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Disposition
Hvad er baggrunden og målet? 
Hvordan når vi målet?

Kulturmiljøbegrebet – kort fortalt
Kilder til at fange kulturmiljøer, herunder kort, vægt på 
økonomiske kort (MS)
Elektroniske hjælpemidler (databaser, kort)

Hvad kan det bruges til?
Kulturmiljøforvaltning – 1. overordnede fase
overordnet tilgang til ”historien i landskabet”
naturforvaltning – ”naturens historie”
udbygning med flere data



Digitalt Atlas over Kulturmiljøer
i Danmark

”Digitalisering af kulturarven”
■ Støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd

■ Udført 2003-04 af SDU

■ Samarbejde med Vejle Amt



Digital landskabsinformation

■ www.dkconline.dk – GIS-baseret web-
information om fund og fortidsminder i 
landskabet –

Baseret på indberetning til danske museer
Såvel synlige fredede fortidsminder som usynlige spor efter 
fortidens mennesker
vægt på forhistorien – kun få elementer fra historisk tid
- - punkter (ikke polygoner – bortset fra Kulturarvsarealer)





Digital landskabsinformation - 2

■ Topografiske, historiske kort 
VSK, Målebordsblade, cm-kort
Aflæsbar information
Ikke-søgbar information (bortset fra tilknyttede stednavne-
registre)
KMS’ Danmark Før og Nu





Kulturlandskabsinformation
Mangler stedbestemt viden om:
■ Sammenhængende kulturlandskabsforståelse 
■ Forskellige kronologiske lag i landskabet

Mangler grundlag for en systematisk 
kulturmiljøregistrering
■ Tematiske registreringer
■ Digitale registreringer
■ GIS-registreringer



Amternes kulturmiljøudpegninger

10,54500,2314311965Hele landet

oldtid, landsbyer, kystkulturRP oversigt6387,6107Nordjylland

landsbyerRP oversigt15603,519951Viborg

KIPsærrapport13597,6283Århus

hensigt 2003-----Ringkøbing

oldtid, landsbyer, bygningersærrapport8244,710243Vejle

marskmiljøerRP oversigt13415,859Ribe

grænsemiljøer, befæstningsanlægRP oversigt12450,654Sønderjylland

oldtid, landsbyer, hovedgårdegl. særrapport6193,3140Fyn

nedlagte landsbyersærrapport4122,8237Storstrøm (Falster)

oldtidRP oversigt23134,967Bornholms RK
landsbyer, hovedgårde, stationsbyersærrapport144151412211Vestsjælland

landsbyer, hovedgårdesærrapport46410,7172Roskilde

oldtid, landsbyer, fiskerlejerkun GIS29374,872300Frederiksborg
landsbyerkun GIS29148,929941København

% af amtkm2punktlinieregion
Særligt fokusDokumentationKulturmiljøer arealKulturmiljøer antalAmt

Fra: Møller, Stenak og Thøgersen: Kulturmiljøregistrering i praksis, 2005



Kulturmiljø-begrebet

Officiel definition:
”Et afgrænset område, der afspejler væsentlige 
træk af den samfundsmæssige udvikling.”
(Kulturhistorien i Planlægningen)

Karakteristik:

■ God ramme
■ Siger ikke meget om indholdet, specielt ikke en 
historisk dimension i landskabet eller en 
operationel tilgang



Kulturmiljø

Strukturhistorisk tilgang

■ Elementer og helhed

■ Langvarige strukturer med nedslag i 
landskabet

■ Funktionalitet

■ Samtidighed



Kulturmiljø-temaer - 1
Agrare miljøer før 1800
■ Enestegård*
■ Landsby* 
■ Hovedgård*
■ Fællesområde*
Agrare miljøer efter 1800
■ Husmandskoloni
■ Koloniseret land
■ Samling af gårde/huse
■ Større gård - proprietærgård
■ Dambrug
■ Gartneri/planteskole
Urbane miljøer
■ Forstad
■ Købstad*
■ Parcelhuskvarter
■ Villabebyggelse
■ Rurale by/stationsby
■ Mindre rural by (”mejeriby”)

Rød: nyt tema i forh. t. 
Kulturhistoriske 
Interesser i Landskabet

*: indgår i dækningen af 
kulturmiljøer før 1800



Kulturmiljø-temaer - 2
Industri-/råstofmiljøer
■ Fabrik
■ Produktionsanlæg fra andelstiden
■ Råstofindvinding
Møllemiljøer (vand- og vind-)*
Infrastruktur (vej, jernbane, bro)
Institutionelle/sociale miljøer
Kystmiljøer
■ Fiskerleje*
■ Færgested
■ Ladeplads
■ Skipperby
Militære miljøer
Fritidsmiljøer
Religiøse miljøer*

