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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. 
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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.

TEMAER FOR KULTURARVEN 
I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

KØBSTADEN RINGKØBING
Ringkøbing er opstået som søfartsby og var 
indtil 1600-tallet vestkystens vigtigste havn. 
Funktionen som havneby med handel, særligt 
okse- og studehandel, sikrede byen privileger 
som købstad, hvilket kan dateres tilbage til 
1443. Flere brande og den besværlige indsej-
ling skabte dog en nedgang i søfarten og fiske-
riet, en nedgang der blev vendt i slutningen af 
1700-tallet med stiftelsen af Ringkøbing Amt 
og udpegningen af Ringkøbing som amts-
mandsby i 1794. Den gamle amtsmandsgård 
Rindumgaard vidner om denne del af Ring-
købings historie. Udviklingen af byen tog for 
alvor fart med anlæggelsen af stationen på 
den vestjyske længdebane i 1875, hvilket af-
spejles i de markante bygninger, såsom amts-
bladets administrationsbygning og biografen. 
Et af købstadens primære kendetegn er den 
helstøbte og homogene arkitektur med grund-
murede huse med valmede, røde tegltage og 
hvide gesimser. Denne byggeskik har sit afsæt 
i klitgårdenes egnsspecifikke arkitektur, som 
ligeledes har dannet inspirationskilde til Bedre 
Byggeskik-bevægelsen.

FJORDEN OG KYSTEN
Ringkøbing Fjord har løbende ændret sig fra 
hhv. fjord og strandsø til havbugt. De mange 
ændringer skyldes vandringer af Holmslands 
Klit og tilsanding af indsejlingen fra Vesterha-
vet til Fjorden, hvilket bl.a. har haft indvirk-
ning på fiskeriet. Fiskerihavnen i Ringkøbing 
mistede med tiden sin betydning pga. den 
svære indsejling, som blev lukket endeligt i 
1931 med anlæggelsen af slusen ved Hvide 
Sande. Fiskeriet har imidlertid haft betydning 
andre steder i kommunen, og var et af de 

primære erhverv helt indtil 1970’erne, hvil-
ket kan aflæses i de små fjordhavne som Gl. 
Hemmet Strand og Stauning Havn. Fiskeriet 
var også et vigtigt bierhverv i forbindelse med 
landbruget omkring fjorden. Her afspejler klit-
gårdene på Holmslands Klit tilværelsen langs 
Vesterhavet, hvor små landbrug og fiskeri var 
indtægtskilderne. Gårdene udgør en af lan-
dets største koncentrationer af tilbageværen-
de klitgårde og rummer nogle af de bedst be-
varede eksempler, som f.eks. Abelines Gård.

Den lave fjord, og de løbende ændringer af 
landskabet, har skabt et attraktivt ynglested 
for fugle, hvilket særligt kommer til udtryk 
ved Tipperne og Værnengene, som er et af 
landets vigtigste fuglereservater. Ved Værnen-
gene findes to større områder med jagthytter, 
der stadig er aktive, og som understreger jag-
tens og fiskeriets betydning i området.

HEDEOPDYRKNINGEN OG ANDELSTIDEN
Kysten og fjorden er dominerende landskabs-
træk i kommunen, som har haft markant 
indvirkning på den kulturhistoriske udvikling. 
Det primære karaktertræk i dag er dog det 
store landbrugslandskab, der opstod som 
følge af opdyrkning af heden og afvanding 
at store eng- og vådområder i sidste del 
af 1800-tallet. Dette var med til at ændre 
landskabet markant og igangsatte en massiv 
udvikling af landbruget, som tidligere var 
præget af enkeltgårde i det golde landskab. 
Samtidig med hedeopdyrkningen opstod 
flere andelssamfund på egnen. Rækkermølle 
er således et godt eksempel på en tidstypisk 
andelsby, hvor fortællingen om andelstiden 
tydeligt kan aflæses takket være de mange 
bevarede funktionsbygninger som skole, 
forsamlingshus og mejeri. Mejerier er 
generelt et udbredt fænomen i kommunens 
byer, herunder Astrup, Finderup og Hee, hvor 
store mejerier samt flere andre af andelstidens 
funktionsbygninger vidner om egnens stærke 
andelssamfund.

Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Midtjylland
760
56.930 (2019)
Ringkøbing (9.958 indbyggere i 2019)
I forbindelse med nærværende projekt er der udarbejdet en liste 
med i alt 47 kulturmiljøer, som danner baggrund for screeningen. 
Kulturmiljøerne er udvalgt med udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern 
Kommunes nuværende kulturmiljøudpegninger, som indgår i Kom-
muneplan 2017-2029. Yderligere er der udgivet kommuneatlas for 
den tidligere Ringkøbing Kommune i 1993. 

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 
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VEDERSØ KLIT
Ved Vedersø Klit findes et stort sommerhusområ-
de, hvoraf det ældste ligger i klitterne ud til Vester-
havet. De tidligste sommerhuse blev opført  her i 
1930’erne og ligger mellem klitterne uden nogen 
form for afskærmning, mens nyere sommerhuse 
er kommet til øst for Vedersø Klitvej. De forbin-
des af stier og smalle grusveje, som udgår fra 
redningsstationen og Vedersø Badehotel fra 1927.

Det er essentielt for fortællingen om Hvi-
de Sande som fiskerby, at byen bevarer 
sit industrielle udtryk, samtidig med at de 
små fiskermiljøer omkring Tyskerhavnen 
og røgeriet bevarer deres primitive skur-
bebyggelser. Det anbefales derfor at sik-
re de to miljøer gennem en skærpelse af 
kommuneplan nr. 79.

Hvide Sande bærer tydeligt præg af at 
være en fiskerby, hvor de store havne-
områder samt sluseanlægget, skurbyerne 
og Hvide Sande Skole udgør de vigtigste 
bærende elementer i kulturmiljøet. Kultur-
miljøets øvrige bebyggelse er meget om-
dannet som følge af den aktive industri og 
den kraftige turisme om sommeren.

HVIDE SANDE
Hvide Sande er opstået som fiskerby omkring 
Hvide Sande Sluseanlæg fra 1931, der forbinder 
den nordlige og sydlige bydel. Byen er siden ud-
videt med store havneområder, boligkvarterer og 
industrikvarter. Kystfiskeriet foregår fra Nordhav-
nen, som er omgivet af havneindustri. Nord og 
syd for slusen findes primitive skurbyer ved hhv. 
Tyskerhavnen og røgeriet.

Landskabet er udpeget som beskyttet na-
turområde, og jagthytterne er i dag fredet 
som følge af deres beliggenhed. Frednin-
gen skal sikre, at området beholder sin 
status som ynglested for fugle, og jagthyt-
terne udgør en funktion, som styrker for-
tællingen om det unikke kulturmiljø.

Jagthytterne på Værnet ligger samlet i 
tre små klynger i det smukke, lavtliggen-
de landskab ved fjorden og markerer sig 
tydeligt på de flade enge. Hytternes sam-
mensatte karakter og sparsomme materi-
alebrug understøtter desuden områdets 
særlige kulturhistoriske kvaliteter og unik-
ke fortælling.

JAGTHYTTERNE PÅ VÆRNET
I den sydlige del af Ringkøbing Fjord findes Vær-
nengene, som er et tidligere høslæt og græs-
ningsareal, samt Tipperne, der i dag udgør et af  
landets vigtigste fuglereservater. Kulturmiljøet 
’Jagthytterne på værnet’ består af ca. 325 små 
jagthytter, opført i fjordlandskabet fra 1930-1960. 
Hytterne fremstår alle af forskellig karakter og er 
bygget af forhåndenværende materialer.

Indianerlejren bør sikres mod omdannel-
se og større istandsættelse. Det anbefales, 
at der laves en fredning af området for at 
sikre den nuværende struktur samt status 
som primitiv skurbebyggelse. 

Det aktive lystfiskeri og erhverv styrker 
oplevelsen af miljøet, hvor samspillet 
mellem bebyggelsen, den tættet struktur 
samt fiskeriets mange remedier som fi-
skenet, garn, bundgarnspæle m.m. dan-
ner et stemningsfyldt kulturmiljø. 

INDIANERLEJREN
”Indianerlejren” er et fiskermiljø øst for Ring-
købing Havn, som består af en selvgroet skurby 
med små redskabshytter langs et tætbebygget 
vejnet af grusstier. Området er anlagt i 1905 og 
benyttes fortsat af fritids- og lystfiskere, hvorfor 
der ved flere af hytterne hænger net og ruser til 
tørre. 

