkanlæg 1 10 
 

N11 bademiljø/friluftsbad/badeanstalt 1 1 
 

N13 museum/bibliotek/teater 1 2 
 

P1 skole/kostskole 3 12 
 

R1 oldtidsmiljø 1 0 
 

Z2 fejl 1 0 
 

 
Silkeborg Kommune 72 9537 

 
11,2% 

A3 landsbykerne 5 221 
 

A4 hovedgårdsanlæg 2 11 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 222 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 1 208 
 

B4 større gård/skovridergård 1 137 
 

D2 etageboliger 3 16 
 

D4 villakvarter  3 11 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 4 57 
 

E1 etagebyggeri  1 1 
 

E3 parcelhuskvarter 1 10 
 

F7 papirfabrik 1 13 
 

G1 hærvej/drivvej 3 2464 
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G4 kanal 1 17 
 

G6 jernbane 6 92 
 

G14 andre veje- og stier 1 7 
 

G16 station/remise 3 18 
 

I1 vandmølle 2 12 
 

K2 sanatorium 2 64 
 

N6 kolonihave 1 9 
 

N8 parkanlæg 3 5 
 

N12 restaurant/kro/hotel/vandrehjem 1 1 
 

O1 kloster 3 1626 
 

O2 kirke/præstegård 2 3 
 

R1 oldtidsmiljø 18 4192 
 

R3 nedlagt bebyggelse 1 3 
 

Z2 fejl 1 117 
 

Z4 andre elementer 1 0 
 

 
Skanderborg Kommune 52 4371 

 
10,5% 

A1 fællesareal/bondeskov 1 125 
 

A3 landsbykerne 2 11 
 

A4 hovedgårdsanlæg 3 26 
 

A5 landsbyejerlav 4 883 
 

A6 hovedgårdsejerlav 2 413 
 

B4 større gård/skovridergård 2 2 
 

C1 slot/slotsby 1 4 
 

C2 middelalderby 1 7 
 

D7 stationsby 1 0 
 

G7 bro 2 0 
 

G10 vandværk/vandtårn 1 0 
 

G14 andre veje- og stier 1 1 
 

G15 transformatortårn 1 3 
 

G16 station/remise 2 1 
 

I1 vandmølle 5 386 
 

J1 vejrmølle og møllegård 1 0 
 

K6 forsorgsinstitution 1 0 
 

N8 parkanlæg 3 798 
 

N12 restaurant/kro/hotel/vandrehjem 1 9 
 

O1 kloster 1 1 
 

R1 oldtidsmiljø 11 1698 
 

R3 nedlagt bebyggelse 1 2 
 

Z4 andre elementer 4 1 
 

 
Skive Kommune 56 25120 

 
36,8% 

A3 landsbykerne 9 950 
 

A4 hovedgårdsanlæg 4 160 
 

A6 hovedgårdsejerlav 2 583 
 

B2 husmandskoloni 1 106 
 

D1 arbejderboliger (brokvarter) 1 21 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 1 10 
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D7 stationsby 7 291 
 

