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kommunEnummEr kommunE

BEtEgnElSE (nAVn på BEByggEt Struktur)

1. DominErEnDE træk 2. BEByggElSESmønStEr 3. uDSnit og DElE 

rEgiStrEringSDAto rEgiStrAtor foto 1

kort over bebygget struktur

fx: tErrænformEr / rumDEfinErEnDE ElEmEntEr / HomogEnE forløB / grænSEr / fikSpunktEr / kig

identifikation

                                 thisted kommunne 

øsløs

april/juni 2009  Anne-grete Andersen (AgA)

x                                                    x                                                    x

øsløs målebordeblade 1:25.000  2004
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topografisk undersøgelse

fx: topogrAfiSkE forHolD / StrukturErEnDE lAnDSkABStræk og ArEAlAnVEnDElSE / Byprofil-SilHuEt / grænSE mEllEm Byrum og lAnD / grænSE til VAnD /
infrAStruktur og tEkniSkE Anlæg

overordnet landskabelig placering

landskabet i thy er af thisted kommune inddelt i 4 landskabelige hovedområder:
1. nordsølandet mod vestkysten, 2. fjordlandet mod fjordkysten, 3. Agerlandet i midten og 4.
Bybåndet mellem thisted og Hanstholm.

øsløs ligger i den øslige del af thy i det såkaldte fjordland med gode jorde og i nær forbindelse til de 
sydlige vådområder og limfjorden.

kilde: thisted kommune - planstrategi
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øsløs topografisk kort 1: 100.000 med indtegning af vådområder

øsløs sogn ligger ud til limfjorden i et landskab, der er præget af mindre moræneknolde og store 
vådområder. mod vest liggerårup Vejle, mod nordvest ligger tømmerby fjord og mod nordøst 
ligger Bygholm Vejle.

landsbyen øsløs ligger på Hannæs, som i stenalderen var en halvø, hvor den østlige del nu er 
hævet havbund med flere større moræneknolde. 
Jorderne på Hannæs er gode og lermuldede og er de bedste i hele herredet. De laveste arealer mod 
limfjorden er dog noget sandede og vandlidende, men med gode fritids- og  bademuligheder. 
Syd for øsløs ligger det lave marine forland Holmkær.

i området har bebyggelsens placering og udnyttelse af landskabets naturlige ressourcer sin årsag 
i terrænnets naturlige beskaffenhed ved limfjorden, hvor det fremtrædende landskabselement 
er den småkuperede overflade og de lave littorinaflader. gårdene har lagt sig spredt i landskabet 
mellem agerland og eng på et så stort stykke land, som man kunne overkomme at dyrke. De arealer 
i de senere afvandede littorinaflader, der lå for langt væk fra gårdene til at udnyttelsen var rentabel, 
blev i 1800 tallet overladt til småbrugerne at slå sig ned på. (frit efter Viggo Hansen: “Danmarks 
bebyggelsesgeografi”).
Denne bosætningsform passer udmærket på øsløs, hvor de store gårde ligger optimalt placeret for 
foden af Hannæs knolden med adgang til agerland, eng og fiskeri og med en småbebyggelsen, der 
ligger helt ud på fladen med de mange vandgrøfter. 
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Ø

Afskåret del af Øsløs

Øsløs  1:10.000 topogra�sk undersøgelse

Gårdene i Øsløs ligger
langs kanten af en større
moræneknold

Bebyggelsen ligger på det �ade terræn
med �ere kig til Lim�orden

Kirken er højt placeret
i forhold til landsbyen og
herfra er der en storslået
udsigt over det �ade land

1

2
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3
Kig til kirken

Fra alleén ses 
kirken ikke

5

Tunnel
under landevejen

Vådområder

Moræneknold

Vandgrøfter

En markant og tæt
alle´ fører op til kirken

6

Gl. Mølle

8

gårdene i øsløs ligger spredet og har fulgt landskabets kurver i et langstrakt 
slynget forløb for foden af en større moræneknold på hvis top kirken er 
placeret. fra kirken er der et flot udsyn over de flade engarealer, kysten og 
limfjorden. 

En anden del af bebyggelsen, der består af mindre længehuse, ligger en 
dobbeltrække på langs med kysten/stranden.

