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FORORD

Arkitektskolen Aarhus sætter med projektet 
Screening af Danmarks Kulturmiljøer fokus på 
kulturmiljøer og bebyggede helheder i Dan-
mark. Med en screening, der skal udvælge 
særligt værdifulde kulturmiljøer, er formålet 
med projektet at pege på de værdier og ud-
viklingspotentialer, som den byggede kultur-
arv rummer. 

Kulturmiljøer handler ikke blot om bevaring, 
men skal have værdi for mennesker i dag. De 
fysiske spor i kulturmiljøerne fortæller steds-
specifikke og ofte kraftfulde historier, som po-
tentielt kan styrke lokale erhverv og tiltrække 
turister og tilflyttere, såfremt deres fortælle-
kraft aktualiseres og aktiveres. 

Projektets ambition er at tilvejebringe et stra-
tegisk og metodisk overblik, hvormed kom-
munerne kan identificere kulturmiljøernes 
værdier. De lokale fortællinger synliggøres 
og bliver derved et redskab til at aktivere kul-
turmiljøerne som en ressource for udvikling i 
kommunerne. 

Gennem en dialogbaseret proces med de 
kommuner som Arkitektskolen Aarhus har be-
søgt, er der udviklet en metode til Screening 
af Kulturmiljøer (SAK). Målet er at tilvejebrin-
ge et håndterbart redskab, der på enkel vis 
kan anvendes af kommunerne, som er myn-
dighed på kulturmiljøområdet. 

Kulturmiljøerne i Danmark rummer store byg-
ningskulturelle værdier med mange spæn-
dende kulturhistoriske fortællinger. Ved at 
sætte disse fortællinger i spil kan vi sammen 
bevare og udvikle kulturmiljøernes store ibo-
ende potentialer. 

Mogens A. Morgen 

Professor, arkitekt MAA

Simon Ostenfeld Pedersen 

Lektor, cand.mag 
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SCREENINGSKRITERIER
1) Kulturmiljøet skal være udpeget, eller kun-

ne overvejes som udpegning, i kommunen
2) Kulturmiljøet skal indeholde et bebyg-

get miljø eller helhed (ikke enkeltstående 
bygninger, monumenter, gravhøje, ruiner, 
voldsteder, diger eller lign.)

3) Kulturmiljøet skal rumme en bærende for-
tælling, der kan opleves på stedet gennem 
synlige spor 

SCREENING AF DANMARKS  
KULTURMILJØER

METODE TIL SCREENING AF 
KULTURMILJØER (SAK)

Kulturmiljøer har en unik sammensætning af 
stedbundne fortællinger og potentialer, der 
kan udvikles som styrkepositioner i kommu-
nen. Kulturmiljøer giver os en forståelse af, 
hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og udvik-
ling af kulturmiljøernes bygningskultur kan 
være en god forretning – ikke alene for den 
enkelte ejer, men også for omkringliggen-
de boliger og kommunen som helhed, fordi 
kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og 
økonomisk værdi i forhold til turisme, erhverv 
og bosætning.

Arkitektskolen Aarhus har i 2016-2017 gen-
nemført en strategisk screening af kulturmil-
jøer i 22 kommuner. Med initiativet Screening 
af Danmarks Kulturmiljøer tilbydes yderligere 
30 kommuner en screening af deres værdi-
fulde kulturmiljøer, således at størstedelen af 
landets kulturmiljøer og værdien af dem bli-
ver kendt. Screeningen af kulturmiljøer gen-
nemføres i et samarbejde mellem kommuner, 
museer og Arkitektskolen Aarhus. 

Screening af Danmarks Kulturmiljøer er en 
del af et forskningsprojekt på Arkitektskolen 
Aarhus, som skaber ny viden indenfor beva-
ring og udvikling af kulturmiljøer. Hertil har 
Arkitektskolen Aarhus udviklet en ny metode 
til kulturmiljøer – Screening Af Kulturmiljøer 
(SAK). Metoden, der er koordineret med dan-
ske og internationale værdisætningsmetoder, 
er udviklet med henblik på den kommunale 
planlægning og private rådgivere, men værk-
tøjet kan tilpasses andre formål.

Screeningsmetoden kombinerer eksisterende 
registreringer og viden med besigtigelser af 
kulturmiljøerne, som de foreligger i dag. Kul-
turmiljøerne vurderes ved en værdisætning 
af deres kulturhistoriske værdi, arkitektoniske 
værdi og integritetsværdi. På baggrund heraf 
vurderes kulturmiljøernes samlede fortælle-
værdi, der danner grundlag for en nuanceret 
udvælgelse og prioritering. Heri indgår også 
en stillingtagen til kulturmiljøernes egenska-
ber for at fremme turisme, bosætning, er-
hverv og kultur, som kan udgøre et stærkt ud-
viklingspotentiale for den enkelte kommune. 

Den viden, der foreligger i kommunerne og 
museerne er en integreret del af arbejds-
grundlaget. Indledningsvis gennemgås den 
eksisterende kommuneplans udpegning af 
kulturmiljøer i dialog med kommune og mu-
seum. Formålet er at afdække kulturmiljøer-
nes status; hvilke er der særligt fokus på i den 
strategiske planlægning, og er der væsentlige 
kulturmiljøer, som af forskellige årsager ikke 
er udpegede, men som alligevel bør indgå i 
screeningen? Dialogen tager også stilling til, 
om nogle kulturmiljøer helt bør udgå på bag-
grund af fastlagte screeningskriterier eller af 
andre omstændigheder. 

Metoden er udviklet i dialog med kommuner, 
museer og andre interessenter og vil løbende 
blive opdateret som en del af forskningspro-
jektet. I tilknytning til projektet holder Arkitekt-
skolen Aarhus kurser for fagfolk om kulturmil-
jøer.

RAPPORTENS INDHOLD
Denne rapport indeholder et skema over kommunens kulturmiljøer, 
kort- og billedmateriale samt uddybende kulturmiljøanalyser for ud-
valgte kulturmiljøer i kommunen. Skemaet sammenfatter vurderin-
gen af det enkelte kulturmiljøs værdier og egenskaber: 

KULTURMILJØETS VÆRDIER skal være aflæselige i dag og baserer sig 
på en vurdering af følgende tre værdiparametre, der rangeres fra 1 
til 5, hvor 1 er lavest og 5 højest: 

  Kulturhistorisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets historiske 
betydning og kulturhistoriske fortælleværdi? 

  Arkitektonisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige, 
formmæssige og arkitektoniske kvaliteter? 

  Integritetsværdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og sam-
menhæng? 

KULTURMILJØETS EGENSKABER er en indikator for iboende egenska-
ber ved et kulturmiljø. Kulturmiljøets egenskaber vurderes ud fra 
følgende fire kategorier, der rangeres fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og 
5 er højest: 

  Turisme: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan fremme 
turisme og/eller turismerelateret virksomhed?

  Bosætning: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme 
bosætning og/eller være en ressource for tilflytning?

  Erhverv: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme og/
eller være en ressource for virksomheder og erhverv?

  Kulturformidling: Har kulturmiljøet særlige egenskaber inden for 
formidling af kulturoplevelser og/eller aktivering af stedets fortæl-
ling?

OPSTART FORUNDERSØGELSE BESIGTIGELSE KONKLUSION
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De kulturhistoriske temaer er gennemgående 
hovedtræk, som har spillet en væsentlig rolle 
for egnens udvikling. Temaerne er karakteristi-
ske for flere af de screenede kulturmiljøer, der 
i kraft af deres fysiske fremtræden afspejler 
bærende fortællinger i kommunen.

