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Ringkøbing Skjern Kommune 
Land, By og Kultur 
Land.by.kultur@rksk.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr. Ansøgning om ændret plangrundlag  
Etablering af Hotel Bjerregård, Holmsland  
 
 
På vegne af ejeren af ejendommen matr.nr. 156l Søgård Hovedgård, Holmsland Klit 
skal jeg hermed venligt anmode om, at der igangsættes udarbejdelsen af et nyt 
plangrundlag for området, således at der gives mulighed for etablering af et mindre 
hotelresort.  
 
Der er en voksende efterspørgsel fra feriegæster, der ikke nødvendigvis søger 7 
overnatninger i et sommerhus, jf. bl.a. Udviklingsplan for Vestkyst, sep. 2021.  
Behovet er i højere grad en mindre enhed med et forholdsvist højt komfortniveau. 
Gæsterne forventes typisk at være ”grønne” gæster, der vægter nærheden til vandet, 
bæredygtighed og aktive oplevelser i den lokale, vestjyske natur. Dette ses der et 
stort potentiale i, også på grund af nærheden til både havet og fjorden. Desuden må 
der forventes gæster, der ønsker og forventer et højere serviceniveau, end de øvrige 
overnatningstilbud typisk tilbyder. Med et øget serviceniveau, kan der også forventes 
et højere døgnforbrug, men også et forøget udlejnings- og aktivitetsniveau. Det 
øgede udlejnings- og aktivitetsniveau vil opleves både i højsæsonen men også i den 
resterende del af året.  
 
Der ønskes etableret et hotel med op til 90-100 hotelhytter, orienteret omkring et 
fælles center, indeholdende faciliteter til brug for beboerne. Hotellet skal skabe 
ramme omkring en ferieoplevelse, der baserer sig på vestkystens ro og uforstyrrede 
natur.  
 
Det er tanken, at projektet skal højne kvaliteter i området og bygge på de 
omkringliggende stedbundne kvaliteter. Dette gøres ved at genskabe og trække den 
natur, der omgiver projektområdet i området, gennem bearbejdning af terrænet 
omkring den nye bebyggelse, som i størrelse, højde og materialer tilpasses det 
karakteristiske klitlandskab 
 
Hotelhytterne ønskes opført i bæredygtige og rustikke materialer ude og inde og med 
en størrelse på op til ca. 80 m², se referencebillede 1 og 2 i bilag 5. Hotelhytterne er 
små, lave bygninger i 1 etage og nogle med udnyttet tagetage, der skal indordne sig i 
landskabets særlige karakter og indpasses i områdets naturtyper. Hotelhytterne kan 
både opføres som fritliggende eller sammenbyggede enheder, tilpasset området.  

Esbjerg, den 24. april 2022 
J.nr. 20216193\uh 
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 Eksempler på udseende af landskab, bygninger og grænsen imellem.  
 
Hotelhytterne ønskes placeret i et organisk formet net af grusveje, uden synlige 
brugsgrænser og kun med små private udeområder om hver enkel bygning, i 
princippet som en nedskaleret udgave af de omkringliggende sommerhusområder, fx 
som vist på referencebillede 2 og 4 i bilag 5.  
 
Centerbebyggelsen bør opføres med kraftig inspiration fra egnens 4-længede 
klitgårde, i arkitektur og materialevalg. Centerbygningen vil kunne udformes som en 
4-længet klitgård og med en overdækket gårdhave i midten og placeres i området, 
hvor den tidligere klitgård lå, så fortællingen sikres. Se referencebillede 3 i bilag 5 og 
herunder. 
 
Hvorvidt centerbygningen skal mime en historisk klitgård, eller om der arkitektonisk 
skal foretages tilpasninger i forhold til et mere moderne udtryk, vil ske efter en 
samlet afvejning af områdets bebyggelse.  
 

 
Klassiske 4-længede klitgårde på Holmsland samt en moderne fortolkning ved Henne Kirkeby Kro.  
 
Den nye bebyggelse skal indpasses i det omgivende fjord- og klitlandskab ved først 
genskabe de to naturtyper eng og klithede, og herefter at disponere med 
hotelhytterne, bl.a. ved at etablere nye klitter, eller ved at ligge husene i et 
englandskab. Se referencebillede 1 i bilag 5.  
 
For at sikre et ordentligt sammenhæng med det det omkringliggende landskab, er det 
ønsket, at ejendommens sammenhængende arealer fra fjorden i øst til havet i vest, 
indgår som en del af planområdet og dermed også forvaltningsområdet i forhold til 
planlægningen. Hvorvidt naturarealerne mod havet og fjorden skal indgå i kommune- 
og lokalplanlægningen, vil skulle afklares i det videre forløb.  
 
Områdets publikumsadgang ønskes fra den eksisterende vejadgang til Sønder Klitvej, 
via den nuværende vejadgang. Her er der gode oversigtsforhold, med frioversigt min. 
350 m til hver side til Søndrer Klitvej.  
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Der er vedlagt et oplæg til en helt overordnet disponering af området, se bilag 1. 
Denne er tilpasset på baggrund af de landskabelige anbefalinger i bilag 3 som fx 
sigtelinjer mellem klitgårdene og beskyttet natur. Dispositionsoplægget vil blive 
yderligere bearbejdet i forbindelse med den nærmere planlægning for området, fx 
med placering af byggeri, retningslinjer for udformning af terrænet, størrelsen og 
placeringen af veje, tekniske anlæg mv.  
 
I kommuneplanen er der nævnt under øvrige turismerelaterede initiativer, at der 
byrådet er indstillet på at fremme initiativer, der kan medvirke til at styrke turismen, 
efter en helhedsbetragtning af udviklings- og beskyttelsesinteresser. Det er i 
kommuneplanen nævnt, at der vil kunne arbejdes for et arealudlæg til et projekt ved 
Bjerregård, i den sydlige dele af Holmsland Klit.  
 
I Ringkøbing-Skjern Kommunes Handleplan for Turismepolitik 2021-2023, er der bl.a. 
nævnt, en række vækstmål for turismen, herunder at den turismeskabte omsætning 
skal stige, at det gennemsnitlige døgnforbrug øges samt at antallet af overnatninger 
stiger. Udviklingen af overnatningskapaciteten skal udvikles, udvides og give 
overnatningskapaciteten i kommunen et kvalitetsløft, så der bliver mulighed for at få 
flere overnattende gæster hele året.  
 
Det vurderes, med udgangspunkt i områdets beliggenhed og de overordnede 
projektønsker for området, at der er overensstemmelse imellem kommunens og 
bygherres ambitioner for områdets udvikling.  
 
Eksisterende planlægning 
Området består af Nygård, som er et tidligere husdyrslandbrug med oprindelse som 
klitgård, beliggende i landzone. Området er nævnt som et lokaliseringsområde for et 
nyt ferieanlæg i Kommuneplan2021, i afsnittet om de turistpolitiske overvejelser. 
Derudover er der ikke kommune- eller lokalplanlægning for området. 
 
Kommuneplan 2021´s og øvrige bindinger 
I bilag 2 er de planmæssige og øvrige bindinger i projektområdet gennemgået.  
 
I den nærmere planlægning for området vil der skulle redegøres for projektets 
overensstemmelse med kommuneplans udpegninger  

- Værdifuldt kulturmiljø 
- Særlige naturbeskyttelsesinteresser 
- Natura2000 
- Klimatilpasningsområde med et grundvandsspejl på 90 cm´s dybde 
- Kystnærhedszonen 
- Bevaringsværdigt landskab 
- Større sammenhængende landskab 
- Geologiske bevaringsværdier 
- Særligt værdifuldt landbrugsområde 

 
Det bemærkes, at projektet ikke vil have overlap med § 3 beskyttet natur.  
 
Kystnærhedszonen er en planlægningszone, hvor lokalisering af ferie-og fritidsanlæg 
skal foretages på baggrund af krav anført i planlovens § 5 b. Den fulde redegørelse 
for planlovens krav og argumentation for lokalisering af projektet indenfor 
kystnærhedszonen ses i bilag 4. Til grund for argumentationen er bl.a. indarbejdning 
af anbefalinger fra en landskabsanalyse, og -vurdering i projektet. Se analysen i bilag 
3. Anbefalinger fra analysen skal sikres realiseret i stort omfang ved den nærmere 
planlægning. 
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Trafikstøj 
Sønder Klitvej er en befærdet vej, særligt i højsæson. I planlægningen for projektet, 
skal det sikres at potentielle støj- og miljøgener forebygges og minimeres. Der skal 
muligvis foretages en støjberegning, og på baggrund af denne udvælges 
afværgeforanstaltninger som fx afstand til vejen, klitter mod vejene, strategisk 
placering af bebyggelse samt materialevalg til bebyggelsen. 
 
Ledninger 
Langs Sønder Klitvej inden for projektområdet ligger en naturgasledning og et 60KV 
kabel. Der skal ved planlægning og anlæg sikres den nødvendige afstand og respekt 
for disse.  
 
Servitutter  
Der er på ejendommen tinglyst flere forskellige dokumenter, dog er det alene 
servitutten fra 12.09.1977-978167-58 med en byggelinje, og servitutten 18.08.1993-
978169-58 med et elkabel, der er relevante og skal tages højde for i den videre 
planlægning.  
 