Bebyggelsen i øsløs ligger smukt placeret på det flade terræn for foden af en 
moræneknold, hvorfra landsbyen strækker sig mod sydøst og kommer tæt på 
kysten. Her har de gode jorde kunnet udnyttes samtidig med rigdommen i 
fjordens vand. 

landsbyens afgrænsning mod syd gives naturligt af de store vådområder der 
går ned til limfjordskysten.

trods landsbyens beliggelhed tæt ud til vådområderne og fjordkysten er der 
ikke så mange kig til fjorden, som man umiddelbart skulle forvente på grund af 
en tæt beplantning langs det slyngede vejforløb. 

Det frie kig ud over det flade landskab er endvidere noget generet af den nyere 
landevej - ålborgvej, der er anlagt langs kysten.  
Endvidere afskærer denne vej den sydvestlige del af østløs fra resten af 
bebyggelsen. De er nu forbundet med en tunnel.1

Fjorden

Vådområder

Gårde

Bygning

Kig og sigtelinier

Skovflader

Højdekurver

Veje

Byflade

Vandgrøft

Hegn

Allétræer

Udsigt
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fra den solitært beliggende kirke i øsløs er der en imponerende udsigt over øsløs, 
vådområderne og limfjorden i det fjerne

fra øsløs førere en tæt allé op til kirken. Alléen virker som et markant kulturlandskabstræk i 
det næsten åbne landskab, men kirken kan ikke ses herfra.
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kirken markerer sig smukt i  det åbne landskab med mange fine kig hertil fra bebyggelsen 
på fladen.

fra Skippergade er der pletvise kig til de sydlige vådområder og limfjorden
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fra det åbne område i midten af øsløs er der udsigt over det småkuperede landskab mod 
nordvest. kirken anes i baggrunden.

landskabet omkring øsløs er på ingen måde dramatisk, men de lange kig udover fladen 
har alligevel særlige landskabskvaliteter
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Beplantningen i øsløs er flere steder så tæt, at landskabet ikke fornemmes

De store gårde, som her præstegård, ligger åbent og spredt ud til de flade engarealer
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Historisk analyse

fx: HiStoriSk ByplAn / mAtrikElStruktur / ByuDViklingSområDEr / funktionEllE ByområDEr / gADE- og VEJStruktur / BygningSHiStoriE / ByrumSEnHEDEr /
funktionEllE SAmmEnHængE

øsløs - original 2 kort fra 1860 - rentegnet efter original 1 kort uden indtegning af mellemtidens 
udflytning

Bebyggelsen er sparsom i øsløs. Alligevel tegner der sig et bosætningsmønster, hvor de større 
gårde ligger i en spredt række langs morænebakken medens en anden mindre bebyggelse 
bestående af mindre længehuse ligger langs Skippergade i en lang lige række. 
Endvidere er de lange engparceller ud til limfjorden et karakteristisk træk, der i flere tilfælde 
tilhører de store gårde. mod sydvest ligger et område, som betegnes som en fælles lergrav.
Vejsystemet er karakteristisk med sit uregelmæssige forløb, hvori der forekommer flere åbne 
områder. omkring den store præstegård er der en mindre fortætning af bebyggelsen.



SAVE registrering - kodeliste

mønsteret er det samme med den spredte gårdbebyggelse og de mindre længehuse langs 
Skippergade og nu også flere små bebyggelser langs Vejlevejen. Der er kommet to smedier til 
samt en skole i krydset mellem Højstrupvej og Skippergade.En vejrmølle er kommet til i det 
nordlige øsløs. kirkens markante placeres ses tydeligt.

øsløs  generalstabens målebordsblade 1842-99

øsløs målebordsblade 1929-40

udover at der er kommet lidt flere huse til langs Vejlevejen er der ikke sket de store strukturelle 
ændringer heller ikke i vejføringen. En smedie, en vindmølle, telefonstation og et fattighus er 
kommet til i den sydvestlige ende af øsløs.
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øsløs målebordsblade 1983-97

øsløs er kendt som østløs og Jøstløs i 1408 og som østløs i 1439. landsbyen blev udskiftet 1786 
som en blokudskiftning suppleret med karakteristiske lange smalle parceller fra Skippergade 
til kysten. landsbyen karakteriseres som en slynget vejby, som er den mest almindelige i det 
meste af landet og viser en overordentlig stor tilpasning til de lokale terrænforhold. Det slyngede 
vejsystem har flere mindre forgreninger.