TEMA FOR KULTURARVEN 
I SKIVE KOMMUNE

LANDBRUGET I SALLING
Salling er kendt for sin ”fede muld”, og land-
skabet domineres af det store, åbne land-
brugsland. De gode muligheder for dyrkning 
og græsning gav grobund for stude- og heste-
avl, som har haft betydning for den velstand 
Salling har haft. Egnens mange herregårde er-
nærede sig netop ved studeavl, hvilket deres 
placering i de næringsrige engarealer vidner 
om. Gode eksempler herpå er Spøttrup Borg, 
Kås Herregård og Østergaard Herregård. Hus-
mandskolonierne og de mange større gårde er 
et udtryk for den stærke bondekultur, som her-
skede på egnen, og som Jeppe Aakjær skrev 
om i sine digte. Hans hjem ’Jenle’ er, som nav-
net antyder, ensomt beliggende i Salling ud til 
Limfjorden og er i dag museum.

JERNBANEN
Med anlæggelsen af Sallingbanen i 1884, fik 
det afsides landbrugssamfund forbindelse til 
Skive og resten af Jylland. 40 år senere åbne-
de Vestsallingbanen, som havde endestation 
i Rødding. Begge Jernbaner udgik fra Skive, 
der blev stationsby på den jyske tværbane i 
1864. Anlæggelsen af jernbanen betød stor 
vækst for Skive, og byen udviklede sig i de 
følgende år til en udpræget stationsby, hvilket 
afspejles i byens arkitektur, som uden for den 
gamle købstadskerne karakteriseres af etage-
ejendomme i historicistisk stil. Jernbanens 
store betydning for Salling-egnen kommer 
til udtryk i stationsbyerne Roslev, Durup og 
Glyngøre, som har bevaret et tydeligt stati-
onsbypræg og ikke mindst stationsbygning-
erne, der står som synlige levn efter jernba-
nens udbredelse i Salling.

LIMFJORDENS KYSTMILJØER 
Man oplever nærheden til fjorden i hele Ski-
ve Kommune, der byder på en bred vifte af 
kystmiljøer langs Limfjorden. Sallings mange 
overfartssteder har givet adgang til Himmer-
land og Mors, og selvom der nu er anlagt bro-
forbindelser ved Virksund og Sallingsund, kan 
historien om færgefarten stadig aflæses på 
fastlandet. I Virksund vidner de små fiskersku-
re og færgegården stadig om stedets funktion 
som fisker- og færgeleje, og ved Pinen findes 
et monument for færgefarten mellem Salling 
og Mors, hvor de to legendariske færger ’Pi-
nen og Plagen’ sejlede indtil de blev afløst af 
Sallingsundbroen i 1978. I Sundsøre under-
streger færgegården og kroen fortællingen 
om færgefarten, som stadig er en aktiv forbin-
delse til Hvalpsund, og ved Branden i Nordsal-
ling finder man færgeforbindelsen til Fur, som 
med overfart hvert kvarter i den grad er aktiv.

FUR
Færgen til Fur lægger til ved Stenøre, hvor 
havnen blev flyttet til, efter Gammelhavn på 
den sydvestlige del af øen sandede til i 1956. 
Efterfølgende har fiskermiljøet ved Stenø-
re udviklet sig omkring færgefarten, hvilket 
færgekroen, den gamle købmandsgård og 
smedjen på havnen vidner om. På Fur spillede 
fiskeriet førhen en afgørende rolle, og største-
delen af gårdene på øen supplerede landbru-
get med fiskeri. Moleret, som man kan opleve 
langs nordkystens stejle skrænter, knudeklin-
terne, har ligeledes haft en stor betydning for 
øen, da en industri voksede op omkring ind-
vindingen af moler til f.eks. mursten og kat-
tegrus. Det gamle molerværk på øens vestlig-
ste spids er et udtryk for denne industri og er 
bevaret med en ny funktion som bryghus og 
spillested. I dag er Fur et populært turistmål 
og Fur bryghus tiltrækker mange besøgende, 
hvilket giver gode forudsætninger for udvik-
ling af turistrelateret virksomhed på øen.

Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Midtjylland
779
46.224 (2019)
Skive (20.599 indbyggere i 2019)
I Skive Kommune er der på besigtigelsestidspunktet udpeget 10 kul-
turmiljøer, som indgår i Kommuneplan 2016-2028. Der er udgivet 
kommuneatlas for den tidligere Skive Kommune (1995). I forbindelse 
med nærværende projekt og i dialog med Skive Kommune og Muse-
um Salling er der udarbejdet en liste med i alt 43 kulturmiljøer, som 
danner baggrund for screeningen.

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I SKIVE KOMMUNE 
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GRYNDERUP STRAND
Langs Grynderup strand ligger et ældre sommer-
husområde fra 1930’erne. Sommerhusene ligger 
langs stranden og følger terrænet. 

Der bør udarbejdes en bevarende lokal-
plan, der sikrer områdets nuværende 
stuktur samt mod nedrivning og omdan-
nelse.

Sommerhusene fra 1920’erne er alle i 
samme stil med forskellige farver, og de-
res tilstand er varierende. Grundet som-
merhusenes oprindelige, tætte placering, 
usynlige adskillelse og udseende fremstår 
miljøet i meget høj kvalitet.

LYBY STRAND
Lyby Strand er et sommerhusområde fra 2 årtier; 
hhv. 12 små sommerhuse fra 1920’erne bygget 
på meget små parceller langs kysten uden syn-
lig adskillelse samt en række sommerhuse fra 
1950’erne placeret langs skrænten. De to som-
merhusområder adskilles af en vej.

Færgekroen er omdannet og færgeover-
farten opleves primært i de opstillede mo-
numenter, hvorfor områdets fortællende 
værdier er lave. Sommerhusområdet er 
attraktivt placeret i kuperet terræn, dog er 
flere sommerhuse ombygget.

PINEN
Tidligere færgeoverfart mellem Salling og Mors 
med færgerne Pinen og Plagen. Området inde-
holder færgekro, i dag Hotel Pinenhus, sommer-
husområde fra 1930’erne og monumenter for den 
tidligere færgeoverfart. 

Havnemiljøet med den gamle købmands-
gård og kroen er kulturmiljøets omdrej-
ningspunkt og bør prioriteres højest i en 
udviklingsstrategi med fokus på beva-
ringsværdige elementer. Skibsværftet ud-
gør tilmed et vigtigt element i færgebyen, 
men er i forfald og kræver restaurering. 

Færgebyens struktur med havnen som 
det centrale punkt er tydeligt aflæselig. 
Købmandsgården, smedjen, kroen, hav-
nekontoret og skibsværftet er væsentlige 
elementer for havnemiljøets fortælling, 
mens villabebyggelsen er af blandet ka-
rakter. 

FUR FÆRGEBY
Kulturmiljøet rummer færgehavnen, lystbådehav-
nen, skibsværftet og villabebyggelsen i området. 
Færgebyen har udviklet sig til en langstrakt vejby, 
som følger kysten mod vest og nord. Den gamle 
købmandsgård, kroen og smedjen findes stadig 
på havnen.

Sommerhusene ligger smukt langs ky-
sten og flere af de ældre huse indlejrer sig 
i skrænten. Selve strukturen er bevaret, 
og den tætte skovbeplantning understøt-
ter den oprindelige struktur. De fleste af 
sommerhusene er dog markant omdan-
net eller nye.

Værdisætningen og potentialevurderingen baserer sig på en vurde-
ring fra 1 (lavest) til 5 (højest) på de forskellige parametre

BESIGTIGELSESSKEMA
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FUR GAMLE HAVN
Furs gamle havn består af et havnebassin fra 1911 
med omkringliggende småbygninger, et fisker-
hus samt et gammelt bundgarnhus, som hører 
til Fur Museum og er indrettet med udstilling om 
fiskeriet på Fur. De mindre gårde i området hører 
ligeledes til kulturmiljøet.

Området er i dag fredet. Stedet indeholder 
store potentialer for turisme og kultur og 
bør derfor have særlig opmærksomhed.

Området er et historisk og kulturelt meget 
vigtigt sted, og de eksisterende elementer 
er med til at styrke fortællingen om Jep-
pe Aakjærs værker og tilhørsforhold til 
egnen. Specielt boligen fremstår af høj 
arkitektonisk værdi og som et stærkt ek-
sempel på Nanna Aakjærs virke. 