Vi står som altid til rådighed for uddybende kommentarer, såfremt der er behov 
herfor.  
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
Uffe Holm 
Landinspektør 
75 12 13 66 
uh@landsyd.dk 
 
 
 
Vedlagt: 
Bilag 1 – Foreløbig disponering af projektområdet 
Bilag 2 – Bindinger, kommuneplan2021 mfl. 
Bilag 3 – Landskabsanalyse 
Bilag 4 – Kystnærhedszonen og planlægning  
Bilag 5 – Referencebilleder og illustrationer 
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Bilag 1 – Overordnet princip for disponering af 
området til byggeri  
 

 
Foreløbig disponering 
 
B1 – byggefelt for centerbebyggelsen 
B2 – byggefelt for hotelhytter indpasset i klithede 
B3 – byggefelt for hotelhytter indpasset i fjordeng 
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Bilag 2 - Kommuneplan 2021´s og øvrige 
bindinger 
 
Bindinger - Kommuneplan 2021 
 
Kultur 
Området er beliggende i et område, der i kommuneplan2021 er udpeget som 
værdifuldt kulturmiljø, og planlægningen for området skal derfor tilrettelægges på en 
sådan måde, at der ikke sker en forringelse af oplevelsen, kvaliteten og forståelsen af 
de bærende kulturhistoriske værdier.  

 

 
De lodretskraverede felter indikerer værdifulde kulturmiljøer. Projektområdet ligger som den 
røde oval øverst i billedet.  
 
Natur 
Det aktuelle planområde er beliggende i et område, der i forhold til Grønt 
Danmarkskort er udpeget som et område med særlige naturbeskyttelsesinteresser.  

 
Den grønne farve indikerer natur med særlige beskyttelsesinteresser. Projektområdet ligger 
midt i billedet indenfor den røde oval. 
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Kort med matr.nr. 156l Søgård Hgd., Holmsland Klit beskyttet natur. §3-beskyttet hede er vist 
med lilla skrå skravering, §3-beskyttet sø i blå skravering og strandbeskyttelseszone (§15) i gul 
skråskravering.  
 
I området der ønskes bebygget er der beskyttet natur i hht. naturbeskyttelsesloven i 
form af en mindre sø og et hedeareal, der skal ses i sammenhæng med 
klithedelandskabet. Intet byggeri vil ikke have overlap med § 3 beskyttet natur, men 
der ønskes dog byggeri i haven ved det eksisternede byggeri i hedearealet.  
 
Umiddelbart øst for området ligger Natura2000-områrde nr. 69 Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen, som omfatter Habitatområde H62 og Fuglebeskyttelsesområde 
F43, hvor der findes levesteder for klitterne og rørhøg i hhv. moderat og god tilstand.  
Der vil i forbindelse med den nærmere planlægning skulle foretages en 
forhåndsvurdering i forhold til Natura2000-området, hvor projektets potentielle 
påvirkninger vurderes i forhold til natura 2000 områder og bilag IV-arter.  
 
Klima 

Området er udpeget som et klimatilpasningsområde med et grundvandsspejl på 90 
cm´s dybde, og kan derfor blive udsat for oversvømmelse fra grundvand.  

Den lyseblåfarve indikerer Grundvand, 90 cm´s dybde. Projektområdet ligger midt i billedet 
indenfor den røde oval. 
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Arealet indgår i en almindelige omdrift og markerne ligger i kote 1 – 1.5 m DVR90 
mens bygningsmassen ligger lidt højere, ca. i kote 2 m. Der er ikke meldinger om, at 
arealet er hyppigt oversvømmet. Der skal i den videre proces undersøgelses, på 
hvilket baggrund der skal tages stilling til, hvilken forsvarlig klimasikring der skal 
sikres i planlægningen, fx mht. sokkelkoter, konstruktioner, befæstelsesgrad og LAR, 
for et kommende hotelprojekt.  
 
Landskab  
Området er beliggende ca. 300 m til Ringkøbing Fjord og ca. 900 m fra kysten mod 
vest og er dermed beliggende i kystnærhedszonen.  

 
Det vandret skraverede område omfatter udpegning for kystnærhedszonen. Projektområdet 
ligger midt i billedet indenfor den røde oval. 
 
Kystnærhedszonen er en planlægningszone, hvor lokaliseres af ferie-og fritidsanlæg 
skal foretages efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i 
forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.  
Dette planområde skal ses i sammenhæng med sommerhusbebyggelsen opført ved 
Nygårdsvej, som projektområdet ligger umiddelbart op ad.  
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Sommerhusområdet ligger nord og vest for planområdet.  
 
 
Derudover skal der ved lokalisering af ferie- og fritidsanlæg inden for 
kystnærhedszonen foreligge en særlig planlægningsmæssig eller funktionel 
begrundelse for kystnær placering, og offentlighedens adgang til kysten skal sikres i 
den nærmere planlægning.  Se den nærmere redegørelse i bilag 4. 
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Området ligger indenfor udpegninger med geologiske bevaringsværdier, større og 
bevaringsværdige sammenhænge.  
 

 
Det blåt-indrammede og skraverede område indikerer nationale kystlandskaber af geologiske 
bevaringsværdi. Projektområdet ligger midt i billedet indenfor den røde oval. 
 

 
Det skraverede område indikerer det bevaringsværdige landskab. Projektområdet ligger midt i 
billedet, indenfor den røde oval. Denne udpegning er foretaget på baggrund af de to 
landskabskarakterer i området, Klitlandskab og Fjordlandskab, og retningslinjerne har til formål 
at bevare og understøtte de særligt karakteristiske træk i disse landskabskarakterer. 
Projektområdet ligger på kanten af de to landskabskarakterer.  
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Det skraverede område indikerer det større, sammenhængende landskab. Projektområdet 
ligger midt i billedet indenfor den røde cirkel. Udpegningen har til formål at sikre oplevelsen af 
de storslåede landskaber. Udpegningen har mindre relevans for nærværende ansøgning, idet 
der ikke søges om højt eller dominerende byggeri eller tekniske anlæg.  
 
 

 
Farverne repræsenterer de forskellige landskabskarakterer. Det røde indikerer klitlandskabet og 
det blå fjordlandskabet. Projektområdet ligger midt i billedet indenfor den røde oval. 
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Farverne repræsenterer de forskellige landskabskarakterer. Det røde indikerer klitlandskabet og 
det blå fjordlandskabet. Projektområdet ligger midt i billedet indenfor den røde oval. 
 
I forbindelse med disponeringen af projektområdet ønskes det, at landskabet får høj 
prioritet, herunder kvaliteterne i de landskabskarakterer, som projektområdet indgår i 
eller ligger umiddelbart op ad, som i dette tilfælde er klit- og fjordlandskabet.  
 
Der skal i planlægningen for projektområdet sikres at skovrejsning hindres, og at 
projektområdet friholdes for tekniske anlæg, og stort eller markant byggeri, så 
udsigterne til klitterne, fjordene og havet bevares. Derudover skal planlægningen for 
området sikre, at ny bebyggelses skala og karakter tilpasses det omgivende landskab 
og til dels den omgivende bebyggelse.  
 
På baggrund af retningslinjerne til landskabskaraktererne i kommuneplanen samt 
konklusionerne af en landskabsanalyse og -vurdering af landskabskvaliteterne i og 
omkring planområdet, er der oplistet en række anbefalinger til disponeringen af 
planområdet. Der er ligeledes oplistet en række anbefalinger til bebyggelsens skala 
og karakter, udsigtslinjer, terræn og vegetation, så byggeri og anlægsarbejde i 
området tilpasses det karakteristiske landskabet og den omgivende bebyggelse. 
Dermed sikres og understøttes kvaliteterne i landskabskaraktererne i det konkrete 
landskab.  
Landskabskarakteranalysen er vedlagt som bilag 3. 
 
Landbrug 
Projektområdet er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområde, hvor 
landbrugsudviklingen skal ske i respekt for befolkningen, landskabet, kulturmiljøerne 
og naturen.  
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Den lyserøde farve indikerer særlig værdifuldt landbrugsområde. Projektområdet ligger midt i 
billedet indenfor den røde oval. 
 
Umiddelbart op til projektområdet er der udpeget kategori 1 natur, hvilket har 
betydet, at det aktuelle landbrug har haft begrænsede muligheder for at udvide 
husdyrbedriften, ligesom nærheden til sommerhusområderne har begrænset 
mulighederne for at drive effektivt landbrug.   

 
Udpeget kategori 1 natur: Hede- og overdrev samt habitatnatur.  
Kilde: Miljøgis.mim.dk Projektområdet ligger midt i billedet indenfor den røde oval. 
 

 
Den grønne cirkel viser afstandskrav for husdyrbrug i forhold til kategori 1 natur pga. 
naturtypens ammoniakfølsomhed. Kilde: Miljøgis.mim.dk  

https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-nov2018gaeldende
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Udpegningen af særligt værdifuldt landbrugsområde for planområdet må vurderes 
som en forældet udpegning, idet der ikke er gode eller reelle muligheder for 
landbrugsproduktion, hverken i forhold til de bebyggede naboarealer eller adgangen 
til omdrifts- og udbringningsarealer i nærområdet.  
 
Ledninger 
Langs Sønder Klitvej indenfor projektområdet ligger en naturgasledning og et 60KV 
kabel. Der skal ved planlægning og anlæg sikres den nødvendige afstand til disse.  

 
 
 
Bindinger – Nationale interesser i kommuneplanlægningen 
 
Hvert fjerde år offentliggøres en oversigt over nationale interesser i 
kommuneplanlægning. Oversigten sammenfatter de gældende krav til kommunernes 
planlægning. I forbindelse med planlægning for omhandlende ejendom, er det især 
værd at notere sig de nationale interesser i forhold til landskab og kystnærhedszone. 
 