Der findes en lokalplan for sommerhus-
området med bevarende bestemmelser 
og retningslinjer for ny bebyggelse. Der 
bør ikke dispenseres fra lokalplanen i den 
ældste del af sommerhusbebyggelsen 
vest for Vedersø Klitvej. Området omkring 
badehotellet fremstår omdannet og kan 
styrkes som ankomst og samlingssted.

Det ældste sommerhusområde i Vedersø 
Klit udgør et helstøbt kulturmiljø, som 
med sine små stråtækte huse vidner om 
den tidlige feriehuskultur på stedet. De 
største arkitektoniske kvaliteter i miljøet 
findes vest for Vedersø Klitvej, hvor som-
merhusene falder fint ind i det ubeskytte-
de klitlandskab. 

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

BESIGTIGELSESSKEMA
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SKAVEN HAVN
Skaven Havn er et fiskerleje fra 1930’erne, som 
er opstået efter udgravningen af Hvide Sande Ka-
nalen til Nordsøen i 1931. Flere mindre fiskerlejer 
opstod i den forbindelse langs kysten til Ringkø-
bing Fjord, herunder Skaven Havn nær udløbet 
ved Skjern Å. Skavenhus Restaurant og Hotel blev 
anlagt i 1936 ud til stranden som en af de første 
bebyggelser i området.

Stauning Havn formidler på fin vis områ-
dets udvikling i forbindelse med kysten 
og er et godt udgangspunkt for at arbej-
de med en sammenhængende fortælling 
langs Ringkøbing Fjord. Det anbefales at 
anskue og udvikle fjordhavnen i samspil 
med naturlandskabet.

Stauning Havn er et stærkt kulturmil-
jø, hvor naturhavnen og fiskerhytterne i 
samspil med den omkringliggende na-
tur udgør en vigtig del af lokalhistorien. 
På havnen findes ca. 50 små fiskerhytter, 
som benyttes i forbindelse med det aktive 
fritidsfiskeri- og jagtmiljø.

Bork Havn er i høj grad præget af turis-
meudviklingen, hvorfor området i dag 
fremstår fragmenteret og usammenhæn-
gende. De mange omdannelser hæmmer 
kulturmiljøet, hvis tidligere rolle som fi-
skerleje kun opleves svagt omkring de 
ældre fiskerskure, der dog er velbevarede.

I dag anvendes Vinterleje Havn primært af 
lystfiskere, og den nordlige del af havnen 
fungerer som lystbådehavn. Det anbefa-
les at friholde området omkring fiskerlejet 
for udstykning af sommerhusgrunde, så 
det lille havnemiljø forbliver adskilt fra 
sommerhusområdet.

Gl. Hemmet Strand udgør et autentisk kul-
turmiljø ved kysten til Ringkøbing Fjord 
og kan på  fin vis være med til at under-
støtte fortællingen om fjordens mange 
naturhavne. Gl. Hemmet Strand er dog 
sårbar over for større indgreb, da havnens 
uberørte status udgør en kvalitet. 

Det selvgroede havnemiljø ved Ringkø-
bing Fjord opleves autentisk, men inde-
holder kun få levn fra det oprindelige fi-
skerleje. Kulturmiljøets bærende værdier 
udgøres derfor af bådbroerne og skurbe-
byggelsen langs kysten ved fjordhavnen.

Fjordhavnen og fiskerhytterne udgør i 
samspil med den omkringliggende natur 
et stærkt kulturmiljø med en vigtig lokalhi-
storisk forankring. De bærende bevarings-
værdier knytter sig til skurbebyggelsen og 
den fortsat aktive naturhavn. 

VINTERLEJE HAVN
Vinterleje Havn kan dateres tilbage til 17-1800-tal-
let, hvor området fungerede som ladeplads for 
handelsskibe fra Norge og Holland. Det nuvæ-
rende landingssted er opstået i begyndelsen af 
1900-tallet, hvor sejlrenden Haurvig-renden blev 
udgravet. Omkring havnen ligger flere mindre 
skurbebyggelser af nyere dato samt et sommer-
husområde fra 1970’erne.

GL. HEMMET STRAND
Gl. Hemmet Strand er et fiskerleje fra 1930’erne, 
som er opstået efter udgravningen af Hvide San-
de Kanalen til Nordsøen i 1931. Havnen ligger ud 
til Ringkøbing Fjord ved udløbet af Hemmet Bæk 
nordvest for landsbyen Hemmet. Fjordhavnen 
består af ca. 15 små fiskerhytter beliggende ud til 
to kanaler. 

Skaven Havn med Skavenhus Restaurant 
udgør et mindre kulturmiljø med gode 
egenskaber for turisme. Det anbefales at 
se kulturmiljøet i sammenhæng med de 
øvrige fjordhavne langs den indre kyst-
linje ved Ringkøbing Fjord og udvikle en 
samlet formidlingsstrategi for dem.

Skavenhus Restaurant og Hotel ligger 
fortsat i landskabet ud til kysten, men er i 
dag omgivet af det moderne sommerhus-
område, Skaven Strand. Området bærer i 
høj grad præg af den nuværende turisme, 
men enkelte ældre fiskerhytter er bevaret 
langs kysten nord for Skavenhus, hvilket 
sikrer miljøet en vis kulturhistorisk værdi.

BORK HAVN
Bork Havn er opstået som et mindre fiskerleje og 
ladeplads ved udløbet af Falen Å til Ringkøbing 
Fjord. Havnen blev anlagt i 1933 af Bork Fiskeri-
forening, men indeholder i dag primært turis-
meerhverv med havn til lystbåde og husbåde, et 
mindre område med fiskerskure samt et havne-
kontor.

STAUNING HAVN
Allerede i 1800-tallet fungerede stranden ved 
Stauning som ladeplads på skibsruten Amster-
dam-Stauning-Bergen, men med etableringen af 
Stauning Havn i 1938 fik området tilmed hurtigt 
en vigtig betydning for det lokale fiskeri. Kultur-
miljøet består af en mindre havn med små skur-
bebyggelser ud til kajen. 
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KLITGÅRDENE LANGS KYSTEN
Langs Kysten vest for Ringkøbing Fjord ligger 
en lang række ældre klitgårde, som forbindes af 
Husby Klitvej. Her ligger gårdene placeret så højt 
i landskabet, at de var i sikkerhed for stormfloder. 
Klitgårdene blev opført fra omkring år 1800 og 
frem til 1880 og karakteriseres ved deres grund-
murede, lukkede gårdstruktur opført i brændte 
sten med stråtag.

Bøel-brugene ligger smukt placeret ud til 
det nu genoprettede ådal-forløb og vidner 
om Danmarks største afvandingsprojekt. 
Pumpestationerne og de mange rekreati-
ve forbindelser langs Skjern Å giver om-
rådet potentiale for en øget formidlings-
indsats.

De bærende bevaringsværdier knytter 
sig til gårdene anlagt i landskabet ud til 
Skjern ådal vest for landsbyen Lønborg. 
Gårdene er stærkt omdannede, men lig-
ger fortsat adskilt at delvist bevarede læ-
hegn og dræningskanaler, som i sammen-
hæng med pumpestationen understøtter 
fortællingen om landvindingsprojektet.

BØEL-BRUGENE
Bøel-brugene består af mindre gårde anlagt i for-
bindelse med dræningen af Skjern Ådal. Skjern Å  
blev rettet ud i løbet af 1960’erne og de store om-
kringliggende engarealer tørlagt til agerjord for 
at kunne udvikle landbruget i området. Her blev 
anlagt fem pumpestationer i forbindelse med ind-
vindingen, hvoraf Pumpestation Syd-Øst ligger 
inden for afgrænsningen.

Holmslands placering nær Ringkøbing 
og fjorden, gør gårdene idéelle for bo-
sætning på landet med nær tilknytning 
til Ringkøbings funktioner. Det er vigtigt 
for  forståelsen af kulturmiljøet, at jorden 
omkring gårdene ikke udstykkes til andre 
former for bebyggelse.

Gammelsogn Kirke, præstegården og det 
tidligere udskibningssted danner tilsam-
men et lille og helstøbt kulturmiljø. Går-
dene langs Sønderbyvej rummer fine ar-
kitektoniske kvaliteter, men flere er meget 
omdannede, hvilket svækker den samlede 
oplevelse af stedet.