Skippergades beboere var kendt som fjordkrejlere og landmænd, med det dobbelterhverv, som 
er almindeligt for en sådan landskabelig placering. Skippergade har måske fået navnet efter disse 
krejleskippere, der sejlede på limfjorden og solgte varer som potter og sild m.m.
i øsløs opførtes i 1892 en friskole og i 1909 et forsamlingshus. østløs fik sønderskole i 1923, nordre 
skole i 1936 tegnet af arkitekt A. krogfeldt og en husflidsskole i 1936.
kirken i øsløs ligger karakteristisk placeret et stykke fra landsbyen alene på morænebakken 
nordvest for byen.
i øsløs fødtes husmandsdigteren Johan Skjoldborg (1861-1934) og hans hjem i Skippergade er nu 
indrettet som museum. 

En markant ændring i øsløs bystruktur er indtrådt ved anlæggelsen af ålborgvejen, som er blevet 
ført syd om landsbyen. Derved afskæres den direkte afgang til fjorden, som har været et særligt 
karakteristika for landsbyen. Endvidere afskærer ålborgvejen den sydvestlige del af øsløs fra den 
øvrige bebyggelse, hvad der for helheden er mere katastrofalt. De to dele er nu forbundet med en 
tunnel under landevejen.
Hovedstruktuten i landsbyen er dog stadig genkendelig omend en smule amputeret.

Byen har en sparekasse, benzinstation kaldet “tanken” med dagligvareudsalg og grillbar samt 
øsløs maskinfabrik, der er specialiseret i rustfrit stål og har eget glaspusteri. umiddelbart øst for 
landsbyen ligger en campingplads og et motel med mange forskellige faciliteter.
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øsløs kirke består af romansk kor og skib samt sengotisk tårn. Den romanske bygning er opført 
af granitkvadre på skråkantssokkel, og begge de retkantede døre, der ikke bryder soklen, ses 
tilmurede - syddøren først i 1875. Af de oprindelige vinduer er kun korets nordvindue bevaret. 
Det sengotiske tårn fra o. 1500-tallet, der nu tjener som forhal, er opført af udflyttede kvadre og  
gule munkesten. 
kirkens indre er præget af et kraftigt bjælkeloft og en nekel og spartansk indretning.
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Skomager Skjoldborgs hus i øsløs er forfatteren Johan Skjoldborgs (1861-1936) 
bardomshjem.  i 1960 købte sognerådet hans fødehus for at indrette det til museum. Det 
blev indviet i 1961. Efter en lukning af museet blev det i 1982 atter genåbnet og er herefter 
løbende blevet vedligeholdt. 
i Johan Skjoldborgs erindringsbog fortæller han om barndommen i øsløs og livet i dette 
lille samfund og de mange erhverv der her eksisterede i landsbyen med  store gårde, 
mellemstore gårde og små husmandsbrug. 
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i 1870 etablerede gårdejer thomas Dige købmandshandel i gården 
Højstrupvej 120. Efter sønnen Christian Diges krak i 1909 blev den solgt til 
kristian Dybdahl, der drev den til 1944. Herefter forpagtedes den bort, blev 
solgt i 1959 og der blev  drevet købmandshandel til 1993.
øsløs 1930. postkort. købmand kristian Dybdahl. Han drev butiken på 
Højstrupvej 120 fra 1910 til 1944, hvor han solgte den til Johan Sørensen.  

Billede er på Vesløs Arkiv. (Scannet 1.9.2009 på Vangsaa Arkiv)

øsløs 1978. Højstrupvej 120. købmand Christen Diges butik i øsløs. nedbrudt 
af købmand ove fihl 1959-1993. fotograf Arne Hjelm nielsen. 

Billede er på Vesløs Arkiv. (Scannet 1.9.2009 på Vangsaa Arkiv). 
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øsløs - Højstrupvej 118. Brugsen blev stiftet i 1912  i  et pakhus til 
købmandsgården Højstrupvej 120. Her blev den drevet til 1929, hvore den 
nuværende bygning opførtes. Brugsen stoppede den 1.7.1971. 
Bygningerne ejes i dag af niels Sunesen og hustru Sofie. øsløs Sparekasse, filial af 
klim Sparekasse, har idag lokaler i den tidligere butik. 

Billede er på Vesløs Arkiv. (Scannet 4.9.2009 på Vangsaa Arkiv).

øsløs. til højre Sdr. skole til venstre forsamlingshuset, der er opført 1909. Skolen 
er nedrevet. 