Rød: nyt tema i forh. t. 
Kulturhistoriske 
Interesser i Landskabet

*: indgår i dækningen af 
kulturmiljøer før 1800



Operationalisering

Agrare kulturmiljøer før 1800
■ Økonomiske kort er grundlaget

Minorerede sognekort
Brug af moderne ejerlavsgrænser



Bellinge sogn:

1 landsby

2 enestegårdsejerlav
(den ene med 
vandmølle)



Kulturmiljøer efter 1800
Agrare miljøer efter 1800
■ Husmandskoloni 

Ved udskiftningen
Efter 1919-lovene

■ Samling af gårde/huse
■ Koloniseret land

Hedekoloni
Inddæmning
Plantage

■ Større gård – proprietærgård (over 12 tdr. htk.)
■ Dambrug
■ Gartneri/planteskole



Kulturmiljøer efter 1800 - 2

Urbane miljøer

■ Købstad* 
■ Forstad
■ Villabebyggelse
■ Parcelhuskvarter
■ Rural by/stationsby
■ Mindre rural by (”mejeriby”)



Litterære kilder
■ Trap: Danmark – 5.-1. udg. (ca. 1970-1860)

■ Andre specielle, men regionsdækkende 
kilder:

Dansk Mejeristat
Dansk Skolestat 
Henrik Pedersen: De danske Landbrug (1688-matriklen)
Frandsen: Vang og Tægt (om dyrkningsfællesskaber) 
Danmarks Stednavne
M.fl.









Fra element til kulturmiljø
■ Et element: et punkt – et kulturmiljø: polygon
■ Intet kulturmiljø uden element(er)

■ Et element → et kulturmiljø (eks. landsby)

■ Flere elementer → ét kulturmiljø (eks.: rural by)

■ Et element bliver ikke tilknyttet noget kulturmiljø
– stadig synligt som punkt

■ Elementer har specifik sognetilknytning –
kulturmiljøer kan rumme elementer fra flere sogne







Digitalt Atlas over Kulturmiljøer 
i Danmark

Digitalt
Databasebaseret, internet

Atlas
GIS-baseret, raster-baggrundskort, rumlighed

Kulturmiljøer
Begrebsudvikling, typologier

Danmark
Vendsyssel, Vejle Amt, Fyns Amt, Ringkøbing Amt, (Storstrøms 
Amt)



Kulturmiljøregistrering

Kort sammenfatning af 
kulturmiljøet (type og 
udvikling)

Tilknyttede elementer

Strukturel bevaringsvurdering
•Velbevaret
•Delvis bevaret
•Forsvundet/opløst
•Overlejret



Kulturmiljøregistrering

1. skrivebordsfase
■ Systematisk registrering af typer i 
kulturlandskabet – dækkende hele regionen

■ Grovsortering af bevaringsgrad

2. Fase - feltbesigtigelse
■ Bygninger – vurdering af alder, funktion mv.

■ Visuelt landskabsindtryk, synlighed, 
sammenhæng



Vejle Amt - kulturmiljøregistrering

■ 8414 registrerede elementer

■ 2400 registrerede kulturmiljøer

■ Heraf 583 velbevarede kulturmiljøer

■ 322 udpegede kulturmiljøer i regionplanforslag
Heraf 70 helt nye



Historien i landskabet

■ Kartografisk indblik (via topografiske 
rasterkort)

■ Overblik
Stedernes historie
Typerne

■ Rumliggørelse af data

■ Sammenstilling af oplysninger – synergieffekt



Naturforvaltning

■ Historisk dimension til naturen

■ Overordnet drift af landskabet (ejerlavs-
tilhørsforhold) historisk set

■ Store §3 områder forhøjer kulturmiljøværdien

■ Perspektivering af driften

■ Nødvendig dimension til Nationalparker



Dynamisk kulturmiljøatlas

■ Uddybning af elementoplysninger, herunder 
mere præcis lokalisering

■ Tilføjelse af nye elementer, også –typer

■ Integration af fotos

■ Integration af andre data (f.eks. arkæologiske)



Kulturens rolle i fremtiden

”Kulturens spor i landskabet er de værdier, som 
udgør kernen i vor fynske identitet, og værdier, 
som giver folk udefra lyst til at besøge vores ø ”

Citat: Bendt Bendtsen (K), 
vicestatsminister

Fyens Stiftstidende 15. maj 2005



Links til kulturmiljøsider

Vendsyssel:
http://gis.vejleamt.dk/SUArealInfo/AI_Map.asp?Page=Kulturmiljoer

Vejle Amt:
http://gis.vejleamt.dk/ArealInfo/AI_Map.asp?Page=Kulturmiljoer

Fyns Amt:
http://kort-info.fyns-amt.dk/ArealInfo/AI_Map.asp?Page=Kulturmiljoer

Ringkøbing Amt:
http://tm.ringamt.dk/kort/AI_Map.asp?Page=Kulturmiljoer

(de to øverste kan også findes på 
http://www.humaniora.sdu.dk/kulturmiljoe/)