Jenle, som var Jeppe og Nanna Aakjærs hjem, 
blev opført i 1906 og er tegnet af Poul Baumann. 
Selve kulturmiljøet indeholder ud over hovedbyg-
ningen ældre avlslænger, lysthus, der er opført 
som mølle, parkanlægget, som bliver brugt ved 
Jenlefesterne, samt marker og skov ned til Lim-
fjorden.

De tilbageværende elementer indeholder 
alle gode muligheder for, sammen med 
den eksisterende færgeoverfart, at udvikle 
området med henblik på turisme. Specielt 
færgegården, kroen og havnen har gode 
udviklingsmuligheder.

Sundsøres udvikling med station og fær-
geoverfart opleves tydeligt i dag. Særligt 
færgelejet har en tydelig rolle byen. De 
mange bevarede elementer understøtter 
den samlede fortælling, hvor særligt mil-
jøet omkring jernbane, havn og færgested 
samt området ved gl. færgegård og kro er 
af høj fortælleværdi.

SUNDSØRE 

Området fremstår med delvist bevarede 
markstrukturer og skel markeret med le-
vende hegn. De fleste husmandssteder er 
bygget i samme stil, dog er flere omdan-
net. Strukturen med marker på den ene 
side og have på den anden side af vejen 
er vigtig for områdets fortælling.

Kulturlandskabet med de mange kanaler 
og pumpehus er et godt eksempel på de 
mange landindvindingsprojekter fore-
taget i Danmark fra 1850’erne og frem. 
Godset er opstået i forbindelse med land-
indvindingen, hvilket sikrer en sammen-
hængende fortælling.

SPØTTRUP MARK
Spøttrup Mark består af ti husmandsbrug udstyk-
ket i 1930’erne. Til hvert husmandsbrug tilhørte 
marker, samt en mindre have på modsatte side 
af vejen. Alle husmandsbrug er placeret på vest-
siden af Søndermarken, og markerne løber ned til 
Spøttrup Bæk.

SØVANG
Søvang er et stort landindvindingsområde, som 
opstod ved afvandingen af Tastum Sø omkring 
1870. I området findes landkanaler og pumpesta-
tion fra 1950’erne. For enden af området ligger 
Søvang gods med bevaret hovedhus og avlslæn-
ger fra 1872 samt flere nyere landbrugsbygning-
er. Kulturmiljøet indeholder desuden enkelte går-
de i den nordvestlige del.

Den gamle havn på Fur udgør et ydmygt 
og fint kulturmiljø, som ikke bør udbygges 
med boliger eller sommerhuse. Stedet er 
udpeget som naturbeskyttelsesområde.

Havnebassinet og de beskedne bygnings-
værker har bevaret en høj grad af inte-
gritet, og det gamle havnemiljø opleves 
autentisk. Stedet fortæller vha. få virke-
midler den lille historie om udviklingen af 
fiskermiljøet ved Limfjorden.

Sundsøre oprettede færgehavn og station i 1927 
og fungerer stadig i dag som færgeoverfart til 
Hvalpsund. Området indeholder færgested, jern-
banepakhus, som i dag er museum, jernbane, 
aktivt færgeleje, færgehus, færgegård, færgekap-
tajnsbolig, kro og brænderi.

JENLE 
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NEDERBY
Nederby er adelbyen på Fur, og de fleste gårde, 
som ligger i øens åbne landskab, er udflyttet her-
fra. Landsbyen udviklede sig senere til et andels-
samfund med andelsmejeri og bageri, hvoraf kun 
bageriet er tilbage. Derudover rummer landsbyen 
en købmandsgård, en mindre købmandsforret-
ning, en markant kirke og fire præstegårde.

Gl. Åsted og Åsted er utydelige som hhv. 
landsby og andelsby, da ingen af dem in-
deholder væsentlige fortællende elemen-
ter, gårdene ligger spredt i landskabet og 
sammenhængen mellem de to landsbyer 
ikke opleves tydeligt.

GL. ÅSTED
Den ældste bebyggelse i kulturmiljøet er lands-
byen Gl. Åsted, hvor gårdene ligger placeret på 
række langs Gamle Åstedvej. Syd for Gl. Åsted 
findes Åsted, en slynget vejby, der opstod som 
et mindre andelsmiljø. Hinnerup Å, som har givet 
landsbyen sit navn, løber syd for Åstrup og vest 
for Gl. Åstrup, hvor man også finder et voldsted.

Det anbefales, at der udføres en SA-
VE-analyse i kulturmiljøet for at kortlægge 
og sikre gårdenes og andelsbygningernes 
bevaringsværdier. 

Mod vest er Madsbad vokset sammen 
med Nederby, hvor de udflyttede gårde 
oprindeligt lå. Sammensmeltningen mel-
lem de to byer og Madsbads fragmente-
rede bebyggelsesstruktur gør den svær 
at aflæse som selvstændig landsby. Flere 
af landsbyens gårde har høj arkitektonisk 
kvalitet.

 
Madsbad består dels af en række udflyttede gårde 
mod vest og et andelssamfund med forsamlings-
hus, missionshus, transformatortårn, centralskole 
og fungerende frysehus mod øst. Landsbyens be-
byggelse fordeler sig omkring flere vejgafler.

Andelsbyens tætte struktur med Bedre 
Byggeskik-huse skaber en sammenhæn-
gende by, men byen lider under et falden-
de indbyggertal, og flere huse trænger til 
istandsættelse.

Landsbyen indeholder flere fortællende 
elementer og en bevaret struktur, det hele 
er dog svært aflæseligt og fremstår i dår-
lig stand. Krydset ved skolen og vejen op 
til kirken er miljøets stærkeste område.

Landsbyens og andelbyens struktur står 
stadig tydelig, men flere gårde og huse 
er nedrevet eller ændret, således at byens 
udtryk og historie fremstår noget sløret.

NAUTRUP
Nautrup er et landsbymiljø bestående af 2 gader, 
gl. skole, forsamlingshus, kirke og præstegård.

LIHME
Lihme har udviklet sig som landsby siden middel-
alderen. I 1683 bestod landsbyen af syv gårde og 
tre huse beliggende i et snoet forløb omkring kir-
ken. I begyndelsen af 1900-tallet voksede en an-
delsby op nord for landsbyen, og vejkrydset ved 
Amtsvejen udgør den nye bymidte med stations-
bypræg langs hovedfærdselsårerne. 

Nederby har som en at de største lands-
byer på Fur gode egenskaber for bosæt-
ning, ligesom byen har forudsætninger 
for at kunne huse en del af de mange turi-
ster, som kommer til øen om sommeren. 
Ifm. udvikling af bosætning og turisme er 
det vigtigt at sikre den tætte gadestruktur 
og det gamle fiskermiljø.

Andelsmiljøet i den centrale del af byen 
opleves stadig, og i den nordlige del om-
kring Hvirpgade kommer det oprindelige 
fiskermiljø til udtryk. De fire præstegårde 
i den sydlige del af Nederby er stort set 
de eneste gårde, som ikke er udflyttet, og 
landsbypræget er derfor sløret. 

MADSBAD 
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ESTVAD
Estvad er en vejfortelandsby med bevaret grøn-
ning, flere uudflyttede gårde, kirke og præste-
gård. Estvadgård hører også til miljøet. Byen hør-
te tidligere under Estvadgård.

Med Lundøs attraktive placering på den 
tidligere ø og det tætte landsbyforløb med 
de velbevarede huse, besidder landsbyen 
muligheder for at udvikle turisme i for-
bindelse med den nærliggende camping-
plads og badestrand.

Lundø består af en tæt bevaret landsby-
struktur med et smalt slynget vejforløb og 
mindre grusbelagte veje, der forbinder de 
bagvedliggende gårde. Mange af boliger-
ne fremstår intakt og i god stand.

LUNDØ
Landsby beliggende på den tidligere ø Lundø, 
som i dag er en halvø. Landsbyen består af flere 
stråtækte bygninger og flere uudflyttede gårde 
placeret omkring en mindre grønning. Kulturmil-
jøet indeholder også kirke og præstegård samt 
marker placeret ned til Limfjorden.