Landskab 

Landskabet, og særligt de bevaringsværdige landskaber bør som udgangspunkt 
friholdes for byggeri og tekniske anlæg af hensyn til den landskabelige oplevelse. Det 
er også vigtigt, at der i benyttelsen af det åbne land generelt er fokus på, hvordan 
nye elementer udformes og placeres, så de kan bidrage til den landskabelige 
oplevelse. 
 
Det er en national interesse, at større sammenhængende landskaber udpeges i 
kommuneplanen. Disse landskaber har stor betydning, idet de giver mulighed for at 
opleve de relativt få steder i Danmark, som ikke er påvirket af by eller tekniske 
anlæg. Det kan også være områder, som gør det muligt at opleve et tilstødende 
værdifuldt landskab, eller som med tiden kan udvikle sig til et sådant.  
 
Det er tillige en national interesse, at de bevaringsværdige landskaber, herunder 
større sammenhængende landskaber, som udgangspunkt ikke må reduceres, og i 
givet fald kun hvis kommunen kan godtgøre, at landskabet ikke længere er 
beskyttelsesværdigt. I den forbindelse kan kommunen anvende den såkaldte 
landskabskarakteranalyse. Metoden forholder sig til landskabsværdierne ved en 
analyse af det naturgeografiske, generationers brug af landskabet og den visuelle 
oplevelse. 
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Kystnærhedszone 

Danmarks kyster og strande er et særkende, og den frie adgang til strandene er et 
fælles gode. Disse værdier skal bevares, samtidig med at det gøres nemmere for 
borgere i de kystnære områder og for virksomheder bl.a. inden for kyst- og 
naturturisme at skabe vækst og jobmuligheder. Det er en national interesse, at de 
åbne danske kyster bevares. I kystnærhedszonen skal offentlighedens adgang til 
kysten sikres og udbygges. Ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter 
sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende 
bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.  
 
Etablering af anlæg inden for kystnærhedszonen uden for udviklingsområderne 
kræver derfor en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. Den 
særlige begrundelse skal godtgøre behovet for kystnær beliggenhed, herunder i 
fornødent omfang belyse mulighederne for placering uden for kystnærhedszonen. 
 
Redegørelse for statslige interesser  

Der vil i Bilag 3 og 4 blive redegjort nærmere for forholdet til de statslige interesser i 
kommuneplanlægningen. Redegørelsen for overholdelse af de statslige interesser i 
forhold til landskab knytter sig til en lokal og specifik analyse af landskabet i og 
omkring planområdet. Analysen er foretaget med udgangspunkt i 
landskabskaraktermetoden.  
Redegørelsen i forhold til planlægningen for nye anlæg indenfor kystnærhedszonen, 
uden for udviklingsområderne, omfatter en redegørelse for de særlige 
planlægningsmæssige begrundelser for at planlægge for dette område, samt en 
redegørelse i forhold til kommunens sammenhængende turistpolitiske overvejelser.  
 
Redegørelsen er udført med udgangspunkt i ovenstående og i overensstemmelse med 
planklagenævnets praksis, bl.a. stadfæstet i NMK 33-03810, NMK 33-03833, 
NMK03839.    
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Bilag 3 – Landskabsanalyse  
Kommunerne skal planlægge for landskabet i kommuneplanen på baggrund af 
Landskabskaraktermetoden (LKM). Resultatet er at den enkelte kommunes landskab 
inddeles i landskabskarakterområder, med hver deres karakter og kvalitet.  
 
Kommunerne skal desuden administrere kystnærhedszonen, som er fastsat i 
planloven, for at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig naturværdi og 
landskabelig værdi. Zonen dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra 
strandkanten og ca. 3 km ind i landet.   
 
Kystnærhedszonen er en planlægningszone, hvor der kan lokaliseres ferie- og 
fritidsanlæg efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser, i forbindelse med 
eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, og hvor der kan 
godtgøres for en særlig planlægningsmæssig begrundelse for den kystnære placering. 
Se bilag 4. En del af denne planlægningsmæssige begrundelse er, at det skal 
godtgøres, at det er sikret, at det nye ferieanlæg ikke forringer natur- og 
landskabsværdier. 
 
For at sikre, at det nye ferieanlæg bliver indpasset, så det indgår i et harmonisk 
samspil med det konkrete landskabs karakter og kvalitet, skal der udarbejdes og 
indarbejdes nogle anbefalinger til et konkret projekt og den konkrete planlægning, 
som desuden sikrer at ferieanlægget ikke strider mod retningslinjerne om landskab i 
kommuneplan2021. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet en dybdegående LKM-analyse for hele 
kommunen og inddelt landskabet i landskabskarakterer. Planområdet omfatter 
landskabskaraktererne Klitlandskabet og Fjordlandskabet, som er det overordnede 
landskabs signatur. Den konkrete planlægning skal understøtte de bærende 
karaktertræk i disse landskaber.  
 
Kommuneplanens retningslinjer, der skal sikre de bærende karaktertræk, er 
udarbejdet for hele landskabskarakterområdet, og ikke på enkeltområder. 
 
For at kunne give anbefalinger til indpasning af det konkrete ferieanlæg og den 
konkrete planlægning, er der behov for at udarbejde en landskabsanalyse for det helt 
lokale landskab, som planområdet er en del af.  
 
Fremgangsmåden er at benytte samme Landskabskaraktermetoden, som Ringkøbing 
Skjern Kommune har benyttet til inddeling af landskabskarakterer. Metoden består af 
en fysisk besigtigelse, metodisk registrering, efterfulgt af en analyse og vurdering af 
landskabets kvaliteter, tilstanden og mulige sårbarheder.  
 
 
I det følgende beskrives 
 

• De overordnede landskabskarakterer i projektområdet 
• Landskabsanalyse af det lokale landskab 
• Vurdering  
• Anbefalinger til det konkrete projekt og planlægning 
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De overordnede landskabskarakterer i projektområdet  

En landskabskarakter er et områdets signatur, som ved ny planlægning og nye anlæg 
skal opretholdes og understøttes. Det lokale landskab planområdet relaterer sig til, 
består af to landskabskarakterer, idet det ligger på kanten af både klitlandskabet og 
fjordlandskabet på Holmsland.  

 
Farverne repræsenterer de forskellige landskabskarakterer. Det røde indikerer klitlandskabet og 
det blå fjordlandskabet. Projektområdet ligger midt i billedet indenfor den røde oval. 
 

 
Farverne repræsenterer de forskellige landskabskarakterer. Det røde indikerer klitlandskabet og 
det blå fjordlandskabet. Projektområdet ligger midt i billedet indenfor den røde oval. 
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Luftfoto med projektområdet, se rød cirkel til venstre i billedet, set i forhold til de 
nærtliggende landskaber. Fra venstre mod højre ses den iøjnefaldende hvide og brede 
strandbred, landtangen med Holmlands Klit, fuglereservatet Tipperne i Ringkøbing 
Fjord og landbrugslandskab med Skjern Ås udløb til fjorden. Dette udsnit rummer 
flere landskabskarakterer end klitlandskabet og fjordlandskabet. 
 
Klitlandskabet 

Klitlandskabet ligger i den vestlige del af kommunen og strækker sig langs hele 
Vestkysten.  

De geologiske karaktertræk består af sandstrand, høje klitter der rejser sig markant 
langs hele Vestkysten samt den bagvedliggende klithede. Landskabsområdet rummer 
kun få lavbundsområder. Klitlandskabet er brudt ved Hvide Sande af en sluse, som 
forbinder Vesterhavet med Ringkøbing Fjord. 

Klitlandskabet er kendetegnet ved naturprægede områder med marehalm og hjælme, 
der er et vigtigt element i sandflugtsbekæmpelsen. Derudover er der lysåben klithede 
med hede- og græsvegetation. Bebyggelsen består af sommerhus- og 
feriebebyggelse, der vidner om den rekreative udnyttelse af landskabet, samt 
havnebyen Hvide Sande. 

Klitlandskabet har en åben karakter, et enkelt udtryk og en stor skala. Det er præget 
af et småbakket terræn, lysåbne klitter og klithede samt sommerhusbebyggelse.  

Hele landskabsområdet er præget af vidtrækkende udsigter, hvor den visuelle 
påvirkning fra anlæg er lav. 

Klitlandskabet er særligt oplevelsesrigt, og rummer vidtrækkende udsigter. I 
landskabet findes enkeltelementer som sømærkerne og Lyngvig Fyr, der kan ses på 
lange afstande. Fra Lyngvig Fyr og fra de høje klitter ved Vinterleje Bjerg og 
Sidselbjerg er der særligt vide udsigter, hvor man kan se ud over det øvrige 
klitlandskab. 

