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BESKRIVELSE
Regionshospital Holstebro er grundlagt som Ringkøbing Amts-
sygehus i 1894, tegnet af Claudius August Wiinholt, og senere 
udvidet af flere omgange. Hospitalet er et større kompleks med 
mange tilbygninger og nyere bygninger, hvor kulturmiljøaf-
grænsningen primært indeholder hospitalets kerne, med de 
ældste bygninger. Hele byggeriet er ved at blive rømmet og vil 
stå funktionstomt i 2021.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Hospitalets ældre bygninger er af højere arkitektonisk værdi og 
skaber nogle attraktive gårdmiljøer og interne sammenhænge 
mellem bygningerne, som sikrer et bevaringsværdigt kulturmil-
jø. 

BÆRENDE ELEMENTER
Hospitalets bærende elementer knytter sig til de ældste byg-
ninger, deres indbyrdes sammenhæng og gårdmiljøerne med 
de anlagte haver. Ligeledes er hospitalets sammenhæng med 
Lystanlægget med til at skabe et attraktivt miljø.

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Miljøet funktionstømmes i 2021 og besidder gode muligheder 
for omdannelse til eksempelvis boliger og kontorerhverv. Spe-
cielt de ældre bygninger indeholder arkitektoniske værdier, som 
kan sikre en attraktiv og anderledes bosætning centralt i byen. 
De grønne, anlagte haver og nærheden til Lystanlægget er med 
til at underbygge områdets attraktivitet. 

BEMÆRKNINGER
Grundet kulturmiljøets kommende funktionstømning og cen-
trale placering er det et af byens største og mest attraktive by-
omdannelsesområder, men samtidig et område med en vigtig 
kulturhistorisk betydning, hvorfor dets værdier bør sikres. Det 
anbefales at sikre de udpegede bygninger indenfor det afgræn-
sede område, hvor de resterende bygninger kan nedrives uden 
at fortællingen forringes. Området kan udvikles som en blanding 
mellem de ældre bygninger i kernen og nyere byggeri. Der bør 
fortsat skabes en sammenhæng mellem byen og de ældste byg-
ninger, så de ikke lukkes inde som det eksempelvis ses i dag.

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

Holstebro Kommune
Bymiljø – Offentlige institutioner
Nej

Delvist offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Den tidligere hovedbygning.

Afgrænsningen indeholder hele hospitalet og afgrænses af Lystanlægget og Enghavevej

Lystanlægget3

Sengetårn2

Ældste bygninger1

Afgrænsning

1

3

2

HOLSTEBRO SYGEHUS4

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



I Lystanlægget opleves sygehuset alle steder og sammenhængen mellem sygehuset og Lystanlægget bør sikres i en fremtidig udvikling.

I sammenbygningen mellem det oprindelige og de nyere bygninger findes flere mindre  
grønne gårdrum.

Sygehuset er udbygget over en længere periode og fremstår som en kompleks bygnings-
struktur

HOLSTEBRO SYGEHUS

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Thorsminde, et miljø mellem hav og fjord, er opstået omkring 
fiskeriet på Nissum Fjord. Udviklingen tog fart med anlæggel-
sen af slusen i 1931 og senere med anlæggelsen af Vesthavnen i 
1967. Byen indeholder både nyere og ældre fiskerihavn, fiskeauk-
tioner, sluse, boligområder og Strandingsmuseet.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Thorsminde er med sine bevarede strukturer og velholdte hav-
ne- og fiskerirelaterede elementer, relateret til havet og fjorden, 
et stærkt nationalt eksempel på en fiskerby. Miljøet rummer æl-
dre og nyere elementer, tilknyttet fiskeriet, såsom redningsstati-
on, havn, fiskerauktion og industri, hvilket understøtter fiskeriets 
fortælling. Struktur og den landskabelige placering er et vidnes-
byrd om fiskeriets historie og bosætning i den barske natur.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer er byens velbevarede struktur, hvor 
hvert enkelt element understøtter den samlede oplevelse. Sær-
ligt er slusen og de to havne. Ved havnene er særligt rednings-
stationen, de to fiskerauktioner bærende for fortællingen.

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Byens placering og autentiske miljø omkring fiskeriet besidder 
gode muligheder som støttedestination til Vesterhavet og som 
et turistmæssigt knudepunkt for det omkringliggende område. 
Gennem udviklingen af byen besidder Thorsminde muligheder 
som attraktiv bosætningsby mellem hav og fjord. Hvor mange 
fiskerbyer langs vestkysten henvender sig til Vesterhavet, be-
sidder Thorsminde et unikt potentiale med nærheden til Nissum 
Fjord og dennes fortælling. I dag er området også en vigtig tu-
ristdestination med Strandingsmuseet.
 