Højslev Kirkeby har bevaret sin struktur 
som slynget vejby og flere fine bygninger 
fra omkring år 1900 med skoler, forsam-
lingshus, købmandgård og transforma-
torstation, men byen bærer også præg af 
mange nyere huse og ombygninger.

 
Højslev Kirkeby er en ældre landsby, hvis gårde 
og huse ligger langs Lundøvejs slyngede forløb 
gennem landskabet. Hævet over den øvrige be-
byggelse ligger kirken på de gamle kystskrænter 
og udgør et fixpunkt i landskabet. Byens bebyg-
gelse er præget af Bedre Byggeskik og flere nye 
parcelhuse samt enkelte ældre gårde.

Den tilbageværende del af stjerneudstyk-
ningen og de levende hegn bør sikres, li-
gesom de tydelige grænser mellem land-
skab og bebyggelse bør bevares.

Gennem kommuneplanens rammebe-
stemmelser bør fremtidig bebyggelse 
sikre den eksisterende struktur og under-
bygge denne ved en placering ud til vejen. 
Landsbyen kræver større renoveringer el-
ler nedrivninger.

Strukturen omkring forten er delvist in-
takt, dog er de fleste gårde i ringe stand 
eller ombygget. Landsbyens tydelige 
grænse mellem bebyggelse og landskab 
er et af dens stærkeste elementer.

I den nordlige ende af byen opleves det 
tætte slyngede vejforløb med oprindelige 
gårde placeret helt ud til vejen. Det tætte 
forløb opløses gennem byen, og mange 
af landsbyens bygninger fremstår i forfald 
eller i dårlig stand.

BØSTRUP
Bøstrup er en fortelandsby med delvist bevaret 
stjerneudskiftningsfigur og levende hegn. Lands-
byen indeholder flere oprindelige, uudflyttede 
gårde og dele af den gamle forte.

SDR. ØRUM
Sdr. Ørum ligger placeret i skellet mellem det 
højtliggende bakkedrag og lavtliggende engare-
al. Landsbyen er en slynget vejlandsby med flere 
bevarede gårde, ottekantet forsamlingshus, gam-
mel skole og boldbaner.

Landsbyen fremstår delvist bevaret med 
eksisterende struktur og flere ældre huse. 
Dog er flere af gårdene omdannet eller 
nedrevet. Estvadgårds hovedbygning 
fremstår intakt og velholdt, dog er alle 
avlslænger af nyere dato.

HØJSLEV KIRKEBY 
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HEM
Mod syd er Hem en forteklyngeby med gårde og 
husbebyggelser samlet omkring den nu bebyg-
gede forte. Landsbyens struktur opleves omkring 
kirken og kirketoften. Mod nord har byen udviklet 
sig med stationsbypræg langs Ballingvej med ga-
dehuse, forretninger og maskinfabrik. Med Vest-
sallingbanens åbning i 1924 blev stationen opført 
nord for byen.

Byens struktur og forløbet langs Hoved-
gaden bør sikres gennem rammebe-
stemmelser, Hovedgaden kræver dog en 
gennemgribende renovering. Møbelindu-
striens bygninger bør sikres og bruges i 
byens udvikling og fortælling.

Durups stationsbystruktur er stadig tyde-
lig, og flere af de oprindelige elementer er 
bevaret i forskellig grad. Specielt i Hoved-
gaden og krydset mellem denne og jern-
banestien ses de tydeligste eksempler. 
Møbelindustrien er også af vigtig karakter 
for byens fortælling.

DURUP 
Byen indeholder tydelige spor som stationsby 
med stationsbygning, ledvogterbygning, hoved-
gade med tydeligt stationspræg, kro samt både 
nyere og tidligere industri, f.eks. møbelindustri. 
Jernbanen er omdannet til stiforbindelse.

Rødding har et aktivt borgerliv med fokus 
på udvikling og foreninger. De historiske 
bygninger spiller en central rolle for byen 
og dens aktiviteter og kan inddrages yder-
ligere i en udviklingsplan for byen.

Rødding blomstrede i løbet af andelstiden 
(1880-1960), hvor der blev opført spare-
kasse, andelsmejeri, bageri, missionshus, 
friskole, kro, elværk mv. Flere af disse byg-
ninger findes stadig, men byens senere 
vækst slører det historiske præg.

Rødding ligger øst for Knud Strand og Spøttrup 
Borg og er præget af at være sogneby og stati-
onsby. Rødding blev endestation for Vestsalling-
banen i 1922, hvor stationen blev anlagt ved siden 
af kirken i byens sydlige udkant. Karakteristisk for 
Rødding er andelsbyens vækst langs Borgergade 
og Østergade, hvorom byen har udviklet sig.

Gennem kommuneplanens rammebe-
stemmelser bør stationsbymiljøet om-
kring krydset sikres mod nedrivninger og 
omdannelse. 

Det anbefales, at der udføres en SA-
VE-analyse i byen mhp. at kortlægge og 
sikre bevaringsværdierne i stations- og 
andelstidens bygninger. 

Byen er et tidstypisk billede på en stati-
ons- og industriby med de bevarede stati-
onsbyelementer omkring krydset ved Sø-
byvej og Viborgvej samt det eksisterende 
teglværk med tilhørende arbejderboliger.

Byens integritet og aflæselighed som 
stationsby er bevaret. Især i området om-
kring Jernbanegade er stationspræget 
meget tydeligt i bebyggelsen, som flere 
steder er i to etager. Byens bærende ele-
menter knytter sig til arkitekturen fra sta-
tions- og andelsperioden samt gadestruk-
turen omkring Jernbanegade.

HØJSLEV STATIONSBY
Højslev Stationsby er opstået omkring byens tegl-
værk og Søvang Gods. Byen udviklede sig om-
kring 1862-64 som stationsby og indeholder aktivt 
teglværk, kro, købmandsgård, arbejderboliger og 
flere stationstypiske bygninger.

ROSLEV
Roslev er en stationsby, som voksede op om-
kring Sallingbanen i 1884. Den gamle station med 
retiradebygning er bevaret og ligger for enden 
af Jernbanegade, hvor man også finder stations-
mesterboligen. Kulturmiljøet rummer desuden et 
gammelt apotek, brandstation, kirke, præstegård 
og et gammelt mejeri øst for byen.

Bygningsarven er karaktergivende for 
byen, men er nogle steder i forfald og i 
fare for at forsvinde.

Landsbyen er udfyldt med nyere bygning-
er og landsbypræget er mest markant om-
kring kirketoften, hvor der er præstegård, 
forsamlingshus og skole. Byens udvikling 
omkring år 1900 kommer til udtryk gen-
nem industri, gadehuse og station. Hems 
bevarede fortestruktur og stationsmiljø 
skaber en tæt og sammenhængende by. 

RØDDING 
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JEBJERG
Jebjergs oprindelige landsbymiljø er smeltet 
sammen med den senere stationsby. Jebjerg 
indeholder højskolemiljø, kirke med større præ-
stegård, stations- og landsbystruktur samt en om-
dannet stationsbygning.

Fiskermiljøet omkring havnen og de beva-
ringsværdige boliger langs Sundvej bør 
sikres, da disse indeholder gode mulig-
heder for at udvide turismepotentialet i 
forbindelse med de mange sommerhuse 
i området.

Området omkring havnen og fiskermiljøet 
vidner om kystkulturen, men præges af 
mange ombygninger. Stedets rolle som fi-
skerleje er svær at aflæse, men de små fi-
skerskure sikrer en vis autenticitet og vid-
ner om den tidligere fiskerikultur, mens 
funktionen som færgeleje er helt utydelig. 

VIRKSUND
Virksund er et tidligere i færge- og fiskeleje, som i 
dag primært er fritidsmiljø og mindre by- og som-
merhusmiljø. Området indeholder fritidshavn, 
mindre fiskerhuse, smedje, ældre gård, som i dag 
indgår i campingpladsen, samt flere bevarings-
værdige boliger fra 1920’erne.