Hele klitlandskabet er særligt karakteristisk, fordi de geologiske og de kulturbetingede 
karaktertræk er tydelige i landskabet. Tilstanden af landskabskarakteren er god, idet 
klitter og klithede fortsat ligger som lysåben natur. Den vedligeholdelsesmæssige 
tilstand er i nogen grad svækket. Klitlandskabet er sårbart over for selv små 
ændringer, men især stort byggeri, skovrejsning og tekniske anlæg vil svække 
landskabet og dets bærende karaktertræk. 
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Fjordlandskabet 

 
Ringkøbing Fjordlandskab består af fjorden og de tilstødende lavbundsområder. 
Fjordlandskabet udgør en stor del af det vestlige Ringkøbing-Skjern Kommune, og 
er kendetegnet af et fladt terræn med en meget åben karakter og lange udsigter over 
vandfladen. Fjordlandskabet startede som en åben havbugt, der senere er blevet 
afgrænset fra Vesterhavet af bølge- og strømpåvirkninger, der har skabt tangen og 
klitterne. Geologisk set er fjordlandskabet et ungt landskab, som stadig er under 
konstant forandring fra havet og fra Skjern Ås udløb til fjorden.  

Fjordlandskabets bebyggelse omfatter klitgårde, der ligger karakteristisk langs 
Klitvejen i overgangen til klitlandskabet mod vest. Arealerne ved fjorden blev udnyttet 
til græsning for gårdenes kreaturer. I den østlige ende af landskabet, er landjorden 
præget af drænede, dyrkede marker og mindre, afgræssede enge. Beplantningen er 
sparsom. Bebyggelsen omfatter endvidere sommerhusområder, mindre havnebyer og 
Ringkøbing.  

Fjordlandskabet rummer i sig selv kun få tekniske anlæg, men fjorden er i moderat 
grad visuelt påvirket af anlæg i de omgivende landskabskarakterområder. 

Oplevelsesværdierne er særligt tilknyttet Ringkøbing Fjords geologiske fortælling om 
udviklingen fra en åben havkyst til en nu lukket fjord. Værnengene og Tipperne 
omfatter desuden store strandenge, hvor man kan opleve et rigt fugleliv. Bagges 
dæmning, sluseanlægget i Hvide Sande og kirkerne omkring fjorden er øvrige 
oplevelsesværdier i landskabet. 

Hele fjordlandskabet er vurderet særligt karakteristisk, på grund af fjorden, det åbne 
landskab, og de afgræssede enge. Tilstanden af landskabskarakteren er god, idet 
strukturen med klitgårdene er til stede og der er lysåbne græsningsarealer. Den 
vedligeholdelsesmæssige tilstand er god og fjordlandskabet er moderat visuelt 
påvirket af tekniske anlæg. Fjordlandskabet er generelt sårbart over for ændringer og 
udviklingstiltag, der kan ændre den åbne og enkle karakter, herunder de særlige 
udsigter over hele fjordlandskabet til klitlinjen.  

I fjordlandskabet findes to delområder, som adskiller sig markant fra det øvrige 
landskab, delområderne Holmsland Sønderby og Værnengene, Tipperne og Bjålum 
Klit. 

*Teksten om Klit- og Fjordlandskab er gengivet tekst fra landskabskarakteranalyse for Ringkøbing-Skjern 
Kommune, som en del af Kommuneplan2021.  
 
Landskabsanalyse af det lokale landskab 

Landskabsanalysen består af en beskrivelse af de geologiske, kulturhistoriske og 
rumlige- og visuelle forhold i det lokale landskab.  
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Luftfoto med planområdet i det lokale landskab, hvor overgangene i landskabet 
tydeligt ses: Fra strand, klit, til hede med sommerhusbebyggelse, dyrket land og 
klitgårde og landbrug - og sidst ses den tilgroede fjordbred.  
 
 
Geologiske karaktertræk 
 
Dannelse og terræn 
Terrænet i det lokale landskab skal ses på baggrund af landskabets dannelseshistorik, 
hvor først klitter og senere fjordlandskab blev dannet.  
De første ca. 300 m fra kystlinjen er præget af Holmsland klit med klitter i højder på 
5-20 m og de næste ca. 600 m er præget klithede i lavere kuperet terræn. Mod øst er 
landskabet præget af et åbent, fladt- og lavtliggende fjordlandskab. 
Projektområdet er delvist beliggende i en tunge af fjordlandskab, som er aflejret op 
ad klitlandskabet, og derfor bugter sig blødt ind i det. Markerne mod syd er opdyrket 
klithede. Selve projektområdet er fladt med marker i 1 – 1.5 m over havet, mens 
landbrugsbygningerne er placeret en anelse højere i terrænet, ca. 2 m over havet. 
Rundt langs landbrugsbygningerne er der etableret afskærmende jordvolde.  
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Danmarks Højdemodel, Overflade skyggekort. Her ses de slørende jordvolde som 
tekniske elementer rundt om bygningsmassen. 
 
Jordart  
Fra Jordbundskort2019 ses at den dominerende jordart i det lokale landskab er 
grovsandet jord. Da området også indeholder en fjordtunge med engareal, er det ikke 
utænkeligt, at der også findes grov og fin lerblandet sandjord.  

 
Jordbundkortene for området 
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Hydrologi 
Hydrologien i det lokale landskab består af en lille sø og en kanal i planområdet, der 
afvander den dyrkede jord med udløb til fjorden.  
 
 

 

 
Billede 1. Tilgroet sø.                                    Vest-øst gående kanal mod fjorden.  
 
 
 
Kulturbetingede karaktertræk 
 
Oprindelse 
De kulturhistoriske spor i Holmsland Klit udgøres af klitgårdene langs kysten, som lå 
forbundet af den gamle vej - fri af de bløde enge og det mest vanskelige klitterræn.  
 
Klitgårdene udgør tilsammen et kulturmiljø og de ligger fortrinsvis placeret i 
overgangen mellem klithede og ager eller eng og så højt i terrænet, at sikkerhed for 
stormfloder blev opnået. Arealerne ved fjorden blev udnyttet til græsning for gårdens 
kreaturer. Klitgårdene er udstukket fra hovedgården Søgaard, som lod fæstegårde 
bygge i klitterne. Klitter hedder på dialekt ”æ bjerre”, hvorfor stednavnet Bjerregård 
benyttes i området. Da Søgaard blev nedlagt i 1830erne overgik Holmsland og 
klittens gårde til selveje, og man begyndte at forny bygningerne. De op til firlængede 
klitgårde i den vestjyske byggestil, opført i grundmur af røde mursten og med hvide 
gesimser og stråtage, stammer derfor i hovedsagen fra anden halvdel af 1800-tallet.  
 
Endnu udgør gårdene på Holmsland Klit en af de bedst bevarede gamle danske 
landbebyggelser, men denne kulturhistoriske perlerække er desværre i fare for at 
ændre karakter og forsvinde.  I projektområdet lå Klitgården Nygård, som blev en af 
de klitgårde der fulgte moderniseringen i landbruget, hvorfor kun placeringen af 
stuehuset er tilbage, og kan vidne om den kulturhistoriske fortælling. 
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Nygård opført 1925, set fra sydøst mod 
nordvest. 

Eksempel på en firlænget klitgård, Vesterledvej 
9, opført 1777-1884 

 
 

 
Billede 2. Udsigt fra fjorden mod vest. I hver side af billedet ses de to klitgårde og 
mellem disse det moderniserede landbrug.  
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Kulturhistoriske spor 
De kulturhistoriske spor i det lokale landskab består af klitgårdene og den struktur de 
ligger i, på kanten mellem klit og fjord med gl. vejføring og kanalerne, som afvander 
engene og dyrkede marker.   

  
Høje målebordsblade 1842-1899 Lave målebordsblade 1928-1940 

  
4-cm kort 1953-1976 Luftfoto 1954 og matrikelkort anno 2021 

 
 

4-cm kort 1980-2001 Luftfoto 2020 og matrikelkort anno 2021 
 
 
Dyrkningsmønster 

Det lokale landskab ligger primært hen i naturarealer, dog anvendes en del af 
fjordlandskabet mod øst, herunder planområdet, til landbrugsdrift. 
Husdyrproduktionen på det store landbrug er ophørt, hvorimod markerne fremstår 
som engareal.   
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Bevoksningsstruktur 

Bevoksningsstrukturen i det lokale landskab er enkel og består af klitter, hede, og 
eng, og her ind i mellem agerland samt stedsegrøn bevoksning ved 
sommerhusbebyggelse og den ene klitgård. Bevoksningen i projektområdet er enkel, 
lav og består ud over eng- og hedearter, fortrinsvis af slørende beplantning ved 
bebyggelse med kulturarter, hvor nogle er etableret på anlagte klitter. Der er primært 
benyttet stedsegrønne arter.  

De egnskarakteristiske plantearter består af bl.a. hjælme, marehalm og andre 
græsser, lave pilearter, hedelyng, kaprifolie, engelsød, revling og havtorn.  
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Billede 3. Plantearter i projektområdet.  
 
 
Bebyggelsesstruktur 
 
Bebyggelsesstruturen i det lokale landskab er enkel og består grundlæggende af den 
gamle klitgårdstruktur, hvor af der ses 2 originale gårde i det lokale landskab, samt 
Nygård, hvor kun placeringen kan vidne om fortællingen. Derudover udgør den 
klyngeagtige-sommerhusbebyggelse mod nord og syd en væsentlig del af 
bebyggelsesstrukturen.  
 
 

 
Billede 4 taget fra klitlinjen i retning øst. Her ses beliggenheden af projektområdet med 
landbrugsbygninger og tekniske anlæg umiddelbart op ad eksisterende sommerhusområde. 
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Billede 5 taget fra Nygårdvej i retning vest. Beliggenheden af planområdet med 
landbrugsbygninger og tekniske anlæg umiddelbart op ad eksisterende sommerhusområde.  
 