D8 mindre rural by 1 22 
 

F11 slagteri 1 19 
 

H1 fiskerleje 1 8 
 

H2 færgested 5 116 
 

H3 havn 2 76 
 

I1 vandmølle 1 200 
 

K2 sanatorium 1 17 
 

L8 vandløbsregulering 1 606 
 

N1 sommerhusbebyggelse 2 23 
 

N13 museum/bibliotek/teater 1 22 
 

O1 kloster 1 21 
 

Q4 molerværk 1 110 
 

R1 oldtidsmiljø 1 3383 
 

Z2 fejl 4 255 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 8 18121 
 

 
Slagelse Kommune 42 6332 

 
11,1% 

A3 landsbykerne 21 251 
 

A5 landsbyejerlav 3 953 
 

A6 hovedgårdsejerlav 4 3510 
 

B2 husmandskoloni 1 96 
 

D7 stationsby 1 15 
 

G7 bro 2 3 
 

H3 havn 1 48 
 

H6 ømiljø 3 1259 
 

H7 redningsstation/isbådsstation 1 2 
 

I1 vandmølle 1 8 
 

M2 befæstningsanlæg før 1850 2 6 
 

O2 kirke/præstegård 1 38 
 

R1 oldtidsmiljø 1 143 
 

 
Solrød Kommune 5 1399 

 
34,9% 

A5 landsbyejerlav 3 1194 
 

D7 stationsby 1 10 
 

Q6 kalkmine/kalkgrav/kalkværk 1 195 
 

 
Sorø Kommune 44 2580 

 
8,4% 

A3 landsbykerne 8 75 
 

A5 landsbyejerlav 1 36 
 

A6 hovedgårdsejerlav 2 679 
 

B2 husmandskoloni 2 37 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 1 41 
 

C3 planlagt bykerne 1 10 
 

D7 stationsby 2 19 
 

G5 hovedlandevej 11 5 
 

G6 jernbane 9 4 
 

G7 bro 1 0 
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K6 forsorgsinstitution 1 40 
 

L1 plantage 1 110 
 

O1 kloster 1 33 
 

R1 oldtidsmiljø 2 1490 
 

Z2 fejl 1 1 
 

 
Stevns Kommune 27 5201 

 
20,8% 

A4 hovedgårdsanlæg 1 14 
 

A5 landsbyejerlav 6 2466 
 

A6 hovedgårdsejerlav 5 2343 
 

B2 husmandskoloni 6 202 
 

J1 vejrmølle og møllegård 1 17 
 

L1 plantage 1 78 
 

M5 koldkrigsanlæg 4 47 
 

O2 kirke/præstegård 1 8 
 

Q6 kalkmine/kalkgrav/kalkværk 2 26 
 

 
Struer Kommune 39 2661 

 
10,8% 

A2 enestegård/værftsgård 2 34 
 

A3 landsbykerne 4 109 
 

A4 hovedgårdsanlæg 5 200 
 

B4 større gård/skovridergård 1 2 
 

D1 arbejderboliger (brokvarter) 1 3 
 

D3 jernbane-/havne- og fabriksområde 2 52 
 

D4 villakvarter  1 9 
 

D6 citykvarter 1 3 
 

D7 stationsby 3 75 
 

D8 mindre rural by 4 287 
 

F12 elektronikvirksomhed 1 24 
 

H1 fiskerleje 1 29 
 

H3 havn 5 161 
 

I1 vandmølle 1 4 
 

N1 sommerhusbebyggelse 1 22 
 

N3 feriekoloni 1 3 
 

N6 kolonihave 1 12 
 

O2 kirke/præstegård 1 4 
 

P1 skole/kostskole 1 3 
 

R1 oldtidsmiljø 1 1569 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 56 
 

 
Svendborg Kommune 38 3554 

 
8,6% 

A3 landsbykerne 1 853 
 

A5 landsbyejerlav 1 411 
 

A6 hovedgårdsejerlav 3 1612 
 

B2 husmandskoloni 1 12 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 1 180 
 

C2 middelalderby 1 12 
 

C5 købmandsgård 1 2 
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D3 jernbane-/havne- og fabriksområde 1 8 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 3 27 
 