Gårdene er af forskellig karakter, hvor 
enkelte er opført som længegårde og an-
dre som husmandsbrug med fritliggende 
stuehuse. Gårdene er dog meget ombyg-
gede, hvorfor det karakteristiske flade 
landskab med delvist bevarede læhegn 
udgør de primære kulturhistoriske kvali-
teter. 

Kulturmiljøet karakteriseres ved det flade 
landskab, som er udstykket i parceller og 
afgrænset af delvist bevarede læhegn. 
Selve gårdene fremstår af forskellig karak-
ter, flere er stærkt ombyggede, og de pri-
mære kulturhistoriske udgøres af landska-
bet med den bevarede udstykningsfigur.

ØSTERHEDE-BRUGENE
Østerhede-brugene består af mindre husmands-
brug opført i midten af 1900-tallet som del af de 
sidste hedeopdyrkningsprojekter i Danmark. Kul-
turmiljøet udgøres af et fladt landskab med del-
vist bevarede læhegn og mindre gårde, der ligger 
i forbindelse med markvejene.

VESTER GRENE-BRUGENE
Vester Grene-brugene stammer fra et af de sidste 
hedeopdyrkningsprojekter i Danmark i midten af 
1900-tallet, hvor den magre hede blev indvundet 
til agerbrug. Området består af et fladt landskab 
med delvist bevarede læhegn og mindre gårde, 
der ligger trukket tilbage fra markvejene. 

Klitgårdene fordeler sig over en lang 
strækning, hvilket besværliggør en af-
grænsning af kulturmiljøet, og det anbe-
fales derfor at arbejde med klitgårdene 
tematisk. Flere af klitgårdene er fredede 
eller tildelt en høj bevaringsværdi, og 
der er udarbejdet en bevarende lokalplan 
samt en vejledning til istandsættelse.

Klitgårdene rummer en særligt høj kul-
turhistorisk og arkitektonisk værdi, da de 
vidner om bøndernes barske liv langs 
vestkysten og udgør en stærk repræsen-
tant for en egnsbyggeskik, som er udviklet 
på baggrund af klimaet og de forhånden-
værende materialer, hvilket kan aflæses 
direkte i arkitekturen.

HOLMSLANDS SYDLIGE DEL
Rækkegårdsbebyggelsen langs Sønderbyvej i 
Holmsland består af to-, tre- og firlængede gårde. 
Bebyggelsen ligger nord for Ringkøbing Fjord, og 
enkelte har udsigt over fjorden. Vest for gårdene 
ligger Gammelsogn Kirke, præstegården, den 
gamle skole samt et tidligere udskibningssted.
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BARDE
Nord for byen Barde, der er vokset op omkring 
Herningvej, ligger et ældre landbrugssamfund 
med en spredt gårdbebyggelse og en tydelig 
stjerneudskiftningsfigur, som har sit centrum, 
hvor Timringvej krydser Vorgod Å. Udskiftningsfi-
guren er tydeligst nord for åen, hvor den marke-
res af lange levende hegn og vejforløbet.

De enkeltstående kulturhistoriske elemen-
ter anbefales udpeget som et samlet kul-
turmiljø, hvor både Skrumsager og den 
gamle kro udgør vigtige elementer i for-
ståelsen af områdets kulturhistorie.

De mange kulturhistoriske elementer 
opleves tydeligt og indgår i en klar sam-
menhæng med rækkegårdsbebyggelsen, 
hovedgården Skrumsager og den nyere 
bydannelse langs Tarmvej. Forløbet langs 
Anerbjergvej er stærkest, og indeholder 
både rækkegårdsbebyggelse, ældre ejen-
domme samt stationsbymiljø.

Bundsbæk Mølle er i dag en del af Ring-
købing-Skjern Museum og har på grund 
af sine velbevarede bygninger og omgi-
velser særligt gode egenskaber inden for 
kulturformidling. 

Bundsbæk Mølle er et velbevaret kultur-
miljø med en stærk fortælleværdi. Møl-
lebygningen, møllegården, møllesøen, 
stemmeværket og den gamle købmands-
handel udgør alle væsentlige fortællende 
elementer, som gør kulturmiljøet let af-
læseligt. Bygningsværkerne har desuden 
høj arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. 

Skolen er i dag efterskole, som tilfører liv 
til byen. Mejeriet har et potentiale ift. at 
skabe et nyt samlingspunkt midt i byen. 
Her kunne etableres kontorfællesskab el-
ler kulturhus, hvilket kunne være med til 
at fastholde liv i byen og udvikle potentia-
let for kultur og bosætning.

Værdierne knytter sig til Fastergård og 
enkelte villaer nær gården. Ved krydset i 
Faster danner forsamlingshuset, kirken og 
genforeningsstenen rammen omkring et 
grønt miljø, der fremstår som byens midt-
punkt. Den tidligere skole er fint bevaret, 
mens landsbysmedjen og forsamlingshu-
set fremstår noget omdannede.

Kirken og den gamle skole er velholdte og 
udgør de bærende værdier i landsbyen. 
Mejeriet, købmanden og en industribyg-
ning fra mølledriften er i forfald og præger 
oplevelsen for de mange, der kører gen-
nem byen. De gamle funktionsbygninger 
er dog vigtige for byens fortælling, og en 
istandsættelse vil styrke fortællingen.

FASTER
Faster er opstået ved Faster Kirke i slut 1800-tallet. 
Kirken og gården Fastergård, der ligger nord for 
landsbyen, kendes begge tilbage fra 1500-tallet. 
Faster er en vejby i et mindre vejkryds på amtsve-
jen mellem Skjern og Videbæk. I Faster findes en 
gammel landsbysmedje, tidligere skole og et for-
samlingshus. Desuden står en genforeningssten i 
en lille mindelund i krydset midt i byen.

FINDERUP 
Finderup vindmølle blev opført i slutningen af 
1800-tallet, hvorefter landsbyen Finderup vokse-
de frem. Byen udviklede sig herefter hastigt med 
funktioner som mejeri, købmand, skole og en 
kirke fra 1909. Finderup er anlagt ved hovedve-
jen mellem Skjern og Holstebro, som i dag deler 
byen i to. Møllen findes ikke længere, men flere af 
de tilhørende bygninger er beveret. 

Bebyggelsen i kulturmiljøet er af meget 
blandet karakter, og den bærende beva-
ringsværdi knytter sig derfor primært til 
den tydeligt aflæselige udskiftningsfigur 
med diger og levende hegn.

BUNDSBÆK MØLLE
Bundsbæk Mølle ligger øst for Dejbjerg Plantage, 
hvor den blev opført omkring år 1640 og genop-
ført efter en brand i 1843. I dag fremstår mølle-
bygningen med møllegård intakt med møllesø og 
stemmeværk. Ved siden af møllen ligger en re-
konstrueret købmandshandel, og herfra fører en 
sti forbi parkeringspladsen til en større gård, hvor 
Ringkøbing-Skjern Museum holder til. 

SØNDER BORK
Sønder Bork opstod som en rækkegårdsbebyg-
gelse og har som følge af anlæggelsen af Sønder 
Bork Station i 1913 og landevejen Tarmvej udvik-
let sig som en sammenhængende bydannelse. I 
området findes desuden hovedgården Skrum-
sager med mølle og farveri syd for Sønder Bork 
samt den tidligere kro ved Kærvej.
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STAUNING  
Stauning er en karakteristisk vejby med tæt ga-
debebyggelse langs Kirkebyvej, der overvejende 
består af mindre gadehuse fra 1900-tallet med 
bagvedliggende udhuse samt enkelte ældre 
grundmurede og stråtækte gårde som præstegår-
den, købmandsgården, Brogaard og Boesgaard.

Landsbyen Rækker Mølle og området 
omkring mølledammen er de senere år 
blevet fornyet og indeholder i dag strand, 
pavillon og stier langs Ganer Å, hvilket, 
i sammenhæng med byens børnehave, 
skole, og idrætscenter, sikrer gode egen-
skaber inden for bosætning.

Rækker Mølle udgør et velbevaret kultur-
miljø med værdier, der bl.a. knytter sig til 
møllegården med mølledam, Rækkergård 
og mejeriet samt flere gadehuse og villaer 
i stationsmiljøet. Kulturmiljøet ligger des-
uden i nær relation til naturen langs Ganer 
Å, hvilket styrker oplevelsen af området. 

RÆKKER MØLLE 
Rækker Mølle er som bydannelse opstået i slut 
1800-tallet ved vandmøllen af samme navn. Byen  
blev udviklet i forbindelse med andelstiden, hvor-
fra flere funktionsbygninger er bevaret, herunder 
mejeri, forsamlingshus og købmandsgård. I 1920 
blev Sædding Station anlagt øst for byen, og i 
1955 blev den igen nedlagt. Stationen findes end-
nu og er i dag forbundet med byen.