 
Tekniske anlæg 

Fra det lokale landskab anes der tekniske anlæg i form af vindmølleparker i den fjerne 
horisont, på den østlige side af fjorden. I det lokale landskab er der tekniske anlæg i 
form af landbruget, herunder et halmfyr, en silo med mobilantenner, gyllebeholder og 
de mange landbrugsbygninger. Derudover kommunevejen, Sønder Klitvej, beliggende 
på kanten af klit- og fjordlandskabet. 
 
 
 
Rumlig og visuelle karaktertræk 
 
Skala og kompleksitet 

Landskabstrækkene tegner et overvejende enkelt til let sammensat landskab i middel 
til stor skala. Særligt den markante klitlinje, det store klithedeareal, de gamle 
klitgårde på kanten af klithede, fjordareal med små dyrkede marker samt samlede 
enheder med sommerhusbebyggelse giver oplevelsen et enkelt udtryk. 
Kombinationen med det markante landbrug med tilhørende tekniske anlæg og stor 
volumen, kommunevejen og de store vindmøller i horisonten giver dog landskabet et 
mere sammensat udtryk.  
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Det lokale landskab har en middelskala, hvor oplevelsen af landskabet er afgrænset af 
bebyggelse, bevoksning og klitlinjen, og en stor skala hvor der er vidtrækkende 
udsigter på tværs af fjord- eller klitlandskabet, kun afbrudt af sommerhuse og 
gårdene.  
  
Rumlig afgrænsning og udsigtsmuligheder 
Især klitlinjen er betydende for den rumlige oplevelse af landskabet, fordi de høje 
klitter lukker landskabsoplevelsen af mod havet, og danner en væg, der naturligt 
leder blikket mod nord, syd og øst. Mod nord og syd er det selve 
sommerhusbebyggelsen, og den stedsegrønne bevoksning ved sommerhusene og den 
ene klitgård, der danner en rumlig afgrænsning af det lokale landskab. Det lokale 
landskab er derfor indrammet og blikket orienteres mod fjorden og horisonten mod 
øst.  
På trods af at der ikke er visuel sammenhæng mellem det lokale landskab og kysten, 
vidner klitlinjen og den dominerende vestenvind med havets brusen, om havets nære 
tilstedeværelse. I det lokale landskab og fra projektområdet er der kun delvist kig til 
vandet i fjorden på grund af en lomme med højereliggende klithedelandskab mod 
fjorden, der er dog udsigter til modstående landskab.   
 
Påvirkning fra tekniske anlæg, bebyggelse mv.  

Området rummer de markante landbrugsbygninger og tekniske anlæg samt 
kommunevejen Sønder Klitvej, og er derfor overordnet set forstyrret og uroligt.  
 

 
Billede 6 taget fra Sønder Klitvej i retning nordvest. Planområdet med det aktuelle 
landbrug fremkommer i synsfeltet i det Klitgården, Sønder Klitvej 218, passeres.  
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Sønder Klitvej ligger en smule højere i terrænet, er meget trafikeret og skaber en 
visuel uro. Den støjmæssige forstyrrelse fra vejen opleves primært i området øst for 
vejen, pga. den dominerende vestenvind. Vejen danner en fysisk barriere i 
landskabet.  
 

  
Billede 7 fra nord mod syd. Sønder 
Klitvej. 

Billede 8 fra syd mod nord. Sønder 
Klitvej.  

 
 
Vindmøller øst for fjorden giver landskabsoplevelsen et teknisk præg om end de ligger 
ca. 10 km væk og derfor ikke fremstår tydelige. De langsomme roterende bevægelser 
fanger øjet og tilføjer en bevægelse til landskabsoplevelsen.   
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Billede 9 taget fra engareal mod øst. Her anes vindmøller i horisonten. De er mere 
utydelige på billedet end de reelt fremtræder.  
 
Visuelle relationer til det omgivende landskab 

Det lokale landskab ved planområdet relaterer sig både til klit- og fjordlandskabet 
med hensyn til terræn, vegetation og lyde, og visuelt især mod det åbne 
fjordlandskab.  
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Vurdering af det lokale landskab 

En vurdering af det lokale landskab består af delelementernes tilstand, særlige 
oplevelsesmuligheder og sårbarhed.  
 
Tilstand 

Et landskabs tilstand vurderes på baggrund af de kulturbetingede karaktertræks 
intakthed i forhold til landskabskarakterens oprindelse, vedligeholdelsesmæssig 
tilstand af de bærende karaktertræk og graden af visuel påvirkning.   
 
Tilstanden i det lokale landskab vurderes god, hvor klitter, klithede og eng fortsat 
ligger som lysåben natur og hvor Klitgårdene ses tydeligt og afspejler den 
kulturbetingede oprindelse. Tilstanden vurderes middel, hvor den kulturhistoriske 
fortælling om klitgårdene i det åbne landskab er sløret af det store landbrug og den 
stedsegrønne beplantning. Vedligeholdelsestilstanden er svækket i naturtyperne, hvor 
de overtages af andre arter end klit, klithede og eng. Visuelt er det lokale landskab, 
på trods af dets middel til store skala, især forstyrret af landbruget i projektområdet, 
med dets dominerende volumen og tekniske anlæg, der giver området en mere 
sammensat karakter, og der delvis hindrer den frie udsigt mod klitlinjen og fjorden. 
 
Særlige oplevelsesmuligheder 
Et landskabs særlige oplevelsesmuligheder vurderes i forhold til om oplevelsen er 
særlig stedbunden, om der er særlige enkeltelementer og om der er særlige udsigter.  
 
Særlig stedbunden 
Oplevelsesværdien i det lokale landskab er særligt knyttet til den geologiske fortælling 
og de naturlige processer, der ændrer landskabet på ny, både i klit- og 
fjordlandskabet og den natur der findes her. Oplevelsesværdien knytter sig også til 
afgræssede engområder ved fjorden og klitgårdene som formidler den kulturhistoriske 
fortælling samt sommerhusbebyggelsen, der er indpasset i klitheden i klynger. 
Derudover knytter oplevelsesværdien sig til de udsigter der fås fra veje og stier over 
fjorden samt mod og fra klitlinjen.  

 
Særlige enkeltelementer 
Der er ikke særlige enkeltelementer i det lokale landskab.   
 
Særlige udsigter 
I hele det lokale landskab er der særlige udsigter til både klitlinjen og mod fjorden og 
modstående landskab.  

 
 
Sårbarhed 

Landskabets sårbarhed 
Ofte er det muligt at tilpasse ønskede ændringer i landskabet, når der tages hensyn 
til landskabets bærende karaktertræk i form af karaktergivende strukturer, skala 
samt de rumlige og visuelle forhold.  
 
Landskabet vurderes sårbart over for en given ændring, hvis den vil ændre 
landskabskarakteren, væsentligt forstyrre oplevelsen af landskabet eller bryde særlige 
strukturer, der er karaktergivende for landskabet.  
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Det lokale landskab er sårbart for  
 

- ændringer med stort byggeri, skovrejsning og tekniske anlæg der fjerner den 
åbne og enkle karakter.  

- sløring eller fjernelse af den karaktergivende struktur som klitgårdene udgør.  
- sløring eller fjernelse af de karakteristiske lysåbne naturtyper som klitter, 

klithede og eng med tilhørende plantearter.  
- sløring af de karaktergivende åbne og kuperede klitter og klithede samt 

lavtliggende fjordeng, der fletter sig ind i klitlandskabet.  
 
Sårbare udsigter 
I landskaber, der rummer særlige udsigtsmuligheder, er udsigterne vurderet særligt 
sårbare. 
 
Sårbare udsigter i det lokale landskab er 

- udsigt på tværs af fjordlandskabet. 
- udsigt til klitlinjen  
- visuel kontakt mellem Klitgårdene, Sønder Klitvej 161 og 218, der giver en 

visuel sammenhæng i den karakteristiske åbne klitgårdstruktur.  
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Anbefalinger til det konkrete projekt og planlægning 

For at kunne placere et nyt ferieanlæg i kystnærhedszonen, skal anlæggets ind- og 
tilpasning i landskabet, og projektets disponering og i planlægningen skal forholde sig 
dets betydning for landskabskarakteren. 
 
På baggrund af den lokale landskabsanalyse og -vurdering, er der opsat krav og 
anbefalinger så projektområdet tilpasses landskabet og den omgivende bebyggelse. 
Et projekt i området skal derved forholde sig til: 

- disponeringen af projektområdet,  
- anbefalinger til bebyggelsens skala og karakter,  
- udsigtslinjer,  
- terræn og  
- vegetation 

 
Anbefalingerne skal sikre og understøttes kvaliteterne i landskabskaraktererne i det 
konkrete landskab. Følges de nærmere anbefalinger, vurderes det at 
landskabsværdierne ikke forringes. 
 
Det flade og kultiverede landskab i projektområdet er blevet kraftigt modificeret til 
landbrug og størrelsen på den forfaldne bebyggelse og de tekniske anlæg forringer 
oplevelsen af det karakteristiske vilde klit- og englandskab, der omgiver 
projektområdet.  
Disse omkringliggende naturkvaliteter kunne med projektet "trækkes ind" i området og 
dermed genskabe et mere autentisk landskab.   
 
Det gøres i første omgang ved at rive alle de gamle landbrugsbygninger ned, inkl. 
tekniske anlæg og stuehus samt tilknyttede sommerhus. Derved får det lokale 
landskab en mere enkel og uforstyrret karakter.  
 