D7 stationsby 1 19 
 

D8 mindre rural by 1 13 
 

E1 etagebyggeri  1 14 
 

E3 parcelhuskvarter 1 8 
 

F4 skibsværft 1 6 
 

G5 hovedlandevej 1 99 
 

H1 fiskerleje 2 2 
 

H2 færgested 1 3 
 

H3 havn 7 15 
 

H4 ladeplads 1 13 
 

H5 skipperby 1 65 
 

K6 forsorgsinstitution 1 3 
 

N8 parkanlæg 1 20 
 

N9 festplads 1 17 
 

P3 seminarium 1 9 
 

P6 højskole 1 23 
 

Q7 teglværk/lergrav 1 108 
 

Z4 andre elementer 1 0 
 

 
Syddjurs Kommune 65 9981 

 
14,5% 

A3 landsbykerne 1 9 
 

A4 hovedgårdsanlæg 2 25 
 

A5 landsbyejerlav 1 354 
 

A6 hovedgårdsejerlav 9 4917 
 

B2 husmandskoloni 2 829 
 

B4 større gård/skovridergård 2 6 
 

G6 jernbane 1 7 
 

G16 station/remise 2 5 
 

H4 ladeplads 2 10 
 

H8 fyrtårn 1 2 
 

I1 vandmølle 4 147 
 

J1 vejrmølle og møllegård 1 31 
 

K6 forsorgsinstitution 1 3 
 

L1 plantage 5 235 
 

L6 udtørret sø 1 359 
 

M2 befæstningsanlæg før 1850 1 32 
 

N3 feriekoloni 1 2 
 

N8 parkanlæg 1 27 
 

O2 kirke/præstegård 1 0 
 

P1 skole/kostskole 1 0 
 

Q6 kalkmine/kalkgrav/kalkværk 2 5 
 

R1 oldtidsmiljø 12 2106 
 

R3 nedlagt bebyggelse 2 56 
 

Z2 fejl 1 162 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 7 652 
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Z4 andre elementer 1 0 
 

 
Sønderborg Kommune 51 5312 

 
10,7% 

A1 fællesareal/bondeskov 1 65 
 

A3 landsbykerne 16 720 
 

A4 hovedgårdsanlæg 1 45 
 

A5 landsbyejerlav 1 1775 
 

A6 hovedgårdsejerlav 2 355 
 

B2 husmandskoloni 1 50 
 

C1 slot/slotsby 1 4 
 

C2 middelalderby 2 48 
 

C4 flække 2 77 
 

D1 arbejderboliger (brokvarter) 1 0 
 

D2 etageboliger 2 41 
 

D3 jernbane-/havne- og fabriksområde 1 9 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 2 34 
 

D7 stationsby 3 91 
 

D8 mindre rural by 1 45 
 

E5 tæt-lav boliger 1 22 
 

F1 jernstøberi/maskinfabrik 1 283 
 

H1 fiskerleje 2 24 
 

H2 færgested 1 31 
 

H8 fyrtårn 1 1 
 

I1 vandmølle 1 4 
 

M3 befæstningsanlæg 1850-1940 1 347 
 

Q7 teglværk/lergrav 3 394 
 

R1 oldtidsmiljø 1 17 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 2 830 
 

 
Thisted Kommune 21 17242 

 
16,0% 

A3 landsbykerne 2 520 
 

C2 middelalderby 1 33 
 

E5 tæt-lav boliger 1 163 
 

G7 bro 1 18 
 

G8 lufthavn/flyveplads 1 3 
 

G14 andre veje- og stier 1 122 
 

H1 fiskerleje 1 233 
 

H2 færgested 1 6 
 

H7 redningsstation/isbådsstation 2 36 
 

L1 plantage 1 926 
 

L6 udtørret sø 1 3954 
 

N2 campingplads/lejr 1 21 
 

Q5 flintmine/flintfabrik 1 61 
 

R1 oldtidsmiljø 6 11146 
 

 
Tønder Kommune 44 27714 

 
21,6% 

A2 enestegård/værftsgård 5 136 
 

A3 landsbykerne 12 1194 
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A4 hovedgårdsanlæg 2 52 
 

A5 landsbyejerlav 1 1168 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 221 
 

B2 husmandskoloni 1 452 
 

C2 middelalderby 1 43 
 

C4 flække 1 21 
 

D1 arbejderboliger (brokvarter) 1 8 
 

D2 etageboliger 1 11 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 1 23 
 

D7 stationsby 1 180 
 

G8 lufthavn/flyveplads 1 166 
 

G12 landegrænse 1 117 
 

I1 vandmølle 1 35 
 

L1 plantage 1 166 
 

L4 inddæmning 3 12046 
 

L5 inddigning 2 129 
 

L8 vandløbsregulering 1 41 
 

N1 sommerhusbebyggelse 2 94 
 

R1 oldtidsmiljø 2 2227 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 2 9184 
 