Kulturmiljøet deles af den dominerende 
hovedvej, hvilket besværliggør en akti-
vering af byen som et samlet kulturmiljø. 
Det anbefales, at skolen øst for byen reno-
veres og gives en ny funktion, så den får 
fornyet betydning i byen og sikres frem-
adrettet.

Kulturmiljøet fremstår fragmenteret, 
hvorfor de bærende bevaringsværdier pri-
mært knytter sig til enkelte elementer med 
stor spredning, herunder præstegården, 
husene opført i Bedre Byggeskik, kirken 
og den gamle skole, der dog er i forfald. 

Bølling har gode egenskaber inden for 
bosætning grundet den nære relation til 
Skjern og Idrætspladsen midt i byen, der 
fremtræder som byens samlingspunkt. 
Det anbefales at bygaderne og funktions-
bygningerne SAVE-registres for at sikre 
kulturmiljøet mod om- og tilbygninger.

En stor borgerforening for Faster An-
delsmejeri bevarer bygningen som livgi-
vende kilde i byen, hvor der i dag er køb-
mand, småerhverv, og tankstation, hvilket 
giver kulturmiljøet egenskaber inden for 
erhverv og bosætning. Astrup anbefales 
udpeget som kulturmiljø og funktionsbyg-
ningerne bør SAVE-registreres.

Bøllings oprindelige landsbystruktur 
fremstår velbevaret og indeholder fine 
gadeforløb med tætliggende gadehuse. 
Derudover knytter værdierne sig til de be-
varede funktionsbygninger, hvor særligt 
den gamle skole og præstegården udgør 
centrale elementer. 

Kulturmiljøet præges af hovedvejen, som 
deler kulturmiljøet i to. Værdierne knytter 
sig primært til de gamle funktionsbyg-
ninger. Faster Andelsmejeri fra 1933 er 
opført i Bedre Byggeskik og rummer sær-
lige arkitektoniske værdier, samtidig med 
at det danner et midtpunkt for erhverv i 
byen.

BØLLING BY
Bølling er opstået i slutningen af 1800-tallet om-
kring en vindmølle og et mejeri. Disse er nedre-
vet i dag, og i byen findes nu en tidligere skole, 
smedje og forsamlingshus foruden rækker af ga-
dehuse. Syd for byen ligger Bølling Kirke og præ-
stegård samt et missionshus mellem Bølling og 
Kirken. Midt i byen findes et større grønt område 
med idrætsplads og legeplads.

ASTRUP
Astrup er en vejby, der er opstået langs amtsvejen 
mellem Skjern og Videbæk nord for Faster i slut-
ningen af 1800-tallet. Astrup og Faster var konkur-
rerende bydannelser, hvor Astrup vandt stærkest 
indpas. Flere funktioner flyttede derfor til Astrup, 
såsom Faster Andelsmejeri. I byen findes yderli-
gere en landsbysmedje (1894), en købmandsbutik 
(1890) og et tidligere hotel.

Et vigtigt karaktertræk for vejbyen er det 
omkringliggende natur- og fjordlandskab. 
Tilgængeligheden til Stauning Havn er 
her en forudsætning for udnyttelsen af 
områdets kvaliteter, hvorfor det anbefales 
at styrke forbindelsen mellem havn og by. 
De to kulturmiljøer opleves i dag adskilt.

Vejforløbet med tæt bebyggelse på beg-
ge sider af Kirkebyvej præges flere steder 
af nyere småhuse og parcelbebyggelser, 
og kulturmiljøet fremstår stærkest mod 
sydøst. Enkelte oprindelige gårdstrukturer 
ligger fortsat tilbage, men udgør ikke en 
fremtrædende værdi for miljøet.

HANNING BY
Hanning er en vejby 5 km. nord for Skjern på ho-
vedvejen til Holstebro. Øst for byen, nær Ganer Å, 
ligger en gammel skole og Hanning Kirke, hvori 
der er indmuret en runesten. Nordligst i byen lig-
ger præstegården, midt i byen et par Bedre Byg-
geskikshuse og et missionshus, og sydligst et par 
landarbejderhuse. Kulturmiljøet er præget af ho-
vedvejen og opbrudt af parcelhuse.
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ÅDUM
Ådum var oprindeligt en landsby bestående af en 
kirke, landsbyskole, forsamlingshus, købmands-
gård (1866), brugs (1903) samt enkelte nærtlig-
gende gårde. Landsbyen har senere udviklet sig 
med byhuse langs Bindesbølvej og Strømmes-
bølvej samt centralskole og parcelhusområde syd 
for bymidten

Lyne har et stærkt socialt fællesskab med 
en stor drivkraft og interesse for områdets 
udvikling, hvilket danner grundlag for 
bosætning og kultur. De kulturhistoriske 
elementer er dog vanskeligt aflæselige og 
findes primært i gadeforløbet langs Varde-
vej og Nørrehedevej.

Lynes oprindelige bystruktur omkring Var-
devej er fortsat aflæselig, men efterkrigs-
tidens små parcelhuskvarterer syd og 
nordøst for landevejen svækker miljøets 
integritetsværdi. I området vest for Lyne 
findes flere udflyttergårde og levende 
hegn, som afspejler kulturhistorien med 
den omfattende hedeopdyrkning. 

Landskabet ud til Skjern Å har fine rekre-
ative forbindelser, som løber forbi kirken. 
Forbindelsen til Lønborggård kan med 
fordel styrkes for at understøtte fortællin-
gen om områdets udvikling samt knyttes 
til stiforbindelserne langs åen.

Herregården Lønborg Gaard og arve-
fæstegårdene langs de store enge ved 
Skjern Å understøtter på fin vis den sær-
egne fortælling om landbrugets udvikling 
omkring Lønborg. Det er dog den senere 
udvikling og industrialisering af området 
og det tætbebyggede gadeforløb langs 
Tarmvej, som fremstår mest aflæseligt.

Landsbyens arkitektoniske kvaliteter samt 
bebyggelsens forhold til landevejen og 
ådalen bør varetages i en videre udvik-
lingsproces. Miljøet omkring kirken, sko-
len og møllen udgør de centrale værdier 
i kulturmiljøet.

Hoven Kirke, møllen samt broen over 
Hoven Ådal har tidligere været et særligt 
knudepunkt for oplandet, hvilket afspejles 
i vejforløbene. Flere af bygningerne langs 
Bredgade er opført under andelstiden el-
ler i starten 1900-tallet med fine, historici-
stiske stiltræk, hvilket adskiller Hoven fra 
kommunens øvrige landsbyer. 

Hemmet udviklede sig hastigt i forbindel-
se med anlæggelsen af Tarmvej i midten 
af 1900-tallet, hvorfor byen i dag fremstår 
yderst fragmenteret. Stationsbygningen 
er bevaret og benyttes i dag som privat 
bolig.

HOVEN  
Hoven ligger placeret på den østlige brink af Ho-
ven Ådal som en vejby langs landevejen mellem 
Tarm og Sdr. Omme. Landsbyen indeholder sko-
le (1846), købmand (1890), kro (1900) og brugs 
(1902). På modsatte side af åen findes Hoven 
Vandmølle, der ligger i forbindelse med en op-
dæmmet møllesø. 

HEMMET
Hemmet er en vejby, der er opstået i slutningen 
af 1800-tallet ved anlæggelsen af en landevej 
mellem Lønborg og Bork. Kirken ligger centralt 
placeret omgivet af en købmandshandel, to mis-
sionshuse og et andelsmejeri. Hemmet fik anlagt 
en station i forbindelse med jernbanen mellem 
Nørre Nebel og Tarm i 1913.

Ådums primære kvaliteter udgøres af 
landsbyens bymidte, som bør varetages i 
en videre udvikling.

Ådum fungerede tidligere som han-
delscenter for et større opland, hvorfor 
byen indeholder flere funktionsbygning-
er samt byhuse med fine, arkitektoniske 
bygningselementer, heriblandt gode ek-
sempler på Bedre Byggeskik. Disse detal-
jer adskiller Ådum fra områdets mindre 
landsbyer.

LØNBORG
Lønborg bestod tidligere af gårde spredt i land-
skabet syd for Skjern Å ved udløbet til Ringkøbing 
Fjord. Vest for landsbyen ligger herregården Løn-
borg Gaard. Anlæggelsen af en landevej samt pri-
vatbanen mellem Tarm og Nørre Nebel i 1913 gav 
grundlag for en større udvikling af byen, som fik 
station, mejeri og købmand i den første halvdel 
af 1900-tallet.