Billede er på Vesløs Arkiv, reg. 9.4.2009 på Vangsaa Arkiv.
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øsløs 1960. på billedet ses forrest i midten Højstrupvej 131, til venstre 
Højstrupvej 118 (øsløs brugsforening, dernæst Højstrupvej 120 (øsløs 
købmandshandel).
til højre øverst, Højstrupvej 111(øsløs friskole), længere til højre øverst, 
Højstrupvej 109,længst til højre øverst, Højstrupvej 123A, på billedet ses 
endvidere, foran Højstrupvej 109, Højstrupvej 119. 0verfor Højstrupvej 120, 
ses Højstrupvej 127A-B og Højstrupvej 129. 

Billede er på Vesløs Arkiv, reg. 21.3.2009 på Vangsaa Arkiv. 

øsløs 1910. postkort. øverst købmand Diges forretning inde i midten i øsløs 
By, nederst Højstrupvej 101 øsløs mølle og Bageri, der blev etableret i 1872, 
hvor møllen blev opført. møllen blev nedbrudt ca. 1935. Bageriet fungerede 
til 1967.

Billede er på Vesløs Arkiv. Scannet 1.9.2009 på Vangsaa Arkiv. 
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Arkitektonisk iagttagelse - skitsering

fx: målforHolD / rumligE rElAtionEr / åBningEr / StigningEr / grænSEr / rEtningEr / BEByggElSESElEmEntEr  / BElægningEr / BElySning

Ø

Søndre Øsløsvej

Kirken ligger smukt og 
solitært placeret hævet 
over landsbyen

En markant allé
fører op til kirken

Ålborggade

Skippergade

Højst
ru

pvej

VejlevejPræstegård

Bygningerne langs Skippergade,
Vejlevej og Højstrupvej har sammen 
med den tætte beplantning en klar
rumskabende virkning

De større gårde, der er
tilbage i Øsløs, er med til 
at skabe et landsbyagtigt
miljø

Parcelhuskvarteret mellem
Vejlevej og Skippergade er 
sjældent tilpasset og har sin 
egen charme

Øsløs  1:10.000 Arkitektonisk iagttagelse

Ny bebyggelse

1

Gårde

Dominerende bygningsværk

Markant rumskabende bebyggelse

Bygning

Kig og sigtelinier

Skovflader

Højdekurver

Veje

Træer

Vandgrøfter

Hegn

Udsigt

Dominerende træk/Hovedstruktur

landsbyens overordnede hovedtræk er gårdenes spredte beliggenhed 
langs kanten af morænebakken og de mindre længehusenes placering 
i en åben dobbelt række parallelt med kysten langs Skippergade. 
Denne hovedstruktur er markant og stadig aflæselig.
Som dominerende enkeltbygninger kan nævnes maskinstationen 
og øsløs Skole, som udskiller sig fra den øvrige bebyggelse via 
deres kompakthed og volumen samt kirken, som via sin markante 
og solitære beliggenhed nærmest troner over den lavereliggende 
bebyggelse.
Bebyggelsen langs landsbyens slyngede vejnet er sammen med den 
frodige beplantning som helhed ret rumskabende bortset fra den 
sydlige del af Højstrupvej omkring alléen til kirken, der er meget åben.
Bebyggelsen i øsløs er meget forskellig i stil og alder men bindes  
sammen af husenes placeringen tæt ud til vejsystemet og den fælles 
skala. øsløs fremstår i sin helhed som et fint lille samlet miljø, der 
stadig har et vist landsbypræg med flere gamle huse og gårde. 
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1. De store gårde, der ligger spredt langs 
kanten af morænebakken markerer sig 
tydeligt i landsbybillede. nogle er ombygget 
efter nye produktionsformer, andre fremstår 
mere autentiske.

2. Bebyggelsen langs Skippergade består 
af mindre længehuse, der ligger i en spredt 
struktur langs vejen og er en af de bærende 
og dominerende hovedtræk ved øsløs.

3. maskinstationen i øsløs er udvidet med 
nye produktioner og er et erhvervsaktiv 
for landsbyen. Den adskiller sig i størrelse 
og udtryk fra den øvbrige bebyggelse. 
fastholdelse af erhverv i landsbyen er vigtigt.

4. øsløs Skole har en stort etydning for 
landsbyens aktivitet. Den ligger med sine 
gule murstensbygninger i udkanten af 
landsbyen mod nord, som en markant 
afslutning på det svagt stigende terræn.  

6. kirkens ensomme beliggenhed væk fra 
landsbyens bebyggelse er et smukt og 
markant træk i landskabet.