 
Tårnby Kommune 2 2127 

 
32,2% 

H6 ømiljø 1 1689 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 438 
 

 
Varde Kommune 49 13332 

 
10,8% 

A3 landsbykerne 8 748 
 

A4 hovedgårdsanlæg 4 679 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 132 
 

C2 middelalderby 1 41 
 

D7 stationsby 2 40 
 

E5 tæt-lav boliger 1 2 
 

F9 mejeri 1 0 
 

H1 fiskerleje 1 75 
 

H7 redningsstation/isbådsstation 1 28 
 

I1 vandmølle 6 416 
 

I2 engvandingsanlæg 1 214 
 

I4 vanddrevet elværk 1 93 
 

K6 forsorgsinstitution 1 1 
 

L1 plantage 1 323 
 

L6 udtørret sø 1 3936 
 

M1 kaserne 1 77 
 

M4 2. Verdenskrigsanlæg 1 102 
 

M6 øvelsesterræn 1 80 
 

N1 sommerhusbebyggelse 2 325 
 

N9 festplads 4 19 
 

N12 restaurant/kro/hotel/vandrehjem 1 28 
 

O2 kirke/præstegård 2 30 
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R1 oldtidsmiljø 1 30 
 

Z1 kirkeomgivelser 1 28 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 4 5885 
 

 
Vejen Kommune 28 9211 

 
11,3% 

A3 landsbykerne 1 39 
 

A6 hovedgårdsejerlav 3 1565 
 

D7 stationsby 1 15 
 

G1 hærvej/drivvej 5 505 
 

I2 engvandingsanlæg 1 78 
 

L1 plantage 3 1953 
 

N9 festplads 1 275 
 

R1 oldtidsmiljø 8 447 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 5 4334 
 

 
Vejle Kommune 156 14379 

 
13,6% 

A2 enestegård/værftsgård 1 73 
 

A3 landsbykerne 4 231 
 

A4 hovedgårdsanlæg 2 20 
 

A5 landsbyejerlav 5 2541 
 

A6 hovedgårdsejerlav 5 1140 
 

B2 husmandskoloni 4 324 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 1 98 
 

B4 større gård/skovridergård 2 82 
 

D7 stationsby 5 135 
 

D8 mindre rural by 12 151 
 

E3 parcelhuskvarter 1 5 
 

G1 hærvej/drivvej 6 21 
 

G14 andre veje- og stier 1 2 
 

I1 vandmølle 4 29 
 

I2 engvandingsanlæg 1 47 
 

I3 dambrug 6 36 
 

I5 vanddrevet industri 1 119 
 

J1 vejrmølle og møllegård 1 3 
 

K1 psykiatrisk anstalt 1 123 
 

L1 plantage 5 1559 
 

L2 hedeopdyrkning 3 1580 
 

L6 udtørret sø 1 14 
 

M4 2. Verdenskrigsanlæg 2 45 
 

N1 sommerhusbebyggelse 1 3 
 

N4 sportsanlæg 1 54 
 

N11 bademiljø/friluftsbad/badeanstalt 1 7 
 

N12 restaurant/kro/hotel/vandrehjem 2 27 
 

N13 museum/bibliotek/teater 1 26 
 

O2 kirke/præstegård 3 126 
 

P3 seminarium 2 5 
 

Q7 teglværk/lergrav 1 6 
 

R1 oldtidsmiljø 28 3763 
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Z1 kirkeomgivelser 42 1984 
 