LYNE
Lyne ligger vest for Varde og langs hovedvejen 
mellem Tarm og Varde. Den har først taget form 
som bymiljø i mellemkrigstiden på et tidligere 
vestjyske hedelandskab, som blev indvundet i 
1900-tallet. Fra kun at bestå af en kirke og en kro-
stue til at være en mindre vejby udviklede den sig 
i 1900-tallet med forsamlingshus (1927) og brugs-
forening (1930) samt en centralskole opført i 1962.
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NØRRE BORK
Nørre Bork opstod som en rækkegårdsbebyg-
gelse i 1800-tallet og er senere udvidet med en 
bydannelse langs landevejen til Tarm. Ved ræk-
kegårdsbebyggelsen findes flere ældre og nyere 
gårde samt kirke og skole. I bydannelsen Nørre 
Bork findes flere villaer med stationsbypræg samt 
tidligere station.

Vostrup er aflæselig som en karakteristisk 
vejby, hvor de tilbageværende gårde for-
deler sig med en klar koncentration om-
kring sidevejene Vesterbyvej og i lidt min-
dre grad langs Skavenvej. Det er dog den 
senere udvikling af landsbyen, som frem-
står tydeligst.

VOSTRUP 
Vostrup bestod tidligere af en samling af gårde 
i landskabet øst for Stygbæk og Vesterenge. An-
læggelsen af landevejen Tarmvej og privatbanen 
mellem Tarm og Nørre Nebel i 1913 gav grundlag 
for en større udvikling af byen i den første halvdel 
af 1900-tallet med station, skole, forsamlingshus 
og et tætbebygget gadeforløb langs Tarmvej pri-
mært bestående af gadehuse.

Det anbefales, at slå Vedersø, Nørresø og 
Kaj Munks præstegård sammen til ét kul-
turmiljø, da de tilsammen rummer en fæl-
les fortælling om Kaj Munks liv og virke 
som præst, og desuden rummer en vigtig 
landskabelig sammenhæng. Vedligehol-
delse af husenes forarealer i mejeribyen 
vil højne den samlede værdi.

Kulturmiljøets bærende elementer ud-
gøres af kirkemiljøet og den gamle skole 
samt Kaj Munks præstegård. Desuden 
udgør det gamle mejeri, købmandsgår-
den, møllegården og hovedgården Åbjerg 
vigtige, fortællende elementer med høje 
arkitektoniske værdier. Forbindelsen til 
Nørresø er ligeledes værdiskabende.

Det anbefales at sikre forløbet langs Bor-
gergade og Storegade, for at bibeholde 
oplevelsen af Borris som en stationsby. 
Det anbefales yderligere, at der laves 
bestemmelser for fremtidig bebyggelse 
langs de to gadeforløb. Ligeledes bør sta-
tionen med pakhus sikres, da denne i dag 
er i forfald.

Den kulturhistoriske fortælling opleves 
stærkest i området omkring stationen og 
hotellet Bundsgaard samt langs Borger-
gade. I den sydlige del af Storegade fin-
des endvidere flere fortællende elemen-
ter. Landsbrugsskolen opleves intakt, i 
god stand og som et bærende element for 
kulturmiljøet.

Hee har et tydeligt stationsbypræg, som 
kan aflæses i arkitekturen langs Hovervej. 
De tætliggende rødstenshuse her under-
streger sammen med den bevarede stati-
on fortællingen om landsbyens udvikling 
til stationsby. Mejeriet på Holstebrovej og 
I.C. Christensens hus rummer fine arkitek-
toniske kvaliteter.

BORRIS STATION OG LANDBRUGSSKOLE
Borris Stationsby er opstået ved anlæggelsen af 
Herning-Skjern-banen i 1881, hvor stationen blev 
anlagt i afstand fra Borris Kirkeby. Stationsbyen 
voksede op omkring jernbanen og indeholder 
flere gadeforløb med typisk stationsbypræg samt 
station med pakhus og hotel. Uden for byen fin-
des Borris Landbrugsskole og forsøgsstation, op-
rettet i 1907.

HEE
Hee er opstået som landsby i engområdet ved 
Stadil Fjord. Senere har byen udviklet sig til sta-
tionsby med anlæggelsen af den vestjyske læng-
debane. I den forbindelse opstod et lille andels-
samfund med mejeri og skole. Hvor den store 
landevej Holstebrovej krydser Hees hovedgade 
ligger I.C. Christensens hus, som i dag indeholder 
en udstilling om politikeren.

Den oprindelige rækkegårdsbebyggelse 
opleves stadig tydeligt i landskabet og 
særligt langs Kirkehøjvej og Enggårdsvej, 
hvor der findes flere velbevarede gårde 
og villaer. Bebyggelsen langs de to vejfor-
løb og det omkringliggende landskab er 
kulturmiljøets bærende værdier. 

VEDERSØ
Vedersø er i dag en sammenhængende vejby, 
men bestod oprindeligt af tre bydele; mølleby-
en, kirkebyen og mejeribyen. I byen ses stadig 
elementer som mejeri, købmandsgård, en gam-
mel skole, møllegård og kirke, hvor Kaj Munk var 
præst fra 1924-1944. Kaj Munks præstegård ligger 
vest for Vedersø ud til Nørresø, og nord for byen 
ligger hovedgården Åbjerg.
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TROLDHEDE
Troldhede er opstået i forbindelse med anlæg-
gelsen af jernbanestrækningen Herning-Skjern i 
1881. Stationen blev opført på bar mark, hvorefter 
byen voksede frem på begge sider af jernbanen. 
I den forbindelse blev en del industri etableret i 
Troldhede, hvilket fortsat kendetegner byen. Ved 
kirken findes tilmed missionshus, tidligere hotel 
og et par villaer.

Det anbefales at undersøge mulighederne 
for at aktivere stationen og pakhuset, da 
de er vigtige fortællende elementer i byen 
og har særlig arkitektonisk værdi. Ligele-
des foreslås en stærkere sammenhæng 
mellem station, elværk og bykerne for at 
sikre den tydelige fortælling omkring ud-
viklingen  i området.

Områdets bærende værdier er særligt ind-
lejret i de store arkitektoniske elementer 
repræsenteret ved stationen, elværket og 
de mange smukke ejendomme langs I.C. 
Christensens Allé og St. St. Blichers Vej, 
hvor blandt andet dagbladets bygning og 
biografen er fremtrædende. 

Skjern har gode egenskaber inden for 
bosætning og erhverv. Vandtårnet ved 
stationen er fredet som den eneste byg-
ning, og det anbefales at stationsbyen SA-
VE-registreres. Remisen er i forfald, og det 
anbefales at give denne en fornyet betyd-
ning som kulturhus, museum, spillested 
eller lignende.

Stationsbypræget opleves tydeligt i midt-
byen omkring stationen og i villaerne 
langs de tidligere indfaldsveje. De bæren-
de bevaringsværdier knytter sig her til de 
mange velbevarede bygninger, hvor sta-
tion, vandtårn, remise, ting- og arresthus 
(1884), reberbane og missionshus (1888) 
er særligt nævneværdige.

Langs Algade opleves en fragmentering, 
som minimerer den samlede oplevelse. 
Det anbefales derfor at udarbejde nye, 
eller håndhæve eksisterende, bestemmel-
ser for at sikre byens unikke potentiale for 
turisme og bosætning.

Gaderne Tangsvej, Fjord Allé, Hoffgaards-
vej og Kaj Munks Vej bør sikres mod om-
dannelser, der svækker den nuværende 
struktur og ensartede arkitektur, da områ-
det i dag opleves som et harmonisk bolig-
kvarter og som en glidende overgang mel-
lem bykernen og de nyere boligområder.

Ringkøbings homogene arkitektur med 
grundmur i røde tegl og røde tage sikrer 
en stærk arkitektonisk sammenhæng, der 
giver byen et harmonisk udtryk og en let 
aflæselig middelalderstruktur. Byens bæ-
rende værdier findes ved torvet og kirken 
samt langs slipperne Grønnegade, Sme-
degade og Øst Strandgade.

Områdets gadeforløb afspejler bykernens 
middelalderstruktur med parallelle slipper 
beliggende ned mod fjorden. Arkitektu-
ren, med afsæt i Bedre Byggeskik, danner 
et stærkt samspil med bykernens arkitek-
tur og skaber en glidende overgang. Sær-
ligt langs Tangsvej og Fjord Allé opleves 
en homogen struktur.