Havnemiljøet besidder med de bevarede 
strukturer og bygninger et stærkt kultur- 
og turismepotentiale, hvorfor der bør ar-
bejdes med en sikring af de nuværende 
kulturhistoriske værdier før en fremtidig 
udvikling.

Byen afspejler i strukturen tydeligt sin 
nærhed til vandet såvel som rollen som 
endestation for jernbanen. Dog fremstår 
bebyggelsen meget ombygget, og kun 
få elementer er bevaret. Miljøet omkring 
havnen fremstår intakt i strukturen og 
med flere bevarede elementer, men her er 
forandringerne også påbegyndt.

Byen er opstået som fiskerby og har senere udvik-
let sig hastigt som stationsby. Byen indeholder et 
havnemiljø med fiskeindustri og fiskermiljø samt 
et stationsmiljø omkring den bevarede stations-
bygning. Byen indeholder desuden flere arbejder-
boliger.

Det anbefales, at det eksisterende kultur-
miljø udvides, så både skibsværftet, hav-
nebassinet, jernbanesporet og åen kom-
mer med i afgrænsningen. Det er vigtigt 
at fiskerhusene i skurbyen bevarer deres 
ydmyge karakter og størrelse, samt at der 
ikke bygges tæt omkring dem.

Voldgadeområdet har i kraft af sin tætte 
tilknytning til Skive bymidte og parkan-
lægget gode forudsætninger for en bo-
sætningsudvikling. Det er dog vigtigt, at 
denne udvikling tager højde for kvarterets 
harmoniske karakter og sammenhæng 

Skibsværftet og Skurbyen med de små fi-
skerhuse er begge bærende elementer for 
fortællingen om fjordfiskeriet ved Skive 
Å’s udmunding. Ligeledes udgør fiskerhu-
sene langs Fjordvej og det bevarede jern-
banespor aflæselige elementer i kultur-
miljøet, som bidrager til, at havnemiljøet 
opleves autentisk.

Voldgadeområdet rummer fine arkitekto-
niske kvaliteter, og den gennemgående 
historicistiske arkitektur, tætte gadestruk-
tur samt overgangene i bebyggelsen, der 
veksler mellem etageejendomme, gade-
huse og større villaer, opleves harmonisk 
uden at rumme væsentlige fortællende 
elementer.

SKIVE HAVN
Skive Havn rummer et industriområde i den nord-
lige del, et skibsværft og en skurby i den sydli-
ge del samt et boligområde, der forbinder de to 
dele. Langs Fjordvej ligger flere af de oprindelige 
fiskerhuse, mens villaerne på Bækkevej er præ-
get af Bedre Byggeskik. Skurbyens bebyggelse 
udgøres af primitive fiskerhuse, som blev flyttet 
til stedet i 1970.

VOLDGADEOMRÅDET
Kulturmiljøet udgøres af Voldgade, Karolinegade, 
Smøgen, Nordbanevej og Nørre Allé og er et ud-
præget boligområde med karréer i flere etager fra 
omkring år 1900. I miljøets sydøstlige del findes 
det gamle kommunekontor samt flere markante 
villaer, og den nordlige del rummer et parkanlæg.

Byen fremstår fragmenteret og specielt 
stationsbyen er i varierende kvalitet og 
stand. Stationsbygningen er omdannet til 
boliger. Miljøet omkring højskolen, kirken 
og præstegården bærer miljøets kulturhi-
storisk værdi.

GLYNGØRE 
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BYKERNEN I SKIVE
Kulturmiljøet rummer Torvegade, Østergade, 
Adelgade og Nørregade, som tilsammen udgør 
Skives bymidte. Byens middelalderlige gade-
struktur er væsentligt reduceret som følge af flere 
brande i første halvdel af 1700-tallet, og en sane-
ring i slutningen af 1900-tallet har medvirket til, at 
byen kun har bevaret få huse fra før år 1800.

Den centrale del af Skive har gode egen-
skaber for bosætning og erhverv, som 
kan udvikles yderligere. Det anbefales at 
Skives bymidte sikres gennem en kultur-
miljøudpegning, forud for en udvikling af 
byen finder sted.

Skive bymidte bærer tydeligt præg af, at 
bebyggelsen er fornyet efter de omfatten-
de brande og saneringer, men den tætte 
gadestruktur med bygninger i flere etager 
er bevaret, og markante bygningsværker 
som det gamle Ting- og Arresthus og apo-
tek med tilhørende torve vidner om køb-
stadens storhedstid.
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ØSTERBRO OG VIBORGVEJ
I området omkring Østerbro og Viborgvej i Skive 
indtager det gamle slagteri en central plads, men 
her findes også et gammelt jernbanespor, som 
har betjent industriområdet og et tidligere elværk, 
hvor Museum Salling holder til i dag. Kulturmiljø-
et omfatter tilmed Diges Trælast, fjernvarmevær-
ket og Gl. Skivehus på den modsatte side af åen.

Fur Bryghus har stor succes med at til-
trække besøgende til arrangementer og 
til restauranten. Den bevarede industri-
bygning har også egenskaber inden for 
formidling af stedets historie som moler 
fabrik, hvilket med fordel kan styrkes og 
indgå som en del af oplevelsen ved at be-
søge Fur Bryghus.

Den gamle molerfabrik har bevaret sit 
industrielle præg i nogen grad, men fa-
brikkens omdannede arkitektur svækker 
fortællingen om indvindingen og forar-
bejdningen af moleret, som dog stadig 
kommer til udtryk i kraft af jernbanens 
reminiscenser og den bevarede smedje, 
som udgør vigtige elementer.

FUR BRYGHUS
Fur Bryghus startede i 2004 i den gamle molerfa-
brik på Furs nordvestlige spids, Knuden. Fabrik-
ken er totalistandsat og har fået tilbygninger, som 
rummer restaurant og spillested. Nord for bryg-
geriet findes en gammel smedje og en remise til 
togtransporten, som har fragtet moler fra bruddet 
til fabrikken og videre til udskibningsstedet syd 
herfor.

Villakvarteret omkring Kielgastvej rum-
mer flere bevaringsværdige bygninger, 
og det vil være en fordel at sikre helheden 
i villabebyggelsen gennem en kulturmiljø-
udpegning.

Kielgastvej og Hemmersvej er begge har-
moniske helheder, mens bebyggelsen på 
Resenvej og Porshøjvej er blandet, og ga-
deforløbene her opleves fragmenterede. 
Dette svækker integritetsværdien i kultur-
miljøet, som dog samlet set indeholder 
mange arkitektoniske kvaliteter. 

Resenvej, Kielgastvej, Porshøjvej og Hemmersvej 
udgør et sammenhængende villakvarter med fle-
re murermestervillaer samt enkelte parcelhuse og 
villaer fra begyndelsen af 1900-tallet opført i nati-
onalromantisk stil. På Resenvej findes den gamle 
fattiggård, som i dag er bolig.

Resenlund har pga. sin arkitektoniske 
kvalitet og nærhed til skov og fjord gode 
egenskaber for bosætning. Det anbefa-
les at udpege Resenlund som kulturmiljø 
med omkringliggende skov og kyststræk-
ning, da naturen omkring sanatoriet har 
spillet en væsentlig rolle i behandlingen 
af tuberkuloseramte.

I restaureringen af sanatoriet er der taget 
hensyn til arkitektoniske kvaliteter som 
f.eks. de store vinduer, der vidner om den 
tidligere funktion. Ud over hovedbyg-
ningen er de omkringliggende funktions-
bygninger, som f.eks. overlægeboligen, 
vigtige elementer for fortællingen om ti-
den som sanatorium.

RESENLUND TUBERKULOSESANATORIUM
Resenlund hed tidligere Krabbesholm Sanatori-
um og blev opført som tuberkulosesanatorium i 
1905. Efterfølgende har stedet været anvendt som 
åndssvageanstalt. Hovedbygningen er opført 
i nyklassicistisk stil og ligger ned til Skive Fjord 
omgivet af grønne arealer og skov. I dag er der 
indrettet boliger i det gamle sanatorium.