Dernæst skal det omkringliggende autentiske landskab "trækkes ind" og genskabes i 
projektområdet, så den nye tilpassede bebyggelse kan placeres i og under hensyn til 
landskabet. 
Sommerhusbebyggelse i klitheden og engområdet er en del af fjordlandskabets 
karaktertræk, så bebyggelse i klynger i forbindelse med det eksisterende 
sommerhusområde vil indpasse sig i den eksisterende landskabskarakter. Derudover 
forbedre det nye ferieanlæg landskabskaraktererne og oplevelsen af det lokale 
landskab ved at  
 

• Sikre fortællingen om klitgården 
For at sikre fortællingen om de egskarakteristiske klitgårde, bør der placeres 
en klitgårds-inspireret 4-længet bygning, med en placering tilnærmet den 
oprindelige placering i planområdet, så fortællingen om en klitgård på kanten 
af klit- og fjordlandskab på lokaliteten bevares.  
 
Det er oplagt at lade min. én bygning, fx fællesbebyggelsen, inspirere sig af 
den gamle klitgårds materialevalg opført i grundmur af røde mursten og med 
hvide gesimser og stråtage, eller som en mere moderne fortolkning heraf.  
 
For at sikre en visuel sammenhæng med de 2 naboklitgårde, hhv. Sønder 
Klitvej 161 og 218 (hvor sidstnævnte pt er afskærmet af bjergfyr) bør 
udsigtslinjer til disse fra den nye klitgårdsinspirerede bygning sikres og 
tydeliggøres. Der må derfor ikke etableres vegetation, bygninger eller terræn, 
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der kan hindre sigtelinjerne.  
 

• Sikre og forbedre udsigt  
For at sikre udsigten over fjordlandskabet og til klitlinjen, og samtidig sikre 
indpasning af den nye bebyggelses i den eksisterende sommerhusenklave, bør 
ny bebyggelse ikke være højere end de nærtliggende sommerhuse samt lade 
sig inspirere af klitgårdene i Holmsland Klit.  
 
Derudover skal skovrejsning hindres, og landskabet skal friholdes af store 
tekniske anlæg samt stort eller markant byggeri der vil sløre landskabets 
åbne og enkle karakter samt hindre udsigt til klitter og over fjord. 

 
• Sikre og forbedre åbne geologiske strukturer og tilknyttede naturtyper 

For at forbedre landskabskvaliteterne i det lokale landskab, bør det 
modificerede terræn med jordvolde og slørende beplantning omkring 
eksisterende bebyggelse fjernes.  I stedet bør der reetableres et klithede-
terræn med bløde, bugtede forhøjninger i terrænet bevaring af det 
lavtliggende og åbne engarealer ved kanalen, for at fastholde den geologiske 
dannelseshistorik. De eksisterende beskyttede naturtyper skal bevares, og 
dets udbredelse udvides i det omfang det er muligt, bl.a. ved at der i 
planområdet etableres nye klitter med naturligt tilhørende beplantning.  
 

• Sikre egnskarakteristisk beplantning 
Hele projektområdet bør beplantes med få og egnskarakteristiske arter, som 
er tilpasset den eksisterende jords beskaffenhed og naturtyper – klithede og 
eng - så som marehalm, hjælme, hedelyng, revling, almindelig engelsød, 
havtorn samt anden urte- og græsvegetation. Private opholdsarealer skal 
begrænses mest muligt.  
 

• Sikre bebyggelsens tilpasning til landskab  
Den nye bebyggelse bør indpasses i det lokale landskab ved dens skala og 
formgivning samt materiale- og farvevalg. Til bebyggelsen kan der med fordel 
indhentes inspiration fra linjerne i landskabet, farver fra vegetation samt 
naturmaterialer og egnskarakteristiske materialer.  
Der kan med fordel formidles om landskabets geologiske og kulturhistoriske 
dannelse og oprindelse. 
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Bilag 4  
Kystnærhedszonen og planlægning 
Planlovens § 5 b 
 
Planområdet er beliggende i landzone og inden for kystnærhedszonen.  Der har ikke 
tidligere været udarbejdet kommuneplanrammer eller vedtaget lokalplaner for det 
samlede område.   
 
For planlægningen i kystnærhedszonen gælder, at der kun må planlægges for anlæg i 
landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse 
for kystnær lokalisering. Det er endvidere et krav i planloven, at ferie- og fritidsanlæg 
lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse 
med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.  
 
Eksempler på planlægningsmæssige begrundelser kan Ifølge lovbemærkningerne til L 
1994 439  være lokalisering i forhold til infrastruktur og servicefunktioner, allerede 
foretagne investeringer i infrastruktur, konflikter med klare natur- og 
landskabsinteresser ved byvækst ind i landet, samt særlige hensyn til øer, halvøer 
o.lign. På øer, halvøer og lignende, der er helt omfattet af kystnærhedszonen, kan der 
fortsat inddrages arealer til nødvendig byudvikling, ligesom lokale og regionale 
udviklingshensyn også kan indgå som et led i den planlægningsmæssige begrundelse. 
 
Det er understreget, at nødvendig udvikling ikke bremses af bestemmelserne, idet 
byudviklingen fastsættes ud fra den kommunale planlægning for kommunen som 
helhed. Loven stiller alene krav om, at en sådan byudvikling skal begrundes, samt at 
udviklingen skal foregå væk fra kysten, hvis det er muligt. 
 
Begrundelsen skal være afvejet mod kystnærhedszonens natur- og 
landskabsinteresser. Ved placering og udformning af de særligt begrundede 
arealudlæg inden for kystnærhedszonen skal der tages størst mulige hensyn til 
landskab og natur. Det påhviler de planlæggende myndigheder i fornødent omfang at 
godtgøre, at disse hensyn er varetaget. 
 
Privatøkonomiske interesser, grundejerforhold eller behov for gunstig beliggenhed i 
forhold til herlighedsværdier kan ikke i sig selv anses for planlægningsmæssige eller 
funktionelle begrundelser. 
 
Det er de planlæggende myndigheder, der skal godtgøre behovet for kystnær 
lokalisering, herunder i fornødent omfang at belyse mulighederne for placering uden 
for kystnærhedszonen. Kravene til begrundelse vil normalt skærpes, jo tættere man 
kommer på kysten. 
 
I det følgende, vil der blive redegjort for den ønskede planlægnings forhold til 
kystnærhedszonen. Der vil blive gennemgået  

- Forhold til sammenhængende turistpolitiske overvejelser 
- Planlægningsmæssige begrundelse 
- Indpasning i landskabet 
- Alternative placeringer 
- Adgang til kysten 

 
 

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/abs/L1994439
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/abs/L1994439
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De sammenhængende turistpolitiske overvejelser, Kommuneplan2021 
og planlægningsmæssige begrundelse  
 
Formålet med udbygningen til hotel er at imødekomme en stigende efterspørgsel på 
mindre overnatningsenheder, herunder muligheden for alternative 
overnatningsformer og bæredygtige ferieoplevelser.  
 
Hoteller er en mere fleksibel overnatningsform end sommerhuse/feriehuse typisk er, 
bl.a. mht. opholdets varighed og adgangen til faciliteter og services.  
 
Projektområdet ligger indenfor Kystnærhedszonen, hvor formålet om at sikre de åbne 
kyststrækninger ved at bevare deres karakteristiske karakter, så de fortsat udgør en 
væsentlig natur- og landskabsressource, varetages med planlovens § 5 b, og i 
kommuneplanernes retningslinjer.  
 
Planlægningen er et led i realiseringen af Ringkøbing-Skjern Kommunes 
sammenhængende turismepolitik, hvor der er fokus på både at skabe nye 
overnatningsformer og muligheder for oplevelser til områdets gæster. 
 
Det fremgår af Ringkøbing-Skjern Kommunes turismepolitik, at 
overnatningskapaciteten i kommunen skal udvides og udvides, så der er mulighed for 
at få flere overnattende gæster hele året.  

Turismen spiller en vigtig rolle i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor turismen betyder 
meget for beskæftigelsen, indtjeningen og serviceniveauet til gavn for 
lokalbefolkningen. Turismeudviklingen skal medvirke til at fastholde Ringkøbing-
Skjern Kommune som et af landets største turistområder. Gennem en bevidst strategi 
og afbalancerede retningslinjer skal turisterhvervet udvikles, samtidig med at 
lokalbefolkningen og natur- og miljøinteresser skal tilgodeses i de forskellige egne af 
kommunen. Det forudsætter en helhedsorienteret tilgang og et bredt samarbejde med 
andre offentlige, internationale og private aktører. 

Turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune er kendetegnet ved ”alt det vand”. 
Ringkøbing-Skjern Kommune har både Vesterhavet, Ringkøbing Fjord og Skjern Å 
systemet som tre stærke turistmagneter. Derfor skal turismeudviklingen tage 
udgangspunkt i disse tre centrale turistmæssige styrker og potentialer. Det er her, 
turisterne er, det er her, turismeerhvervet findes, og det er her, der er et særligt stort 
potentiale for vækst. 
 
Byrådet vil jf. kommuneplanen satse på, at nye turismeanlæg primært udvikles og 
lokaliseres i tilknytning til de eksisterende byer, ferieområder – herunder Holmsland 
Klit – og turismeanlæg, så der sker et positivt samspil med eksisterende handelsliv og 
besøgssteder. Herigennem optimeres muligheden for synergieffekter i den samlede 
indsats med kommuneplanen som den koordinerende fysiske plan. Udbygningen af 
for eksempel infrastruktur, detailhandel og friluftsanlæg kommer såvel 
lokalbefolkningen som turisterne til gavn og forbedrer serviceniveau og 
udviklingsmuligheder i bred forstand. Det er vigtigt, at udvikling og kvalitetsløft sker 
med udgangspunkt i det enkelte områdes særlige identitet og miljø, men også at 
destinationens samlede profil identificeres og styrkes. 