RINGKØBING MIDTBY
Byen kan dateres tilbage til 1100-tallet og blev 
købstad i 1300-tallet. I 1600-tallet blev byen flere 
gange oversvømmet og nedbrændt, hvorfor kun 
enkelte bygninger kan dateres til 1600-tallet. Den 
nuværende struktur og flere bygninger stammer 
fra 1700-tallet. Kulturmiljøet indeholder byker-
nen, den ældste del af havnen med toldbygning 
samt stræderne mellem bykernen og havnen.

FJORDVILLAER I RINGKØBING
Villakvarteret langs Tangsvej, Fjord Allé, Hoff-
gaardsvej og Kaj Munks Vej er påbegyndt i star-
ten af 1900-tallet og særligt udbygget i perioden 
1923-33. Mange af bygningerne er bygget i røde 
mursten med røde tegltage, og tager tydeligt af-
sæt i Bedre Byggeskik-stilen samt særligt Ulrik 
Plesners bygninger. 

Byen har et større industriområde, hvor 
særligt Troldtekt og Arla er af stor betyd-
ning for byen. Kulturmiljøet er i dag ud-
peget, og det anbefales  at der udføres en 
afgrænsning, som afspejlerkulturmiljøets 
fortælling. Desuden bør flere af bebyggel-
serne renoveres, herunder stationen og 
stationskvarteret.

Troldhede indeholder et tydeligt og gen-
nemgående stationsbypræg samt flere 
velbevarede industribygninger, hvilket 
på fin vis understøtter fortællingen om 
byens opståen og udvikling. De bærende 
værdier knytter sig til stationen, et ældre 
savværk, det gamle hotel og industribyg-
ningen ved Troldtekt. 

SKJERN
Skjern opstod oprindeligt i forbindelse med et 
overfartssted ved Skjern Å. Med anlæggelsen af 
Skjern Station i 1875 udviklede området sig hur-
tigt som centralt handelssted for de omkringlig-
gende landsbyer. Skjern fik købstadsrettigheder i 
1958 som den sidste by i Danmark. Byens høje 
status afspejles bl.a. i det gamle ting- og arresthus 
fra 1884 samt stationen med vandtårn og remise.

RINGKØBING STATIONSOMRÅDE
Stationen blev opført i forbindelse med anlæggel-
sen af den vestjyske længdebane i 1875. Omkring 
stationen findes et pakhus, en retiradebygning, 
en remise og tidligere elværk. Til miljøet hører 
også I. C. Christensens Allé og St. St. Blichers Vej, 
der knytter stationen til bykernen samt regions-
hospitalet, den tidligere biograf og flere større 
ejendomme.
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BRUNKULSLEJER
Under 1. og 2. verdenskrig var der behov for nye 
brændselsmetoder, hvorfor flere brunkulslejer 
blev etableret Nordøst for Skjern, herunder Nør-
re Vium og Momhøje. Områderne udgør et sær-
præget landskab med bjerge af opgravet fyld og 
opståede søer. I Momhøje findes et naturcenter, 
hvorfra man kan bevæge sig ud i landskabet til 
naturlegeplads, MTB-ruter, ridestier og discgolf.

Selve lejren er aflukket og adgang er kun 
tilladt for militæret. Ligeledes er skyde-
terrænnet og heden uden adgang for of-
fentligheden. Der kan dog gives adgang. 
Grundet områdets utilgængelighed er det 
svært at aflæse eller aktivere på anden vis.

BORRISLEJREN
Borris Skydeterræn og Borrislejren blev oprettet 
i 1903.  Skydeterrænnet og lejren ligger på Bor-
ris Hede, Danmarks største sammenhængende 
hedelandskab. Heden blev opkøbt af den danske 
stat i 1903, både for at beskytte det store hede-
areal samt for at oprette skydeterræn. Området 
har været naturfredet siden, og i 1954 blev det 
udvidet.

Houvig-fæstningen formidler en vigtig del 
af historien omkring besættelsen under 2. 
verdenskrig, og bunkeranlægget rummer 
dermed en stor fortælleværdi. Bunkerne 
står som modstandsdygtige monumenter, 
men er med tiden blevet medtaget af det 
barske klima ved vestkysten. 

Rindumgård er i dag et kontorfællesskab 
med forskellige erhverv og virksomhe-
der. Dette er med til at sikre fortsat virke 
i ejendommen, og en fortsat brug af Rin-
dumgård bør understøttes og styrkes, da 
den er et vigtigt element for forståelsen af 
Ringkøbings betydning for landsdelen. 

Elementerne i landskabet bærer potentia-
le ift. kulturformidling, hvor særligt Skjern 
Åens forgrenede forløb og resterne fra 
laksegården har et potentiale. Laksegårde 
er unikke for egnen, og det vil derfor være 
oplagt at formidle den særlige fangstme-
tode og samtidig aktivere kulturmiljøets 
potentiale inden for kultur.

Gården fremstår velbevaret og i god stand. 
De nyere tilbygninger og omdannelser er 
sket i samme stil og med respekt for den 
oprindelige arkitektur. Bærende for ople-
velsen af Rindumgård er gårdanlægget 
med det store træ i midten. Her opleves 
den oprindelig arkitektur stærkest.

Kulturmiljøet indeholder flere fortællende 
elementer i det omkringliggende land-
skab i form af hovedbygningen samt re-
ster af borgbanke, laksegård og bådhavn. 
Desuden kan man her aflæse Skjern Åens 
oprindelige forløb, kanalen fra landvindin-
gen og den nuværende naturgenoprette-
de å.

RINDUMGÅRD 
Rindumgård blev opført som amtsmandsgård ifm. 
udpegningen af Ringkøbing som amtsmandsby i 
1794. Gården kan dateres længere tilbage og lå 
i sin daværende form længere mod vest. Den er 
opført som en trelænget gård i egnsspecifik stil 
med henvisning til de lokale klitgårde. Den er dog 
senere udvidet. Området indeholder også et stør-
re parkanlæg med et tidligere lysthus. 

LUNDENÆS
Lundenæs var tidligere en hovedgård med 
borg, borggård og ladegård for det kongelige 
len Lundenæs. I dag består anlægget kun af ho-
vedbygningen til ladegården, men flere steder i 
landskabet findes kulturhistoriske spor, såsom 
en gammel havn, rester af en laksegård, afvan-
dingskanaler og diget fra landvindingsprojektet 
omkring Skjern Å i 1960’erne.

Brunkulslejerne bærer et rekreativt poten-
tiale, som f.eks. ses aktiveret i Momhøje 
Brunkulsleje, hvilket giver egenskaber in-
den for turisme og kultur. Turismeprofilen 
og forståelsen af områderne kan desuden 
styrkes, hvis det formidles, hvordan arbej-
det foregik, hvilket værktøj der anvendtes, 
processen osv.

Værdierne knytter sig primært til kultur-
landskabet, der skiller sig ud fra det ellers 
flade landskab. I Nørre Vium Brunkulsleje 
findes enkelte bebyggelser, der sammen 
med landskabet indikerer den tidligere ak-
tivitet. Nørre Vium fremstår som et auten-
tisk efterladt bunkulsleje, mens Momhøje 
er udnyttet til forskellige aktiviteter.

HOUVIG-FÆSTNINGEN
Houvig-fæstningen udgjorde fra 1943-1945 en 
vigtig del af Atlantvolden, der blev bygget af 
den tyske besættelsesmagt som et forsvar mod 
en allieret invasion. Bunkeranlægget består af to 
anlæg; radarstillingen ’Ringelnatter’ og artille-
ristillingen ’Kryle’, som ligger langs stranden og 
mellem klitterne i Houvig, hvor bunkerne stadig 
kan opleves i dag.
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BREJNINGGÅRD 
Brejninggårds historie kan føres tilbage til middel-
alderen, men i 1580’erne blev de gamle bygning-
er revet ned og et nyt trefløjet renæssanceanlæg 
blev opført og udsmykket med terracotta-friser. I 
1926 blev jorden udstykket til 14 husmandsbrug, 
som er opført i Bedre Byggeskik. I dag er kun øst- 
og nordfløjen tilbage af hovedbygningen, som 
har fået tilføjet nyere længer.

Gården var fredet fra 1945 til 2000, hvor 
fredningen blev ophævet bl.a. grundet for 
store indvendige ombygninger. Egenska-
berne knytter sig til kulturformidling, da 
den er et vigtigt fortællende element for 
området. Herfra udgår desuden gåruter i 
det omkringliggende landskab, som kan 
indgå i en formidlingsstrategi.