Kulturmiljøets mange funktionstømte 
bygninger og centrale placering i Skive gi-
ver stedet gode egenskaber for erhverv. I 
en udviklingsstrategi er det vigtigt at være 
tro over for områdets industrielle karakter. 
Slagteriet er i fremskredent forfald, og en 
indsats her er nødvendig for fremtidig an-
vendelse.

Kulturmiljøets funktion som industriom-
råde er delvist forsvundet, men flere byg-
ninger står tilbage og har afgørende be-
tydning for, at stedets industrielle fortid 
stadig kan aflæses. De bærende elemen-
ter i kulturmiljøet udgøres af det bevarede 
jernbanespor, Diges Trælast, elværket og 
slagteriet.

KIELGASTVEJ 
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Der er delvist offentlig adgang til Bustrup 
Hovedgård, der driver et galleri og fitness-
center på gården foruden det sociale op-
holdssted. Bygningerne er ikke fredet.

Bustrup ligger i et lavt kærområde, og tid-
ligere var gården omgivet af grave, som 
ikke længere eksisterer. Herregårdens 
bygninger udgør dog et fint sammenhæn-
gende anlæg omkring en stor gårdsplads.

BUSTRUP HERREGÅRD
Bustrups nuværende hovedbygning er opført i 
1766. Den trefløjede hovedbygning er i hvidkalket 
grundmur med tegltag. Modsat hovedbygningen 
ligger en stor, trelænget avlsbygning fra 1875. Det 
meste af jorden er i dag frasolgt, og Bustrup har 
siden 1941 fungeret som ungdomslejr, Tvind Ef-
terskole og ejes i dag af en selvejende institution.

KRABBESHOLM
Krabbesholm er en senmiddelalderlig hovedgård 
opført i 1560. Oprindeligt lå hovedgården direkte 
ud til fjorden, men med udvidelsen af havnen i 
1900-tallet blev kystarealet ud for gården opfyldt. 
Krabbesholm er i dag højskole for kunst og ar-
kitektur, og det oprindelige trefløjede anlæg har 
fået flere nye bygninger langs Krabbesholm allé 
og i parken.

Hovedhusene til Eskjær, Langesgård og 
Astrup er fredede. Langesgårds intakte 
gårdmiljø indeholder gode egenskaber 
for at indgå som vigtig fortælling i områ-
det, og muligheder for restaurering bør 
undersøges. 

Miljøet fremstår som et helstøbt herre-
gårdsmiljø med mange oprindelige gårde 
i god stand. Særligt Eskjær og Langesgård 
fremstår intakte og velbevarede. Det store 
miljø indeholder en samlet fortælling, der 
spænder fra herregård til husmandssted.

HERREGÅRDSLANDSKABET ESKJÆR
Det store herregårdsmiljø består af herregårdene 
Eskjær, Astrup og Nørgård samt Grinderslev Klo-
ster. Kulturmiljøet omfatter også flere oprindelige 
avslgårde, såsom Langesgård, skovløberhus og 
landarbejderhuse samt marker. 

Østergaard Herregård er ejet af Slots- og 
Kulturstyrelsen og anvendes til rundvis-
ninger, markeder mm. Hovedbygningen 
er fredet, men mangler vedligehold. Ifb. 
med en restaurering skal man være op-
mærksom på, at det er autenticiteten og 
de mange brugsspor, som giver herregår-
den sin oplevelsesværdi.

Østergaard har i kraft af den bevarede 
hovedbygning en stor fortælleværdi, som 
bl.a. kommer til udtryk i arkitekturens 
mange bygningsarkæologiske spor. Ste-
dets integritet svækkes markant af de sto-
re landbrugsbygninger, som har indtaget 
kulturmiljøet og dominerer oplevelsen af 
herregården.

 
Østergaard Herregård blev opført som borg i slut-
ningen af 1400-tallet og blev senere hovedgård 
for Åsted Sogn. Herregårdens hovedbygning er 
firefløjet og omkranser en lille gårdsplads. Oprin-
deligt var gården omgivet af voldgrave, men i dag 
er kun en lille del mod nordvest bevaret, mens 
hovedbygningen til de øvrige sider omgives af 
nyere landbrugsbygninger.

Halvøen Kås er et kulturmiljø med land-
skabelig og historisk værdi, og selvom der 
er ikke offentlig adgang til Kås Hovedgård, 
har den betydning for besøg i området.

Kås Hovedgård udgør et velholdt og sam-
menhængende miljø, der sammen med 
det uberørte landskab har store oplevel-
sesværdier og giver indtryk af den engang 
dominerende studeavl på egnen. 

KÅS HERREGÅRD
Kås Hovedgård ligger på Sallings vestligste pynt 
i et åbent, fredet landskab tæt ved Limfjorden, 
skov, Kås Sø og lyngklædte bakker. Den nuværen-
de hovedbygning er opført på et voldsted i 1635 
og ombygget i 1700-tallet. Sammen med den fre-
dede hovedbygning ligger en mindre sidefløj og 
få nyere bygninger, som er de eneste bygninger 
på halvøen Kås.

Krabbesholm rummer gode egenskaber 
for udvikling af kulturel aktivitet og for-
midling af kulturhistorien på egnen. Selve 
herregården er fredet, men det anbefales 
at sikre helheden med de øvrige bebyg-
gelser og skoven gennem en kulturmiljø-
udpegning, der kan aktiveres yderligere i 
en kultursammenhæng.

Krabbesholm udgør et oplevelsesrigt kul-
turmiljø med bygningsværker fra flere 
forskellige tidsaldre, som bindes sammen 
af den markante allé og parken. Bygnings-
værker såvel som landskab udgør vigtige 
elementer i kulturmiljøet, hvor hovedbyg-
ningen og de tilhørende bindingsværks-
huse udgør de bærende elementer 

ØSTERGAARD HERREGÅRD
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Klosteret fungerer i dag som et arbejds-
refugium og besidder gode egenskaber 
for at kunne indgå som et vigtigt kulturelt 
samlingssted for området og som vigtig 
kulturhistorisk formidler.

Samspillet mellem klosteret og kirken 
skaber et unikt og værdifuldt miljø, der 
vidner om stedets vigtighed for området. 
Det firefløjede anlæg er særligt velholdt, 
og funktionsændringer og omdannelser 
ses tydeligt i murværket. Sammen med 
klosterhaven, skoven og avlsgården er 
området af yderst værdifuld karakter.

ØRSLEV KLOSTER
Hovedbygningen danner sammen med kirken et 
firefløjet anlæg omkring en lukket pigstensbelagt 
gård. Ved indgangen til gården findes en portner-
bolig. Hovedbygningen stammer fra 1700-tallet 
og er moderniseret i 1920’erne. Til kulturmiljøet 
hører også en klosterhave, skov samt en tidligere 
avlsgård.
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STAARUP HERREGÅRD
Den enkeltfløjede og hvidkalkede hovedbygning 
på Staarupgaard blev opført omkring 1554. Den 
ligger omgivet af en vandfyldt voldgrav og et 
mindre skovområde. Miljøet indeholder også de 
åbne marker og flere husmandssteder.

Området ligger smukt i det kuperede land-
skab ned til Hjarbæk Fjord. Både hoved-
hus og avlslænger fremstår intakte, dog 
med et begyndende forfald.

STRANDET HERREGÅRD
Hovedbygningen på Strandet Herregård består af 
én grundmuret fløj i to stokværk med hvidpudse-
de mure og afvalmet tegltag. Der hører også flere 
avlslænger til hovedgården. Disse er af varieren-
de byggestil.

Der er i dag tilknyttet et nyere opført be-
søgscenter samt café og restaurant til 
Spøttrup Borg. Området er fredet.

Spøttrup Borg er en af Danmarks bedst 
bevarede middelalderborge og fremstår, 
efter en omfattende restaurering, meget 
helstøbt og i god stand.