5. omkring alléen, der fører op til kirken 
er der et forholdsvis åbent område, hvor 
bygningerne ligger mere spredt.
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Bebyggelsesmønstre

7. og 8. gårdene
udover at være et et hovedtræk i landsbyen kan man også karakteriserer gårdene som værende 
et bebyggelsesmønster i sig selv.  placeringen er markant på kanten mellem eng og ager i en 
slynget formation. men dette karakteristiske træk er i tidens løb blevet sløret af dels udflytninger, 
nedrivninger og ikke mindst af ålborgvejen, der deler den oprindelige landsbystruktur over i to dele. 
Den samlede helhed kan ikke umiddelbart anes.
mange af gårdene har en del autentisitet og fremstår som velbevarede med kalkede mure, tegl- 
eller ståtag, mens andre af dem virker øde, forladte og med et begyndende forfald, hvor gårdens 
oprindelige arkitektoniske værdier dog stadig er ganske indlysende og bevaringsværdige.
Der er ingen tvivl om at dette bebyggelsesmønster og de enkelte gårde er særdeles værdifulde i sig 
selv og ikke mindst i det samlede landsbybillede.

9. og 10. Skippergade
Bebyggelsen langs Skippergade er både (som  gårdene) et markant træk ved byen og udgør 
samtidig et meget fint lille bebyggelsesmønster med klare strukturelle kvaliteter og mange 
forskelligartede arkitektoniske værdier bl.a. de typiske højremskonstruktioner.
Som helhed bindes den spredte bebyggelse sammen af den frodige beplantning, men også selve 
bebyggelsens orientering til gaden er væsentlig for den sammenhængende oplevelse. 
De fleste småhuse er forholdsvis gamle, men der er stor forskel på hvordan de er blevet vedligeholdt 
eller ombygget. Enkelte nye huse ligger der også ud til Skippergade, men de falder godt ind i 
helheden, fordi de i deres placering og skala og form har respekteret hovedstrukturen i området. 
Skippergade mange kvaliteter og er i sin helhed yderst bevaringsværdig
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11. og 12. udfyldningen mellem Skippergade og Vejlevej
Denne bebyggelse er et lille samlet hele, som får øsløs til at virke mere kompakt. En lille sti fører 
fra Skippergade til dette område. Bebyggelsen er for det meste  placeret ud til vejnettet og virker 
på denne måde velintegreret i landsbyens struktur iøvrigt.  De enkelte huse i denne bebyggelse 
adskiller sig dog tydeligt fra den øvrige bebyggelse i alder og især i tagformen. Det hele er 
bundet tæt sammen med en rumskabende beplantning og som helhed virker kvarteret ganske 
charmerende. 

udsnit og dele

13. og 14. forsamlingshuset
øsløs forsamlingshus blev opført i 1909 og har således i år 100 års jubilæum. Det ligger på hjørnet 
af Skippergade og markerer adgangen hertil. forsamlingshuset er en ganske enkelt bygning opført 
i røde teglsten og med et nyere tag af matsorte eternit ”tagsten”, der respekterer husets form.
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SAVE registrering - kodeliste

15. og 16. præstens have
ud til den lille sti, derfører fra Skippergade til parcelhuskvarteret ligger denne lille grønne 
plads kaldet “præstens Have” Et lille plejet åndehul, der ser ud til at blive brugt til både leg og 
sammenkomster.

Ø
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fotostandpunkter
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Samlet vurdering

fx: SAmSpil mEllEm topogrAfi og BEByggElSESStruktur / fikSpunktEr / HomogEnE forløB / rumligt ArtikulErEDE BruD og forSkEllE / HiStoriSkE StrukturEr 
og BygningEr / SAmmEnHæng mEllEm HiStoriSkE lAg / ArkitEktoniSkE kVAlitEtEr

ØØsløs  1:10.000 Sammenfatning

Gårdene i Øsløs ligger
langs kanten af en større
moræneknold

Bebyggelsen ligger på det �ade terræn
med �ere kig til Lim�orden

Kirken er højt placeret
i forhold til landsbyen og
herfra er der en storslået
udsigt over det �ade land

Kig til kirken

Tunnel
under landevejen

Vådområder

Moræneknold

VandgrøfterGl. Mølle

Afskåret del af Øsløs

Øsløs Skole

Tdl. Brugs

Tdl. købmandshandel

Forsamlingshus

Museum

En markant allé
fører op til kirken

Ålborggade

Skippergade

Højst
ru

pvej

Vejlevej

Præstens 
Have

Præstegård

Sdr. skole nu nedrevet

Bygningerne langs Skippergade,
Vejlevej og Højstrupvej har sammen 
med den tætte beplantning en klar
rumskabende virkning

De større gårde, der er
tilbage i Øsløs vidner
endnu om den oprindelige
struktur

Parcelhuskvarteret mellem
Vejlevej og Skippergade er 
sjældent tilpasset og har sin 
egen charme

Maskinfabrik

Søndre Øsløsvej

øsløs ligger i et  landskab præget af mindre moræneknolde og store vådområder. området har gode 
jorde og bebyggelsen har i sin placering fuldt udnyttet landskabets naturlige ressourcer. 