Dommergården er en af Skjerns ældste 
bygninger med en vigtig kulturhistorie, 
der knytter sig til det tidlige overfartssted 
og Skjerns oprindelse. Bygningen frem-
står original samt velholdt og har høj ar-
kitektonisk værdi. 

Brejninggårds hovedbygning er fredet, 
og det anbefales, at der udføres en SA-
VE-registrering af de øvrige bygninger i 
området for at sikre det samlede kultur-
miljø. Herregårdens historie og arkitektur 
kan med fordel formidles til offentlighe-
den, hvillket kan kombineres med åbent 
hus-arrangementer på efterskolen.

Brejninggårds lange bygningshistorie 
kommer tydeligt til udtryk i hovedbyg-
ningens nord- og østfløj. Den senere hi-
storie om udstykningen af herregårdsjor-
den til husmandsbrug er synlig i den 
omkringliggende Bedre Byggeskik-arki-
tektur, og kulturmiljøet rummer således 
høj kulturhistorisk og arkitektonisk værdi.

DOMMERGÅRDEN I SKJERN
Dommergården, der hedder Petersminde, blev 
opført som bondegård tæt ved det gamle over-
fartssted over Skjern Å i 1804. Senere blev går-
den til herrefogedsbolig.  Nær den firlængede, 
stråtækte bindingsværksgård ligger Skjern Å, 
Skjern Bådhavn og Kong Hans Bro fra 2006, der 
er bygget ved et endnu tidligere overfartssted fra 
omkring 1105.
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UDVALGTE KULTURMILJØERUDVALGTE KULTURMILJØER

JAGTHYTTERNE PÅ VÆRNET
Kulturmiljø nr. 2

RINGKØBING MIDTBY
Kulturmiljø nr. 38

VEDERSØ OG KAJ MUNKS 
PRÆSTEGÅRD
Kulturmiljø nr. 31

RÆKKER MØLLE
Kulturmiljø nr. 22

RINGKØBING STATIONSOMRÅDE
Kulturmiljø nr. 37

Ringkøbing

Skjern

Videbæk

RINGKØBING-SKJERN 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  



BESKRIVELSE
Tipperne og Værnengene ved den sydlige del af Ringkøbing 
Fjord er dannet af sandflugt i 1500-tallet, og består af et helt fladt 
landskab, der kun er hævet ganske lidt over havets overflade. 
Sandflugten medvirkede til at flere åer sandede til, hvilket betød 
at engarealerne oversvømmede. Dette blev afværget i 1806 med 
anlæggelsen af diger og resulterede i et marskagtigt landskab 
med gode muligheder for høslet og enge til afgræsning. Områ-
det er i dag et af landets største og vigtigste fuglereservater, og 
en fredning af området blev effektiviseret i 1928. Der har dog væ-
ret mulighed for jagt i efterårssæsonen, hvorfor 327 jagthytter 
er blevet opført fra 1930’erne og frem til slutningen af 60’erne. 
Hytterne er bygget af forhåndenværende materialer og ligger i 
tre klynger, der indlejrer sig i landskabet.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Jagthytterne på Værnet har en høj kulturhistorisk værdi, som 
knytter sig til den sjældne landskabstypologi og bebyggelsen, 
der afspejler flere tiders jagtkultur. Hytterne er et vidnesbyrd om 
jagtens udvikling fra en nødvendighed til en attraktiv fritidsak-
tivitet samt som vigtig naturpleje. Den primitive arkitektur og 
forskellighed understøtter oplevelsen af kulturmiljøet og dets 
fortælling.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier knytter sig til landskabet, den primitive ar-
kitektur, forskelligheden i materialer og udsmykning samt klyn-
gestrukturen i bebyggelsen, der indlejrer sig i landskabet.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Jagthytterne har potentiale for at indgå som en del af naturop-
levelsen og forståelsen af landskabets opståen. Hytterne under-
støtter den samlede oplevelse af naturlandskabet.

BEMÆRKNINGER 
Landskabet er i dag udpeget som beskyttet natur. Jagthytterne 
er alle beliggende på lejet jord og fredet. Fredningen er dog tids-
bestemt og anbefales permanet for at sikre det unikke miljø.

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

Ringkøbing-Skjern Kommune
Fritidsmiljø - Sommerhusområde
Ja 
Værnengene og Tipperne
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Hytterne ligger placeret i tre tætte klynger, som indlejrer sig i landskabet

Afgrænsningen omfatter de tre klynger af jagthytter samt dele af det omkringliggende 
landskab

Tippervej3

Klynger af jagthytter2

Afgrænsning

2

Ringkøbing Fjord1

1

3

2

2

JAGTHYTTERNE PÅ VÆRNET2

SCREENING AF KULTURMILJØER

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Området ligger i direkte forbindelse med Tipperne, som er et af landets vigtigste fuglereservater med mere end 1000 ynglende par om året 

Hytterne bruges i dag som jagthytter i forbindelse med jagten på Værnengene Hytterne er bygget i billige materialer, og alle hytterne er i dag totalfredet

JAGTHYTTERNE PÅ VÆRNET

SCREENING AF KULTURMILJØER

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Landsbyen Rækker Mølle er opstået i slutningen af 1800-tallet 
i forbindelse med vandmøllen Rækker Mølle, som kan spores 
tilbage til 1683. Vandmøllen er i dag nedrevet, men Rækkergård, 
møllegården og mølledammen findes fortsat. Landsbyen udvik-
lede sig i løbet af andelstiden og er bygget op omkring denne 
tids funktionsbygninger, hvoraf flere er bevaret langs Søvejen. I 
1920 blev Sædding Station opført øst for byen, hvilket medførte, 
at byen udviklede sig mod øst, og bydelene er i dag forbundet 
via Dyssevænget.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Rækker Mølle er et godt kulturhistorisk eksempel på en lands-
by opført omkring andelstiden, med mange velbevarede funk-
tionsbygningerfra denne tid. Ligeledes underbygger strukturen 
omkring mølledammen forståelsen for stedets grundlag med 
mølledrift.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer knytter sig til Søvejen og Åglimt med 
de mange funktionsbygninger, herunder mejeri (1896), forsam-
lingshus (1906), købmandsgård (1912) og en industribygning 
(1904), der i dag anvendes som bryghus. Desuden er møllegår-
den, mølledammen og stationen vigtige for forståelsen af byens 
udvikling. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Landsbyen og området omkring mølledammen er de senere år 
blevet fornyet og indeholder i dag strand, pavillon og stier langs 
Ganer Å, hvilket i sammenhæng med byens børnehave, skole, 
og idrætscenter, sikrer gode egenskaber inden for bosætning. 

BEMÆRKNINGER 
Ganer Å er et centralt element i kulturmiljøet og indgår desuden 
i Skjern Å Nationalpark, hvorfor det anbefales at se på mulighe-
derne for en videreudvikling af andelstidens funktionsbygninger 
som afsæt for turisme og erhvervsudvikling i forbindelse med 
nationalparken.

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

Ringkøbing-Skjern Kommune
Bymiljø - Landsby
Ja 
Værdifuldt kulturmiljø
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Hovedgaden på diget mellem møllegården og mølledammen

Afgrænsningen indeholder landsbyen samt den nedlagte station og forbindelsen mellem 
stationen og landsbyen

Station4

Forsamlingshus3

Afgrænsning

1

2

Mejeri2

Mølle1

4

3
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SCREENING AF KULTURMILJØER

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Mølledammen, hvor haven til Rækkergård ses i baggrunden

Sædding station, der var aktiv fra 1920-1955 på Skjern-Videbæk banen Byens mejeri fra 1896 fremstår omdannet, men bærer et stort udviklingspotentiale

RÆKKER MØLLE

SCREENING AF KULTURMILJØER

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Vedersø bestod oprindeligt af tre bydele; møllebyen, kirkebyen 
og mejeribyen, men opleves i dag som en sammenhængende 
vejby med hovedgården Åbjerg beliggende nord for byen. I Ve-
dersø findes stadig elementer fra den oprindelige landsby, som 
møllegården, skole og kirke, hvor Kaj Munk var præst fra 1924-
1944, samt elementer fra andelstiden som det gamle mejeri og 
købmandsgård. Kaj Munks præstegård ligger vest for Vedersø 
ud til Nørresø, og hører i dag under Ringkøbing-Skjern Museum. 
Efter en gennemgribende restaurering af avlsbygningerne, dan-
ner det firlængede præstegårdskompleks ramme om kulturelle 
aktiviteter og formidling af Kaj Munks virke som præst og digter.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Vedersø har en høj kulturhistorisk værdi, der knytter sig til den 
velbevarede landsbystruktur, som rummer flere eksempler på 
gårde opført i vestjysk egnsbyggeskik, der ligesom Kaj Munks 
præstegård og hovedgården Åbjerg har høj arkitektonisk værdi. 