Spøttrup Borg fra 1520’erne er omringet af en høj 
jordvold samt voldgrav. Omkring borgen ligger et 
parkanlæg, urtehave, besøgscenter samt tidligere 
traktørsted, som i dag er café og restaurant. Bor-
gen er placeret direkte ud til Spøttrup Sø.

Området fremstår med sin oprindelige 
struktur, det flade landskab med Staarup 
Herregård og de mange husmandsudstyk-
ninger, som en tydelig historie om stedets 
oprindelse i det inddæmmede landskab.

SPØTTRUP BORG 
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KULTURMILJØERNES SAMLEDE VÆRDI 
SKIVE KOMMUNE 

HØJ VÆRDI (VÆRDISUM 11-15)
MIDDEL VÆRDI (VÆRDISUM 8-10)
LAV VÆRDI (VÆRDISUM 3-7)

KULTURMILJØERNES EGENSKABER 
SKIVE KOMMUNE 

TURISME

ERHVERV

BOSÆTNING

KULTUR

HØJ (VURDERING 4-5)
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ØRSLEV KLOSTER
Kulturmiljø nr. 43

HERREGÅRDSLANDSKABET ESKJÆR
Kulturmiljø nr. 37

FUR FÆRGEBY
Kulturmiljø nr. 4

JENLE
Kulturmiljø nr. 7

SPØTTRUP MARK 
Kulturmiljø nr. 8

Skive

Thise

Lihme

Ørslevkloster

Durup

7

8

4

37

43

SKIVE KOMMUNE 

De udvalgte kulturmiljøer er et eksempel på, hvordan kom-
munen kan arbejde med screeningens resultater i en videre 
planlægningsproces. Udvælgelsen er baseret på de formål 
og kriterier, der blev defineret i screeningens opstartsfase. 

UDVALGTE
KULTURMILJØER

5 UDVALGTE KULTURMILJØER  
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LØSBLADE MED 
DE UDVALGTE 
KULTURMILJØER
Løsbladene indeholder en beskrivelse af kulturmiljøet, dets 
fortælling, bærende bevaringsværdier og status samt illu-
strationer i form af fotos og diagram .



BESKRIVELSE
Fur Færgeby er beliggende ved Stenøre på den sydlige del af 
Fur, hvor der førhen var landingsplads. Havnen ved Stenøre af-
løste den gamle havn ved Koldkilde, da denne blev forladt pga. 
tilsanding i 1956. Efter Stenøre blev Furs primære havn, har 
byen udviklet sig til en langstrakt vejby langs kysten. Senest er 
havnen blevet udvidet og renoveret i 2014-15. Kulturmiljøet rum-
mer færgehavn, lystbådehavn, villabebyggelse og skibsværft i 
byens vestlige del. Den gamle købmandsgård, kroen og smed-
jen findes stadig på havnen.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Færgebyens struktur med havnen som det centrale punkt er ty-
deligt aflæselig og afspejler havnens store betydning som Furs 
livsnerve til fastlandet. Havnemiljøet opleves autentisk og un-
derstøttes af flere bevarede elementer, mens villabebyggelsen 
omkring havnen er af blandet karakter.

BÆRENDE ELEMENTER
Havnebassinet, færgekroen, havnekontoret, købmandsgården, 
skipperhuset, smedjen og skibsværftet udgør kulturmiljøets 
bærende elementer, som tilsammen vidner om havnemiljøets 
udvikling. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Stenøre har pga. forbindelsen til fastlandet gode egenskaber 
inden for turisme og bosætning, som kan udvikles yderligere. 

BEMÆRKNINGER 
Færgehavnen er det sted besøgende oplever først, når de kom-
mer til øen, og det anbefales, at der udvikles en turismestrategi 
for stedet. Bærende elementer som den gamle købmandsgård, 
kroen og havnekontoret er kulturmiljøets omdrejningspunkt og 
bør sikres i forbindelse med en udviklingsstrategi. Skibsværftet 
udgør tilmed et vigtigt element i færgebyen, men er i forfald og 
kræver genopretning. 

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Skive Kommune
Bymiljø – Havneby
Ja
Hele Fur ø
Offentlig adgang 
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Købmandsgården fra 1919 og de øvrige gule bygninger på fur Færgehavn er vigtige fortæl-
lende elementer i kulturmiljøet.

Kulturmiljøet rummer Fur Færgehavn, skibsværftet samt vejbyen, der er opstået langs 
kysten

Skibsværft4
Købmandsgård og kro3

Afgrænsning

1

2

Lystbådehavn2
Fur Færgehavn1

4

3

FUR FÆRGEBY4
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I en udviklingsstrategi for færgebyen er det vigtigt at tage højde for de bærende elementer i det centrale havnemiljø

Den gamle havnesmedje er blevet restaureret og er et godt eksempel på, hvordan bygning-
erne i kulturmiljøet kan indgå som en del af aktiveringen af havneområdet

Skibsværftet vest for færgehavnen vidner om fiskeriets betydning på Fur, hvor det har 
været det bærende erhverv for flere familier

FUR FÆRGEBY

SCREENING AF KULTURMILJØER

SKIVE KOMMUNE
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BESKRIVELSE
Jenle blev udstykket fra Nørgård og opført i 1906 med Poul Bau-
mann som arkitekt samt G.N. Brandt som havearkitekt. Gården 
dannede ramme for Nanna og Jeppe Aakjærs liv på landet, hvor 
de startede med at bo til leje og sidenhen overtog gården i 1919. 
Kulturmiljøet består af hovedbygning, sammenhængende stald- 
og ladebygning, lysthus (mølle), græsbevokset gårdsplads samt 
have. Landskabet ned til Astrup Vig og den nærliggende skov 
med gravplads indgår også i kulturmiljøet. Jenlefesterne blev 
opstartet af Jeppe Aakjær i 1908 og finder stadig sted hvert år.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Jenle fremstår som en velbevaret helhed og fortæller på fin vis 
om Nanna og Jeppe Aakjærs liv og om stedet som vigtigt kultu-
relt samlingspunkt. Hovedhuset er meget velbevaret, og samti-
dig vidner interiøret om Nanna Aakjærs kunnen som træskærer.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer knytter sig til Jenles harmoniske helhed 
og autenticitet, hvor hovedhuset med avlslænger og haveanlæg 
tilsammen danner et helstøbt miljø med en stærk visuel sam-
menhæng til det omkringliggende landskab og vigen. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Jenles egenskaber er indlejret i de eksisterende funktioner, så-
som museum for Nanna og Jeppe Aakjærs liv og virke i Salling, 
klubhus for Danmarks største litteraturselskab, Aakjærselskabet, 
og som mødested for Jenlefesterne. Stedet har desuden poten-
tiale for en turismeudvikling og kan med fordel indgå i fortællin-
gen om det store herregårdslandskab omkring Eskjær og Astrup.

BEMÆRKNINGER 
Hele området er i dag fredet. Det er vigtigt at opretholde stedets 
autenticitet og understøtte det helstøbte og velbevarede kul-
turmiljø. Det anbefales at kigge på stedets tilkørselsforhold og 
parkering for at sikre mindst mulig indvirkning på det isolerede 
miljø.

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Skive Kommune
Landbrugsmiljø - Bondegårde
Ja
Hovedgårdslandskab – Del af en 
større udpegning
Offentlig adgang 
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Hovedhuset, tegnet af Poul Baumann i 1906, med staldlænger i baggrunden.