 
Vesthimmerlands Kommune 19 5426 

 
7,0% 

A3 landsbykerne 1 149 
 

A4 hovedgårdsanlæg 2 45 
 

A5 landsbyejerlav 1 1020 
 

A6 hovedgårdsejerlav 1 487 
 

G4 kanal 1 211 
 

H2 færgested 3 27 
 

I1 vandmølle 1 2 
 

K1 psykiatrisk anstalt 1 52 
 

O1 kloster 1 915 
 

R1 oldtidsmiljø 5 2381 
 

Z2 fejl 1 87 
 

Z4 andre elementer 1 50 
 

 
Viborg Kommune 77 14814 

 
10,5% 

A3 landsbykerne 8 541 
 

A6 hovedgårdsejerlav 3 3446 
 

C2 middelalderby 1 67 
 

D7 stationsby 1 183 
 

I1 vandmølle 1 75 
 

I2 engvandingsanlæg 1 270 
 

I4 vanddrevet elværk 1 902 
 

I5 vanddrevet industri 1 434 
 

L2 hedeopdyrkning 1 2783 
 

N8 parkanlæg 2 1861 
 

N13 museum/bibliotek/teater 1 26 
 

Q6 kalkmine/kalkgrav/kalkværk 1 695 
 

R1 oldtidsmiljø 1 1827 
 

Z1 kirkeomgivelser 53 685 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 1019 
 

 
Vordingborg Kommune 76 10936 

 
17,6% 

A1 fællesareal/bondeskov 3 1989 
 

A3 landsbykerne 8 94 
 

A4 hovedgårdsanlæg 2 203 
 

A5 landsbyejerlav 3 769 
 

A6 hovedgårdsejerlav 7 2320 
 

B3 samling af gårde og huse/husmandssted 1 701 
 

C2 middelalderby 3 83 
 

D3 jernbane-/havne-  og fabriksområde 1 19 
 

D4 villakvarter  2 15 
 

D7 stationsby 3 48 
 

D8 mindre rural by 2 309 
 

E11 industrikvarter 1 47 
 

F2 sukkerfabrik/saftstation 2 68 
 

G10 vandværk/vandtårn 1 0 
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H2 færgested 1 3 
 

H3 havn 3 34 
 

H4 ladeplads 2 63 
 

H6 ømiljø 1 629 
 

H8 fyrtårn 2 2 
 

I1 vandmølle 1 9 
 

I5 vanddrevet industri 1 46 
 

K1 psykiatrisk anstalt 1 59 
 

K2 sanatorium 2 234 
 

L7 afvanding af eng og mose 1 838 
 

M3 befæstningsanlæg 1850-1940 1 4 
 

M5 koldkrigsanlæg 1 5 
 

N1 sommerhusbebyggelse 2 150 
 

N8 parkanlæg 1 847 
 

N11 bademiljø/friluftsbad/badeanstalt 1 55 
 

N14 lystslot/landsted 1 69 
 

O2 kirke/præstegård 4 20 
 

P5 universitet/observatorium 1 8 
 

P6 højskole 1 6 
 

Q3 grusgrav 1 54 
 

Q5 flintmine/flintfabrik 1 10 
 

R1 oldtidsmiljø 2 19 
 

R3 nedlagt bebyggelse 3 1055 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 52 
 

Z4 andre elementer 1 0 
 

 
Aabenraa Kommune 52 6931 

 
7,4% 

A2 enestegård/værftsgård 1 5 
 

A3 landsbykerne 20 393 
 

A4 hovedgårdsanlæg 1 326 
 

A5 landsbyejerlav 2 2707 
 

A6 hovedgårdsejerlav 2 302 
 

B2 husmandskoloni 1 17 
 

C2 middelalderby 1 290 
 

D4 villakvarter  2 38 
 

D5 rækkehuse/dobbelthuse 3 24 
 

D7 stationsby 3 44 
 

D8 mindre rural by 1 3 
 

E3 parcelhuskvarter 1 3 
 

G1 hærvej/drivvej 6 1162 
 

G12 landegrænse 2 150 
 

H2 færgested 1 25 
 

H4 ladeplads 1 4 
 

K5 fængsel 1 13 
 

L1 plantage 1 1398 
 

N9 festplads 1 4 
 

P6 højskole 1 23 
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Aalborg Kommune 32 5351 