37 
 

 
 

Samarbejde for helårsturisme 
Turismeudvikling spiller en stor rolle for den økonomiske vækst i kommunen. Derfor 
vil byrådet støtte op om turismetiltag, som fremmer helårsturisme. En satsning på 
helårsturisme lægger op til en bedre forrentning af kapitalapparatet og en minimeret 
risiko for store sæsonudsving på grund af dårligt vejr i sommerperioden. Samtidig 
styrkes kortferiemarkedet, som er i fortsat vækst. Helårsturismen er ligeledes med til 
at styrke bosætning og den generelle erhvervsudvikling i lokalområdet, der samtidig 
smitter af på indtjening i og udbygning af den lokale detailhandel, som omsætter to 
femtedele af turisternes samlede forbrug. 

Byrådet ønsker, at planlægningen sker i samarbejde med turistbranchen og andre 
interesserede for at fremme de fælles mål for turismeudviklingen. Det er således et 
fælles mål at understøtte og inspirere til, at byerne udvikles og forbedres som 
turistmål gennem bedre synliggørelse og udnyttelse af eksisterende anlæg inden for 
friluftsliv, kunst og kultur og så videre. Desuden skal indsatsen for at formidle 
information om bevaringsværdige bydele, kulturarv og infrastruktur i ferieområderne 
øges. På det punkt skal kulturinstitutionerne med deres miljøer, seværdigheder og 
oplevelsesmuligheder spille en langt vigtigere rolle, end de gør i dag. 

Redegørelse for turismestrukturen 

Turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune er karakteriseret ved tre turistområder 
omkring Vesterhavet, Ringkøbing Fjord og Skjern Å, ved store sommerhusområder og 
ved mange aktivitetsmuligheder i naturen. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har Danmarks største overnatningskapacitet uden for 
København, Århus og Aalborg, og 80 % udgøres af sommerhuse, hvilket gør 
Ringkøbing-Skjern til Danmarks største sommerhuskommune.  

Overnatningskapaciteten er hovedsageligt centreret på Holmsland Klit, som har 
omtrent 6.000 sommerhuse placeret i store og små sommerhusområder langs med 
den tre kilometer brede tange. Derudover findes omkring 1.000 sommerhuse i 
kommunens nord-vestligste hjørne ved Vedersø Klit.  

Planområdet ligger i umiddelbar tilknytning til et af disse sommerhusområder, 
Nygård,  hvor der ca. 120 sommerhuse i et område på ca. 32 ha. Det ønskede 
planområde til byggeri har et areal på ca. 7 ha. Umiddelbart syd for planområdet, 
ligger den næste lomme af sommerhuse i området Bilberg, der har et samlet areal på 
ca. 23 ha og rummer ca. 95 sommerhusgrunde og en campingplads. 

Centralt i kommunen og ca. 12 km nord for planområdet, ligger Hvide Sande, som er 
kommunens største turismebrand, og umiddelbart nord for ligger Søndervig som den 
andenstørste mikrodestination i kommunen. Søndervig og Hvide Sande er begge 
udpeget som mikrodestinationer med særligt udviklingspotentiale for turismen. 

Ringkøbing Fjord ligger som en stor indsø mellem Holmsland Klit og resten af 
kommunen. Fjorden har stor betydning for kommunens identitet og som et vartegn. 
Rundt om fjorden er der mange vidnesbyrd om fjordens betydning for 
livsbetingelserne.  Vandstanden i fjorden reguleres ved hjælp af slusen i Hvide Sande. 
I fjordens sydligste ende ligger Bork Havn med cirka 2.000 sommerhuse, og på 
fjordens østlige side findes en række mindre sommerhusområder og fjordhavne. 
Slusen, havnemiljøerne i de små bysamfund og sommerhusområderne er på hver sin 
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måde levende kulturmiljøer og særlige kendetegn for området. Fjorden har et 
turistmæssigt potentiale, som i dag ikke nær udnyttes i høj nok grad. 

Vestkystturismen består i væsentlig grad af to store markeder; det tyske og det 
danske. Tyskere står for 75 % af alle overnatninger, mens danskere står for knapt 20 
% (2019). Turismen i kommunen er ligeligt baseret på børnefamilier, som oftest 
rejser i højsæsonen, og på voksne par uden børn, som oftest besøger destinationen 
uden for højsæsonen. Turismen er som mange andre erhverv presset af den 
økonomiske krise, da ferier er et oplagt sted at spare for folk med knappe midler. 
Samtidig er turismen under stærkt markedspres fra øvrige globale destinationer. 

Fundamentet for at opnå vækstmålene er blandt andet de fysiske rammer. Langt 
størstedelen af disse rammer fastlægges i Kommuneplan 2021-2033. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har i kommuneplanens retningslinjer for lokalisering af 
nye hoteller:  

6. Nybyggeri og tilbygning 

Nye, større feriehoteller, kursusvirksomheder og andre større overnatningsanlæg på 
for eksempel over 150 sengepladser skal lokaliseres i byzone i kommunens 
hovedcenterbyer.  

Nye overnatningstilbud med en mindre kapacitet end angivet ovenfor skal lokaliseres i 
tilknytning til et bysamfund, et eksisterende ferie- og fritidsanlæg eller i tilknytning til 
en af de fem mikrodestinationer, forudsat at det er foreneligt med natur- og/eller 
landskabsværdier eller væsentlige nabointeresser, og at det er i overensstemmelse 
med masterplan for mikrodestinationen. 

Planlægningsgrundlag 
Etablering af nye ferie- og fritidsanlæg og udvidelse af eksisterende anlæg skal ske i 
overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer, lokalplan og 
landzonetilladelse samt eventuel nødvendig tilladelse efter særskilt 
lovgivning. Planlægningen for visse anlæg samt etablering af disse projekter kan 
være omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 
projekter (VVM). 

Ved planlægning af nye arealer i byzone eller nye arealer i landzone inden for 
kystnærhedszonen, skal der redegøres for den særlig planlægningsmæssige eller 
funktionelle begrundelse for nødvendigheden af en kystnær lokalisering 

Nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen skal lokaliseres efter følgende 
hovedprincipper: 

• I tilknytning til eksisterende bysamfund eller eksisterende større ferie- og 
fritidsbebyggelser 

• Efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser med udgangspunkt i 
turismeudviklingsplanen i Kommuneplan.  

• Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges 

Ferie- og fritidsanlæg omfattet af disse planlægningsprincipper omfatter feriehoteller, 
feriecentre, campingpladser, herunder pladser med stationært opstillede vogne og 
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autocamperpladser, vandrehjem, lystbådehavne samt større aktivitetsanlæg som 
golfbaner, sommerlande og lignende. 

Øvrige turismerelaterede initiativer 

En række af byrådets initiativer i relation til andre af kommuneplanens temaer vil 
medvirke til at styrke turismen. Ud over det direkte arbejde med handels- og 
turismepolitikken drejer det sig især om initiativer vedrørende friluftsliv, veje og stier, 
byer og bymiljøer og detailhandel med videre, som har betydning for turismens 
udviklingsvilkår. 

Byrådet er indstillet på at tilvejebringe planlægningsgrundlaget til initiativer, som kan 
bidrage til udvikling af turismen afvejet ud fra en helhedsbetragtning af udviklings- og 
beskyttelsesinteresser. Konkret støtter byrådet følgende projekter, der er under 
konceptudvikling og endnu mangler at blive udmøntet konkret geografisk: 

• Eventuelt arealudlæg i nærheden af Ringkøbing Fjord i Gl. Sogn til en ny 
campingplads 

• Eventuelt nye surfercamperpladser omkring Ringkøbing Fjord i direkte 
tilknytning til surfstrande med videre 

• Eventuelt arealudlæg til projektet Holmsland Klit Feriepark ved Bjerregård på 
den sydlige del af Holmsland Klit 

• Eventuelt arealudlæg til projektet Naturpark Vestjylland ved Søndervig vest for 
Baggers Dæmninger 

• Eventuelt arealudlæg ved Stauning Lufthavn til et område til aktionprægede 
friluftsaktiviteter 

 
Overordnet set, vurderes det ansøgte området at opfylde kommuneplanens 
retningslinjer og udpegninger i forhold til turismeudvikling. Det skal dog bemærkes, 
at da projektet forventes at rumme mere end 150 sengepladser, skal der foretages en 
tilpasning i kommuneplanens hovedstruktur. Dette skønnes at være i 
overensstemmelsen med de mere detaljerede dele af kommuneplanen, idet et 
feriecenter ved Bjerregård er særskilt nævnt som et politisk ønske.  
 
 
Destination Vesterhavet 
Ifølge Destination Vesterhavet udgør overnatning i lejet feriehus det største 
turismeforbrug i Ringkøbing-Skjern Kommune og der er et potentiale for mere og 
mere fleksibel overnatningskapacitet. 
 