BEMÆRKNINGER
Byens potentiale som knudepunkt for turisme bør udvikles med 
udgangspunkt i byens kulturhistorie og de bærende elementer, 
hvorfor det anbefales at sikre byens struktur og elementer gen-
nem en lokalplan med bevarende bestemmelser. Det anbefales 
ligeledes at udarbejde en udviklingsplan med respekt for de kul-
turhistoriske træk.

Kommune:
Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Holstebro Kommune
Kystmiljø – Fiskerleje, 
Kystmiljø - havn
Ja
Fiskersamfund fra omkring 
1930erne
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk
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Bosætning

Erhverv

Kultur

Kig mod nord langs Vesterhavsgade. En af byens ældste gader langs klitten.

Området indeholder hele Thorsminde med boligområder, havne, sluse og Strandingsmu-
seum.
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THORSMINDE20

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Den gamle havn, øst for slusen med blandt andet redningsstation og byens første fiskeriauktion.

Byens nyere boligområde med den åbne struktur og placering mellem havnen og Nissum 
Fjord.

Slusen fra 1931, mellem fjorden og havet.

THORSMINDE

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Fjordhavnen er anlagt omkring 1910 og har siden fungeret som 
fiskerleje for fiskeri på Nissum Fjord, hvor det har udviklet sig 
fra erhvervsfiskeri til i dag blot at omhandle fritidsfiskeri. Hav-
nen har plads til omkring 99 småbåde. Ved havnen findes ca. 10 
små fiskerhuse, hvoraf det ene er den tidligere redningsstation 
fra Bjerghuse. Havnen er opstået i forbindelse med de mange 
mislykkede forsøg på inddæmningen af fjorden.

KULTURMILJØETS VÆRDIER 
Helm Klink Havn er en af mange små fjordhavne placeret langs 
Nissum Fjord og vidner om det aktive erhvervsfiskeri på fjorden 
op gennem 1900-tallet. Havnen er en velbevaret repræsentant 
for de mange fjordhavne i Nissum Fjord og fremstår intakt med 
havn, sejlrende og de små fiskerhuse.

BÆRENDE ELEMENTER
Havnens bærende elementer er den uspolerede sammenhæng 
mellem havnen, sejlrenden og de bevarede fiskerskure, som 
hver især besidder sin egen historie. Særligt for havnen er 
ligeledes dens isolerede beliggenhed i naturen, direkte ud til 
Nissum Fjord.

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Fjordhavnen besidder gode egenskaber som støttedestination 
for turisme i området. Specielt turismen langs vestkysten er i 
udvikling og Helm Klink og de andre fjordhavne kan som samlet 
enhed agere støttedestination.
I udviklingen af Nissum Fjord Naturpark besidder Helm Klink og 
de andre havne et uforløst potentiale relateret til lokalturismen 
og som kulturformidlere af den omkringliggende historie i til-
knytning til Nissum Fjord.

BEMÆRKNINGER
De mange små fjordhavne er i dag isolerede i det afvandede 
engområde, hvilket er en kvalitet, der er vigtig at bevare og sikre. 
Det anbefales derfor at udarbejde et beskyttelsesdirektiv for om-
rådet med fjordhavnene, som beskytter mod nybyggeri og udvi-
delse af sommerhusområder samt ombygning af fjordhavnene.

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

Holstebro Kommune
Kystmiljø - Havn
Nej
-
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Ankomsten til Helm Klink Havn fra Helmklitvej med de små fiskerhuse foran havnen.

Området indeholder små fiskerskure, havnen, den oppumpede sejlrende samt dele af det 
omkringliggende landskab.

Arbejderboliger3

Industri2

Administration1

Afgrænsning
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HELM KLINK FJORDHAVN23

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



De små simple fiskerhuse er malet i forskellige farver og bygget af forskellige materialer.

Havnen ligger som en naturhavn med den oppumpede, lange rende, der forbinder havnen 
med fjorden.

Den lille redningsstation fra Bjerghuse, flyttet i 1970’erne.

HELM KLINK FJORDHAVN

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Nørre Vosborg er et firefløjet herregårdsanlæg beliggende på 
en borgbanke omgivet af en vandfyldt voldgrav. I forlængelse 
af hovedbygningen ligger en større avlsgård bestående af flere 
ældre avlslænger omkring et gårdrum med porttårn. Porttårnet 
markerer på fin vis ankomsten til anlægget, da det ligger sym-
metrisk placeret i forhold tilI gården og danner et stærkt, aksialt 
forløb mod hovedbygningen. Mod nord er opført en nyere hotel-
fløj på bagsiden af gårdrummet, hvilket ikke forstyrrer oplevel-
sen af herregården og som i sit udtryk er veltilpasset. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Nørre Vosborg fremstår som et af landets bedst bevarede herre-
gårdsanlæg med intakt hovedbygning, avlslænger, porttårn og 
gårdrum. Herregården er udvidet over flere omgange og inde-
holder derfor mange fine eksempler på tidstypisk stil.