 
4,7% 

A3 landsbykerne 5 767 
 

A4 hovedgårdsanlæg 3 104 
 

A6 hovedgårdsejerlav 2 997 
 

C2 middelalderby 1 56 
 

F1 jernstøberi/maskinfabrik 1 4 
 

F16 cementfabrik 2 178 
 

G4 kanal 1 149 
 

H1 fiskerleje 1 24 
 

I1 vandmølle 1 6 
 

I5 vanddrevet industri 1 71 
 

K1 psykiatrisk anstalt 1 140 
 

L3 mosekultivering 2 820 
 

L7 afvanding af eng og mose 1 1 
 

M2 befæstningsanlæg før 1850 1 61 
 

N8 parkanlæg 1 50 
 

O1 kloster 2 59 
 

R1 oldtidsmiljø 5 1093 
 

Z3 konglomerat/landskabstype 1 771 
 

 
Aarhus Kommune 107 6331 

 
13,5% 

A3 landsbykerne 11 104 
 

A4 hovedgårdsanlæg 2 14 
 

A6 hovedgårdsejerlav 5 1933 
 

B2 husmandskoloni 1 458 
 

C2 middelalderby 1 70 
 

D2 etageboliger 3 135 
 

D4 villakvarter  2 15 
 

D7 stationsby 5 39 
 

E1 etagebyggeri  2 32 
 

E3 parcelhuskvarter 3 19 
 

E11 industrikvarter 1 32 
 

F1 jernstøberi/maskinfabrik 2 8 
 

F3 savværk/trævarefabrik/møbelfabrik 1 1 
 

F11 slagteri 1 3 
 

F15 anden fødevareindustri 4 41 
 

G6 jernbane 3 97 
 

G16 station/remise 1 2 
 

H3 havn 1 17 
 

H4 ladeplads 1 1 
 

I1 vandmølle 4 143 
 

J1 vejrmølle og møllegård 2 0 
 

K1 psykiatrisk anstalt 1 20 
 

K3 hospital/sygehus 2 17 
 

L3 mosekultivering 2 62 
 

L6 udtørret sø 1 242 
 

L8 vandløbsregulering 1 674 
 



94 
 

M1 kaserne 1 2 
 

M2 befæstningsanlæg før 1850 1 1 
 

N6 kolonihave 1 20 
 

N11 bademiljø/friluftsbad/badeanstalt 2 12 
 

P5 universitet/observatorium 1 45 
 

R1 oldtidsmiljø 9 1448 
 

Z1 kirkeomgivelser 29 624 
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Bilag 4. Udpegningsstatus for de 161 regionale industrimiljøer  
Overkategori underkategori A B C D I ALT 

Nærings- og nydelsesmiddelindu-
stri 

drikkevarer 2 
  

7 9 

 
fisk 

   
3 3  

korn 
  

1 2 3  
mejerier 1 

  
1 2  

slagterier 1 3 
 

4 8  
sukker og chokolade 1 5 

 
1 7  

tobak 
   

2 2  
andet 

 
1 

 
2 3 

Tekstilindustri mv 
 

1 3 1 9 14 

Træ- og papirindustri 
 

1 2 
 

2 5 

Kemisk industri 
  

1 1 9 11 

Olie- og kulindustri 
  

1 
 

1 2 

Sten-, ler- og glasindustri 
 

1 8 1 6 16 

Maskinindustri Jernstøberier og maskinfabrik-
ker 

 
6 

 
18 24 

 
elektronik 1 3 

 
3 7  

skibsværfter 1 6 
 

2 9 

Anden industri 
    

3 3 

Industriområder 
 

3 4 
 

3 10 

Transport og forsyning havn og jernbane 1 
 

1 4 6  
el, vand og varme 2 4 2 5 13 

Håndværk mv. 
    

4 4   
16 47 7 91 161 

 

A udpeget som nationalt industrikulturmiljø 

B udpeget som kulturmiljø 

C udpeget som kulturmiljø, men indgår i et andet større miljø af anden type 

D ikke udpeget som kulturmiljø 




