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Hanne Brendstrup Nielsen
Chefkonsulent NIRAS Landskab
Cand.scient Landskabsforvaltning

• Analyser på kommuneniveau (ca. 25 på landsplan)
• Miljøvurdering af planer og projekter
• Planlægning i det åbne land 
• Undervisning / workshops / ekskursioner
• Sparring / specialistbistand

Arbejdet med landskabskaraktermetoden siden 2008
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1. Den grundlæggende landskabsforståelse.

2. Hvad giver landskabsanalysen os?

3. Opsummering - strategisk planlægning?!?

Landskabsanalyse

YNAS6NA67CVJ-2065489706-1849
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Landskab

Natur
Kulturmiljø

Erhverv
Klima

Grøn energi

Byudvikling

Bæredygtighed

Vi SKAL lave strategisk 
planlægning i det åbne 
land !!

Udsigt over landskabet i Horsens Kommune
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Den grundlæggende landskabsforståelse

Udsigt på tværs af Kolding Fjord, Kolding Kommune



Den grundlæggende landskabsforståelse
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Landskabets 
geologiske dannelse

De menneskeskabte lag Landskabet, som vi 
ser og oplever



Landskabets karakter – ”huset” og ”stuen”?
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Landskabsområder i Kolding Kommune
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Vi skal kunne vurdere landskabet

…i forhold til sårbarhed / kapacitet til ændringer…

Hvordan vil planen / projektet påvirke

• landskabets karaktertræk?
• landskabets oplevelsesværdier?

• OG hvordan kan projektet/byggeriet tilpasses 
landskabet?

Udsigt over Bjergene i Horsens Kommune



Vi skal have et fælles ”landskabssprog”
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Hvad giver landskabsanalysen os?

Udsigt fra Skamlingsbanken, Kolding Kommune



Landskabskaraktermetodens faser
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Analyse af unikke landskabsområder



Beskrivelse af landskabets karakterHvad er det, der især kendetegner landskabet?!?
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Karakterstyrke

Vurdering af landskabets karakter

Kystlandskabet på Stenderup Halvø

Almind Ådal

Landskabet vest for Stepping
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Tilstand

Vurdering af landskabets tilstand

Bakkelandskabet på tværs af kommunegrænsen ved Sdr. Vilstrup

Landskabet ved Hejls med udsigt til Hejls Nor
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Vindmøller i landskabet



Solceller i landskabet
Ca. 500 ha

Solceller på Lerchenborg. 
Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/penge/dropper-
kornmarkerne-solceller-er-blevet-en-hot-afgroede

https://www.dr.dk/nyheder/penge/dropper-kornmarkerne-solceller-er-blevet-en-hot-afgroede
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Oplevelsesværdi

Vurdering af landskabets oplevelsesværdi

Solkær Enge – genetableret vådområde efter kunstig afvanding

Skovbryn ved Ferup Skov – overgange mellem skov og lysning
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Mål for landskabets karakter

Mål for landskabets karakter

Gudsø Vig
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Opsummering - strategisk planlægning?!?

Landskabet vest fo Skamlingsbanken, Kolding Kommune



Opsummering
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• Landskabet er rammen om planer og projekter i det åbne land.
• Vi skal lave strategisk planlægning i det åbne land!
• Vi kommer til at planlægge for ”tekniske landskaber”.
• Vi skal have øget fokus på flersidig arealanvendelse.
• Vi skal have modet til at prioritere mellem interesser.
• Vi skal planlægge i den relevante skala.

Landskab

Natur
Kulturmiljø

Erhverv
Klima

Grøn energi

Byudvikling
Bæredygtighed

Landskabsanalyse er et væsentligt redskab 
som afsæt for at lave strategisk planlægning 
i det åbne land!



Tak for ordet

21Udsigt fra Trehøje, Mols Bjerge
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