Vestjysk Turismevækstklynge  
Vestjysk turismeklynge opstod bl.a. på baggrund af, for lav overnatningskapacitet i 
turistområderne, både i højsæsonen og i yder/skuldersæsonen. De potentielle 
målgrupper efterspørger anderledes og mere fleksible overnatningsformer end det 
traditionelle feriehus giver.  
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Indpasning i landskabet 
 
Projektområdet ligger i landzone uden kommune- og lokalplanlægning. I området er 
et stort husdyrsbrug med store tekniske anlæg og produktionsbygninger, stuehus, 
beboelsesbygninger uden bevaringsværdier og arealer i omdrift. Derudover er 
terrænet om bygningerne modificeret med jordvolde, som delvist er beplantet med 
kulturarter. I området vil en realiseringen af projektet tilgodese de naturmæssige- og 
landskabelige hensyn i væsentligere grad end en nedjustering af det aktuelle 
landbrug vil kunne. Gennem realisering af planlægning for området, vil 
landskabsoplevelsen dermed forbedres. Dette gøres ved, at der i området genskabes 
klithede på en del af arealet i omdrift, og eng i en anden del. I disse naturtyper vil der 
kunne opføres ca. 90 hotelhytter med en højde op til 6 m, med et areal på ca. 90 m², 
og opført enten enkeltvis eller med en kort afstand eller som rækkehuse. 
Hotelhytterne etableres i de to naturtyper i et bebyggelsesmønster, i et terræn og 
med en vegetation der indpasser dem i disse, og hvor de forbindes af et net af 
slyngende grusveje. Derudover etableres en klitgårds-inspireret fællesbygning, mht. 
volumen og materialevalg i en højde op til 8,5 m, som placeres, hvor den tidligere 
klitgård lå, på kanten af de to naturtyper og landskabskarakterer. De karakteristiske 
langstrakte udsigter på tværs af landskabet fra klitlinje til fjord sikres ved 
bebyggelsens lave højde. I disponeringen af bebyggelsen bliver der taget hensyn til 
den visuelle sammenhæng til de to øvrige klitgårde, ved at der ikke etableres 
bebyggelse inden for sigtelinjer til disse.  
 
Alternative placeringer 
 
Der er jf. Kommuneplan2021-33 udlagt 4 uudnyttede arealreservationer til forskellige 
ferie- og fritidsformål. Der er udlagt et areal på havnen i Ringkøbing til lystbådehavn, 
et uudnyttet sommerhusområde ved Hemmet, et område til feriecenter ved 
Teglværkssøerne syd for Tarm samt et område til reetablering af Damsø til brug for 
rekreative fritidsaktiviteter.  

Der er i kommuneplanen derved udlagt ét område, der tillige er udlagt til 
overnatningsformål. Baggrunden for planlægningen er, at etablere et hotel, der kan 
udmønte det politiske ønske om etarealudlæg på den sydlige del Holmsland, hvorved 
det ikke er skønnet relevant, at anvende rammeområde 00rf056 i dette område.  

For at undersøge mulighederne for at foretage et arealudlæg på Holmsland Klit, er der 
foretaget en gennemgang af øvrige lokationer, for at vurdere disse i forhold til Sdr. 
Klitvej 214.  

Alternative lokaliseringsmuligheder i ti lknytning til eksisterende sommerhusområde 
på Holmsland Klit.  
 
Der er i fundet 3 mulige projektområder i ”nærområdet” til det foreslåede 
planområde. De vil blive gennemgået individuelt i det følgende.  
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1. Vesterledvej 9A 

 
Området ligger i tilknytning til kommuneplanramme 15so015 mod syd samt 
sommerhusområde mod nord. Lokaliteten opfylder derved kravet om en 
tilknytning til eksisterende planlagte og anlagte områder til ferie- og 
fritidsformål.  
Alle ubebyggede arealer på ejendommen er dog udpeget som natur iht. 
naturbeskyttelseslovens §3. Der vil således ikke være mulighed for at lave 
opføres et byggeri i det område. Det umiddelbart bygbare areal omfatter ca. 
0,8 ha, mod ca. 4 ha på Sdr. Klitvej. 
Det bygbare areal ligger isoleret fra det øvrige sommerhusområde. Med 
udgangspunkt i områdets naturtilstand, vurderes det ikke attraktivt til at 
udvikle et nyt hotel, som forudsat i kommuneplanen.  
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2. Sønder Klitvej 125 

 
Området ligger i tilknytning til sommerhusområde 15so003 og 15so004, men 
inden for Natura2000 areal. Ejendommen ligger desuden øst for Sønder 
Klitvej, hvor man alt andet lige vil skulle indpasse et ferieanlæg mere 
påpasseligt for at sikre udsigter over fjordlandskabet end ved Sønder Klitvej 
214. Ejendommen og området vurderes derfor ikke som et reelt alternativ til 
Sdr. Klitvej 214.  
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3. Holmsland Klitvej 203 og 205 

 
Der ligger et landzoneareal i direkte tilknytning med sommerhusområdet 
omfattet kommuneplanramme 25so005. Området afgrænses mod hhv. 
sommerhusområdet mod nord og mod §3-hede til de øvrige sidder.  
Der er tale om et delvist opdyrket klithedeareal bag klitgården, set i forhold til 
Holmsland Klitvej, på ca. 7 ha, hvoraf de 2,5 ha er i omdrift.  
Området er vurderet mindre egnet end Sønder Klitvej 214, idet man ved 
indpasning af et ferieanlæg i dette landskab skal være meget påpasselig mht. 
ikke at slører de kulturarvs- og landskabsmæssige sammenhænge på stedet, 
idet Klitgården, Holmsland Klitvej 203 er fredet og al trafik må antages at 
passere tæt forbi gården. Den nære tilknytning til det varierede klit- og 
hedelandskab medføre en markant sandsynlighed for, at der i området måske 
findes markfirben og strandtudser. Med udgangspunkt i den fredede gård, at 
området fremstår vådt og en større sandsynlighed for at træffe bilag IV-arter, 
vurderes området mindre planlægningsegnet end området omkring Sdr. Klitvej 
214.  
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4. Kirstinevej 

 
 
Umiddelbart syd for Kirstinevej ligger et landzoneareal i tilknytning til 
sommerhusområdet. Området fremstår med plantagebeplantning og enkelte 
rydninger og et enkelt mindre hus.  
Der er et område på ca. 7,5 ha, der ikke omfattet af beskyttet natur. Dette område er 
som udgangspunkt relevant at undersøge nærmere, i forhold til at vurderer 
alternative placeringer på Holmsland Klit.  
Området er dog efter en samlet vurdering fundet mindre egnet, en Sdr. Klitvej 214. 
Der er her lagt vægt på, at der ved Sdr. Klitvej findes betydeligt byggeri i dag og at 
området har sin egen vejadgang.  
 
Konklusion 
De fire forudgående beskrevne områder er de områder, der vurderes som det bedste 
alternativer til planlægning i forhold til det foreslåede planområde. Med udgangspunkt 
i gennemgangen af områderne set i forhold til de planområdets aktuelle anvendelse, 
bebyggelse og dettes sammenhæng med det omgivne landskab, vurderes de 
alternative uplanlagte områder som ringere alternativer, da det vil være i konflikt 
med klare natur- og landskabsinteresser.  
 
Der vurderes med udgangspunkt i undersøgelsen af de alternative placeringer, at der 
ikke findes reelle alternativer til det foreslåedes område, både i forhold til det 
turistpolitiske potentiale, indpasning i landskab, nærhed til øvrige ferie- og 
fritidsanlæg, forholdet til de kulturhistoriske fortælleværdier og det øvrige bebyggede 
miljø.  
 
Adgang til kysten 
 
Området der ønskes bebygget, udgøres i dag af en landbrugsejendom og dennes 
forfaldne driftsbygninger. Der er til området ikke offentlig adgang, ligesom der ikke 
fra bygninger er direkte adgang til kysten. En realisering af et hotelprojekt i området 
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vil således ikke forhindre offentlighedens adgang til kysten eller det eksisterende 
stinet i området.  
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Bilag 5 – referencebilleder og illustrationer 
 

 
Referencebillede 1 – et forslag til hotelhytter indpasset i klitheden.  
 
 
 

  
Referencebillede 2. Her ses et træhus på en eng. 
https://images.adsttc.com/media/images/614c/efcd/f91c/8148/e600/00a4/large_jpg/
04_Ultra_Architects_foto_Przemys%C5%82aw_Turlej.jpg?1632432051  i naturtypen 
eng i et fjordlandskab ned til Schlei fjord ved Reetdorf, Kappeln i Schleswig-Holstein, 
Tyskland.  
 
 
 
 
 

https://images.adsttc.com/media/images/614c/efcd/f91c/8148/e600/00a4/large_jpg/04_Ultra_Architects_foto_Przemys%C5%82aw_Turlej.jpg?1632432051
https://images.adsttc.com/media/images/614c/efcd/f91c/8148/e600/00a4/large_jpg/04_Ultra_Architects_foto_Przemys%C5%82aw_Turlej.jpg?1632432051
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Referencebillede 3.1. Her ses klitgården, Abelines gaard, i typisk vestjysk byggestil. 
For flere referencebilleder til klitgårdene i Holmsland Klit, se den bevarende lokalplan 
for egnskarakteristiske fjord- og klitgårde langs klitvejen: 
https://dokument.plandata.dk/20_1036830_APPROVED_1177934070092.pdf  
 
 
 
 

 
Referencebillede 4. Her ses en klynge-bebyggelse med hotelhytter etableret i en 
klithede.  
 
 
 
 
 

https://dokument.plandata.dk/20_1036830_APPROVED_1177934070092.pdf
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