Afgrænsningen indeholder hele anlægget omkring Jenle samt den friholdte forbindelse til 
vigen og den nærliggende skov

Astrup Vig5
Jeppe Aakjærs grav4

Afgrænsning

1

2

3

5

4

Lysthus3
Staldlænger2
Jenles hovedbygning1

JENLE7
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Haveanlægget, der afgrænses af hovedhuset og de sammenbyggede stald- og ladebygninger

Alléen, der fører til hovedhuset mellem haven og ladebygningen Udsigten ud over landskabet og Astrup Vig

JENLE

SCREENING AF KULTURMILJØER

SKIVE KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Syd for Spøttrup Borg ligger husmandskolonien Spøttrup Mark. 
Husmandskolonien består af ti husmandssteder udstykket i 
1930’erne, alle placeret på samme side af Søndermarken. Til 
hvert husmandssted tilhører rektangulære jordlodder, som lig-
ger vest for husmandsstederne ned til Spøttrup Å samt et min-
dre jordlod til brugshave på modsatte side af Søndermarken. 
Husmandsstederne er opført i samme stil med stuehus i Bedre 
Byggeskik samt lade- og staldbygning.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Spøttrup Mark udgør et fint eksempel på en karakteristisk stats-
husmandsudstykning fra første halvdel af 1900-tallet med små, 
harmoniske husmandssteder og tilhørende jordlodder fordelt 
regelmæssigt langs Søndermarken. Flere af husmandsbruge-
ne er omdannet, men deres jævne placering i landskabet gør 
kulturmiljøet let aflæseligt. Navnet henviser til Spøttrup Borg, 
hvorfra jordbrugene er udstykket. 

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende bevaringsværdier knytter sig til hus-
mandsstedernes enkle, ensartede og forholdsvis velbevarede 
arkitektur samt husmandsbrugenes tydelige forbindelse til de 
tilhørende jordlodder omgivet af levende hegn. Husmandsste-
dernes ensidede placering langs Søndermarken er et vigtigt ka-
raktertræk.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Spøttrup Mark er i dag et attraktivt bosætningsmiljø og et godt 
eksempel på bosætning på landet. 

BEMÆRKNINGER 
Den velbevarede udstykningsfigur er vigtig for forståelsen af 
husmandskolonien som et helstøbt kulturmiljø og bør sikres 
mod eventuelle jordsammenlægninger.

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Skive Kommune
Landbrugsmiljø - Husmandskoloni
Nej
-
Delvist offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Bygningerne ligger alle vest for Søndermarken med tidligere køkkenhaver mod øst om-
kranset af levende hegn

Afgrænsningen indeholder husmandsstederne, deres jordlodder ned til Spøttrup Å samt på 
modsatte side af Søndermarken

Spøttrup Borg4
Spøttrupsø3

Afgrænsning

1

2

3

4

Marker og levende hegn2
Søndermarken1
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Den oprindelige struktur opleves både i arkitekturen og i de levende hegn

De fleste af husmandsstederne fremstår intakte, og den oprindelige struktur og sammen-
hæng er tydelig

Markerne og de levende hegn forbinder Spøttrup Å med husmandsstederne, som alle 
ligger med direkte adgang til ådalen

SPØTTRUP MARK

SCREENING AF KULTURMILJØER

SKIVE KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Det store herregårdslandskab placeret ud til Hvalpsund består 
af de tre herregårde Eskjær, som er den største i området med 
hovedbygning fra 1761, Astrup med hovedbygning fra ca. 1770 
og Nørgård med hovedbygning fra 1860. Miljøet indeholder 
desuden flere bevarede gårde, herunder den velbevarede Lan-
gesgård, samt landsbyen Mogenstrup. I området findes større 
dyrknings- og skovarealer samt engarealer mod Hvalpsund. In-
den for kulturmiljøets afgrænsning findes også munkeklosteret 
Grinderslev, som blev overdraget til kronen i 1532.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Herregårdsmiljøet har rødder tilbage i middelalderen og indehol-
der mange velbevarede, fortællende elementer, såsom hoved-
gårdene, de store tilhørende avlsgårde, klosteret, husmandsste-
derne, landsbyen og skov- og dyrkningsarealer. Hovedgårdene 
er velholdte, og flere af avlsgårdene er intakte, hvor særligt Lan-
gesgård er et fint eksempel på en velbevaret firlænget gård.

BÆRENDE ELEMENTER
Områdets bærende elementer knytter sig særligt til de tre hoved-
gårde, hvoraf Eskjær er den stærkeste i fortællingen, avlsgården 
Langesgård og klosteret Grinderslev og deres tætte placering i 
det store, åbne landskab præget af landbrug.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Herregårdslandskabets egenskaber knytter sig primært til de nu-
værende funktioner som bosætning og landbrugserhverv. Avls-
gården Langesgård besidder uudnyttede egenskaber inden for 
kultur og kulturformidling grundet det velbevarede gårdanlæg 
med høje arkitektoniske værdier. 

BEMÆRKNINGER 
De to hovedgårde Eskjær og Astrup er fredet, og det samme 
gælder avlsgården Langesgård, som er velbevaret men i forfald 
og kræver en større restaurering. Det anbefales at fokusere på 
udviklingen og sikringen af Langesgård, da det resterende miljø 
er velholdt og i funktion.

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Skive Kommune
Magt og tro - Herregårdsmiljø
Ja 
Hovedgårdslandskab
Delvist offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Hovedbygningen ved Eskjær Herregård

Den store afgrænsning indeholder herregårde med landskab, avlsgårde, kloster, landsby 
og husmandsudstykninger

Grinderslev Kloster6
Langesgård5

Afgrænsning

1

2

Mogenstrup4
Nørgård3
Astrup Herregård2
Eskjær Herregård1

6 5

4

3
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Hovedbygningen ved Astrup Herregård

Gårdspladsen afgrænset af avlslænger ved Langesgård Alléen ved Eskjær med arbejderboliger

HERREGÅRDSLANDSKABET ESKJÆR

SCREENING AF KULTURMILJØER
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Ørslev Kloster kan dateres tilbage til starten af 1200-tallet, hvor 
det blev opført som nonnekloster under benediktinerordenen. 
Klosteret består af et firlænget anlæg, hvoraf den vestlige læn-
ge udgør kirken, som danner rammen om en pigstensbelagt 
gårdsplads. Klosteret er placeret på en borgbanke omgivet af en 
større park og Kvindsnapskoven samt en kirkegård i forbindelse 
med kirken. Inden for kulturmiljøet findes også en tidligere avls-
gård med hovedhus samt stald- og ladelænger.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Kulturmiljøets værdier knytter sig til det helstøbte og velbevare-
de kloster i sammenhæng med kirken samt de bevarede struk-
turer i parken og skoven. Klosteret er gennemrestaureret af flere 
omgange siden 1934 og fremstår i dag som et af de bedst beva-
rede nonneklostre i Danmark og et kulturmiljø af national værdi.

BÆRENDE ELEMENTER
Klosterets bærende elementer relaterer sig til det velbevarede, 
firlængede anlæg med kirken samt portnerboligen. Bærende for 
fortællingen er også anlæggets placering på borgbanken og for-
bindelsen med kirkegården, parken og skoven.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Ørslev Kloster ejes i dag af en fond og fungerer som arbejdsre-
fugium. Kulturmiljøets egenskaber knytter sig til klosterets nu-
værende funktion, men stedet besidder også muligheder som et 
kulturelt mødested for nærområdet. Den nærliggende avlsgård 
fremstår som et løsrevet element, men med sine arkitektoniske 
kvaliteter rummer den et uudnyttet potentiale for at indgå i den 
samlede fortælling.

BEMÆRKNINGER 
Klosteret er i dag fredet og sikret via fonden. Det store udvik-
lingspotentiale er avlsgården og det omkringliggende landskab 
som en tættere sammenhængende helhed. Der er på nuværen-
de tidspunkt indhentet et større fondsbeløb til restaurering og 
omdannelse af klosteret og avlsgården.

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Skive Kommune
Magt og tro - Kloster
Ja
Godslandskab – Del af stor 
udpegning
Delvist offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Klosterets indgang med portnerboligen

Afgrænsningen indeholder klosteranlægget med tilhørende kirkegård og klosterhave samt 
Kvindsnapskoven og avlsgården

Kvindsnapskoven4
Ørslev Hovedgård3

Afgrænsning

1

2

Ørslev klosterkirke og 
kirkegård

2
Ørslev Kloster1

4

3
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Klosterets placering på banken og den omkringliggende park

Det lukkede og afgrænsede gårdrum Hovedhuset til Ørslev Hovedgaard

ØRSLEV KLOSTER
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