Den oprindelige struktur med de større gårde langs kanten af morænebakken og de mindre 
længehuse langs det slyngede vejsystem er stadig aflæseligt trods det, at flere gårde i tidens løb er 
blevet nedrevet. 
En markant ændring i vejsystemet er ålborgvej, der gennemskærer strukturen på uheldig vis og 
afskærer landsbyen fra nærheden til kysten.

Som helhed fremstår øsløs, som en lille samlet bebyggelse med et tydeligt landsbypræg. De gamle 
gårde og huse danner sammen med de nyere tilkomne en homogen helhed bundet sammen af den 
rumskabende beplantning.

mange huse og gårde har klare arkitektoniske og bevaringsværdige værdier og der findes flere 
eksempler på de typiske højremskonstruktioner.
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Sårbarhed

fx: forfAlD / ænDring Af ArkitEktur og ByggESkik / ByuDVikling / VEJE og tEkniSkE Anlæg / StørrE proDuktionSAnlæg / tErrænænDringEr / tilplAntning-tilgroning /
BEByggElSESHøJDEr og DimEnSionEr

landsbyen er sårbar overfor en yderligere sløring af den oprindelige struktur dels ved 
nedrivning af gårdene, utilpassede ombygninger og udvidelser, der ikke respekteret 
stedets karakteristika.

Den landskabelige kvalitet, der ligger i kirkens åbne og solitære beliggenhed bør under 
ingen omstændigheder sløres.

Den tætte og rumskabende beplantning er vigtig for at samle bebyggelsen, men den bør 
heller ikke tage overhånd og skygge for udsigter og kig.

De erhverv, der er i byen, er et yderst vigtigt aktiv for stedet og landsbyen er sårbar over for  
nedlæggelse eller flytning af disse.

En nedlæggelse af funktioner så som især øsløs Skole vil være truende for det lille 
samfund.

De nedslidte og delvis faldefærdige gårde og huse i området kan have en uheldig virkning 
på landsbyens helhed.

Det er uheldigt at landsbyen er afskåret den umiddelbare adgang til vådområderne og 
fjorden af ålborgvejen og at landsbyen derved er delt i en østlig del og en vestlig del.
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Anbefalinger

fx: konkrEtE AnBEfAlingEr til forBEDring Af BygningEr, StrukturEr og Byrum / rEStAurEring / omDAnnElSE / uDpEgning Af kulturmilJø / BEVArEnDE lokAlplAn / 
EtABlEring Af BEVAringSforEning-lAnDSByråD / formiDling og offEntlig ADgAng / frEDning

Øsløs 1:10.000 Anbefalinger

Eventuel ny bebyggelse
skal overholde den eksisterende
struktur i landsbyen

Markerne omkring
kirken skal fastholdes,
så det åbne land bevares

Der skal tages initiativ 
i forhold til faldefærdige gårde
og huse i landsbyen

Fastholdelse af service og skole

Vurdere mulighed for at lette
adgang fra landsbyen til  �orden
og vådområderne

Ved eventuel udbygning skal nybebyggelse respektere landsbyens karakteristika - så som bl.a. skala 
og placering på grunden.

De åbne marker omkring kirken og alléen bør fastholdes, så det åbne landskab fastholdes.

Beplantningen bør styres gennem vejledninger

fastholdelse af servive og skole i området via bl. a lokal støtte til initiativer

udarbejde en plan for den samlede bebyggelse, der kan bevare bygningsmassen og udarbejde 
vejledninger i forhold til vedligehold og ombygninger.

Der bør tages et særligt og hurtigt iniativ i forhold til den forfaldne/nedslidte bebyggelse - bevaring/
istandsættelse/redrivning eller nybyggeri.

En større synlighed af forbindelsen under ålborgvejen til den østlige del er vigtig for at kunne opfatte 
landsbyens helhed.