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elementer udgøres af strukturen med 
den oprindelige landsby samt den senere andelsby. Her udgør 
mejeriet, købmandsgården, møllegården og Åbjerg vigtige for-
tællende elementer. Ligeledes er kirkemiljøet med den gamle 
skole og Kaj Munks præstegård vigtige for fortællingen.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kulturmiljøet omkring Vedersø har med sine mange fortællende 
elementer og velbevarede arkitektur gode muligheder for udvik-
ling af kulturformidling, som med fordel kan tage udgangspunkt 
i bebyggelsen såvel som historien om Kaj Munk.

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales, at slå Vedersøs tre vejbyer og Nørresø sammen til 
ét kulturmiljø, da de tilsammen afspejler Vedersøs udvikling fra 
landsby til andelsby og desuden udgør en vigtig landskabelig 
sammenhæng. Vedligeholdelse  af husenes forarealer i mejeri-
byen vil højne den samlede værdi i kulturmiljøet.

Kommune:
Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Ringkøbing-Skjern Kommune
Bymiljø - Landsby, 
Magt og tro - Kirke
Ja 
Værdifuldt kulturmiljø
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

I mejeribyen findes der foruden andelsmejeriet fra 1933 og købmandsgården i Bedre Byg-
geskik fra 1920 også enkelte ældre gårde, som er opført i vestjysk egnsbyggeskik

Kulturmiljøet indeholder Vedersø med de tre vejbyer; møllebyen, kirkebyen og mejeribyen, 
samt hovedgården Åbjerg og Kaj Munks præstegård på hver sin side af Nørresø

Nørresø5

Købmandsgård og mejeri4

Afgrænsning

1

2

Kirke3

Hovedgården Åbjerg2

Kaj Munks præstegård1

5

4

3

31 VEDERSØ
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RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Den bevaringsværdige firlængede præstegård på Vesterhavsvej 7 dannede rammen om Kaj Munks liv og virke, og er i dag indrettet som kultur- og formidlingssted

I kirkebyen ligger den gamle skole fra 1850’erne samt kirken, hvor Kaj Munk var præst fra 
1924-1944. Skolen fra 1914 fungerer i dag som en del af Vedersø Idrætsefterskole

Hovedgården Åbjerg med den trefløjede hovedbygning ligger nord for Vedersø ud til 
Nørresø

VEDERSØ

SCREENING AF KULTURMILJØER

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Stationsbygningen i Ringkøbing er tegnet af arkitekt N.P.C. Hol-
søe og blev opført i forbindelse med åbningen af den vestjyske 
længdebane i 1875, som fik stor betydning for udviklingen af 
Ringkøbing. Jernbanen medførte nye muligheder for eksport 
såvel som udvikling af industri, hvorfor den tidligere skibsfart 
fra Ringkøbing ophørte, og udviklingen flyttede fra havnen til 
området omkring stationen. Denne udvikling kan blandt andet 
aflæses i de store administrationsbygninger samt i de offentlige 
funktionsbygninger i området omkring stationen såsom hospi-
tal, elværk, Ringkøbing amtsblad og biograf.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Området besidder høje arkitektoniske værdier, der knytter sig til 
funktionsbygningerne som den velbevarede station med pakhus 
og retiradebygninger samt de fremtrædende ejendomme langs 
I.C. Christensens Allé og St. St. Blichers Vej.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elementer er stationen med funktions-
bygninger såvel som miljøet omkring stationen, langs I. C. Chri-
stensens Allé og St. St. Blichers Vej. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kulturmiljøets høje arkitektoniske værdier og centrale placering 
giver det gode egenskaber inden for udvikling af kulturelle for-
mål. Elværket er allerede et attraktivt spillested, hvilket kan in-
spirere til andre lignende transformationer. Ligeledes besidder 
området gode egenskaber inden for erhvervsudvikling med fo-
kus på kontorfællesskaber.

BEMÆRKNINGER 
Stationen er en af Ringkøbings smukkeste og mest monumenta-
le bygninger, hvorfor det anbefales at undersøge mulighederne 
for at omdanne stationen til offentlige eller kulturelle formål. 

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

Ringkøbing-Skjern Kommune
Bymiljø - Stationsby
Nej
-
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Ringkøbing station er tegnet af N.P.C. Holsøe og opført i 1875

Afgrænsningen indeholder det nære område omkring stationen med gaderne I. C. Chri-
stensens Allé, St. St. Blichers Vej og dele af Østergade, Nygade, Nørredige og Damstrædet

Regionshospitalet3

Elværket og remisen2

Afgrænsning

1

2

Ringkøbing station1

3
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St. St. Blichers Vej forbinder stationen med midtbyen. Husene langs vejen er alle opført i samme stil med røde teglsten.

Regionshospital Ringkøbing blev opført i slutningen af 1800-tallet og fremstår i dag frag-
menteret men som en vigtig del af stationsområdet

Ringkøbing bio er en af mange store offentlige funktionsbygninger, der er opført i forbin-
delse med stationsområdet

RINGKØBING STATIONSOMRÅDE

SCREENING AF KULTURMILJØER

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Ringkøbing opstod som søfartsby og var indtil 1600-tallet vest-
kystens vigtigste havn. I løbet af 1600-tallet oplevede byen 
nedgang, blandt andet på grund af flere store brande og over-
svømmelser. Nedgangen blev forstærket af de vanskelige ind-
sejlingsmuligheder til fjorden og den senere anlæggelse af Es-
bjerg havn, som betød, at Ringkøbing mistede sin relevans som 
havneby. Byens udvikling vendte med anlæggelsen af stationen 
i 1875, som førte økonomisk vækst med sig, og byen voksede 
efterfølgende hastigt. Udviklingen skyldtes ligeledes et stigende 
fokus på turisme, der også er et af byens primære erhverv i dag.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Byens udvikling som søfartsby og købstad er let aflæselig i den 
oprindelige middelalderstruktur omkring Torvet og stræderne 
mod havnen samt i det gamle havneområde med den røde fi-
skeriauktion og toldbygningen. Byen opleves helstøbt, og den 
homogene arkitektur i samspil med de brostensbelagte gader 
danner et stærkt kulturmiljø.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende værdier knytter sig til den homogene ar-
kitektur med de grundmurede huse med valmede, røde tegltage 
og hvide gesimser. Særligt området omkring Torvet og stræder-
ne Grønnegade, Smedegade og Øst Strandgade er bærende for 
oplevelsen af byen.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Ringkøbing besidder med sin tidligere rolle som ”Vestkystens 
hovedstad” et turisme- og bosætningspotentiale. Bykernen som 
et samlet hele har potentiale for en øget turismemæssig udvik-
ling med afsæt i de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.

BEMÆRKNINGER 
Der findes i dag en bevaringsdeklaration for bykernen. Det anbe-
fales at udarbejde en lokalplan med bevarende bestemmelser, 
for at sikre byens arkitektoniske værdier og dens unikke turisme- 
og bosætningspotentiale.

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

Ringkøbing-Skjern Kommune
Bymiljø - Købstad
Ja 
Ringkøbing bymidte
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Kendetegnende for Ringkøbing er den ensartede arkitektur med de grundmurede huse og 
røde tegltage

Afgrænsningen omfatter den gamle bykerne, havnen med fiskeriauktion og toldbod samt 
området omkring museet

Stræderne4

Den røde fiskeriauktion3

Afgrænsning

1

2

Toldbod2
Torvet1

4

4

4

3
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Ringkøbing fremstår velbevaret med ensartede, grundmurede huse og brostensbelagte, smalle gader. Her ses Øst Strandgade, et af stræderne som fører til vandet

På Torvet findes byens ældste bygning, Hotel Ringkjøbing, fra 1600-tallet. Bygningen var 
oprindeligt en købmandsgård og fra 1833 gæstgiveri

Bygningerne i Ringkøbing er overvejende små og beskedne. En af de mere monumentale 
er den Vest- og Sønderjydske kreditforenings bygning fra 1913

RINGKØBING MIDTBY

SCREENING AF KULTURMILJØER

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 
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