BÆRENDE ELEMENTER
Herregårdsanlægget fremstår som et helstøbt miljø med man-
ge velbevarede elementer, der alle understøtter fortællingen om 
gården. Hertil hører desuden fortællingen om Nørre Vosborg 
Voldsted og vådområdet vest for herregården.

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Nørre Vosborg er i dag omdannet til hotel- og konferencecenter 
med værelser og restaurant samt mulighed for større kulturelle 
oplevelser. Herregården, der er blevet et kulturelt samlingssted 
for lokalområdet, kan med fordel tænkes ind i en større sam-
menhæng med de øvrige kulturmiljøer omkring Nissum Fjord. 
Nørre Vosborg har i den forbindelse gode egenskaber for turis-
me og kan desuden fungere som en stærk og attraktiv støttede-
stination til turismeudviklingen langs vestkysten.

BEMÆRKNINGER
Det restaurerede herregårdsanlæg er i dag fredet og vandt som 
Danmarks første herregård Europa Nostra prisen i 1982.

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

Holstebro Kommune
Magt og Tro - Herregård
Ja
Hovedgård, Nørre Vosborg
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Det samlede herregårdsanlæg set fra ankomsten.

Afgrænsningen omfatter herregårdsanlægget med hovedbygning og avlsgård samt vold-
stedet og vådområdet langs Storåen.

Arbejderboliger3

Industri2

Administration1

Afgrænsning

1

2

2

NØRRE VOSBORG37

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Den firefløjede hovedbygning med voldgrav og bro, der knytter denne til avlsgården.

Hovedbygningen indrammet af de imponerende avlsgårdslænger. Til højre ses den nye tilbygning med hotelværelser over for avlsgården og den tidligere 
funktionærbolig i baggrunden.

NØRRE VOSBORG

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Vinderup Stationsby er opført i begyndelsen af 1900-tallet ved 
anlæggelsen af banestrækningen mellem Langå og Struer 
(1865). Med jernbanen er opstået et tæt handelsliv omkring sta-
tionen samt i gadeforløbet langs Nørregade/Søndergade, hvor 
byen er vokset op omkring stationen og funktioner som hotel, 
kro, posthus, forsamlingshus, bank, slagter og købmand. Sta-
tionsbyen var administrativt centrum for den gamle Vinderup 
Kommune, hvilket også afspejles i den store forstadsudvikling 
omkring byens centrum.

KULTURMILJØETS VÆRDIER 
I modsætning til mange andre stationsbyer fra samme tid er Vin-
derup ikke anlagt i tilknytning til en eksisterede landsby, men 
opstået som en ren stationsby, hvorfor den centrale bystruktur 
fremstår meget tydelig. Med udviklingen har stationsmiljøet be-
varet sin integritet samt flere af de oprindelige bygningsværker, 
som indeholder fine arkitektoniske kvaliteter.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende værdier knytter sig til det tætte 
gadeforløb langs Nørregade/Søndergade, hvor de tidligere 
funktionsbygninger samt stations- og postbygningen er vigtige 
elementer i fortællingen om stationsbyen og dennes udvikling.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Vinderup indeholder et aktivt by- og handelsmiljø. De kultur-
historiske kvaliteter ligger primært i gadeforløbet langs Nørre-
gade/Søndergade, hvor der er god mulighed for at udnytte de 
tidligere funktionsbygninger til handelsfunktioner og derved un-
derstøtte kulturmiljøets tydelige udvikling omkring jernbanen. 

BEMÆRKNINGER
Nørregade/Søndergade fremstår i god stand men brydes enkelte 
steder af større ændringer i gadestrukturen bl.a. med et tilba-
getrukket butikscenter. Det anbefales at ramme 3C2, som inde-
holder bevarende bestemmelser understøttes for at opretholde 
byens karakteristiske træk og tætte bebyggelsesstruktur.

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

Holstebro Kommune
Bymiljø - Stationsby
Nej

Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Fra Vinjes Torv ses det gamle gæstgiveri til højre samt den tidligere bankbygning og slag-
terhandel til venstre. 

Afgrænsningen omfatter gadeforløbet langs Nørregade og Søndergade, stationsområdet, 
lystanlægget samt de tidlige villaområder indtil hovedgaden.

Arbejderboliger3

Industri2

Administration1

Afgrænsning
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VINDERUP38

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Det tætte gadeforløb langs Søndergade, som fortsætter over i Nørregade.

Vinderup station, som stadig er i aktiv brug, og postbygningen i baggrunden. Ankomst til Vinderup lystanlæg (1917).

VINDERUP

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 


