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To dele
• Kommuneplan Trekantområdet: Billund, Fredericia, Kolding, 

Middelfart, Vejle og Vejen
– Hovedstruktur
– Retningslinjer – det åbne land, 

kultur, turisme friluftsliv, 
trafik, tekniske anlæg, støj og klima

– Det vil vi

• Vejen Kommuneplan 2009-2021
– Visioner, mål, principper 

og lokale emner
– Rammer

Kommuneplan 2009-2021



Hvorfor en landskabskortlægning?
Kommuneplanen:
Vi vil gennemføre en landskabskortlægning og -vurdering som grundlag for 

det fremtidige arbejde med varetagelsen af landskabsinteresserne

• Revision af udpegninger
– Værdifulde landskaber
– Større uforstyrrede landskaber
– Værdifulde geologiske beskyttelsesområder
– Kulturhistoriske bevaringsinteresser

• Sagsbehandling
– Placering af større gårdanlæg
– Placering af møller og master
– Placering af andre større tekniske anlæg



Husdyrbrug ved Kongeåen - Tobøl



Hvordan kommer vi i gang?

• Vejledning om landskabet
– Meget inspirerende og grundig, men ikke nem at overskue

• Trekantsamarbejdet
– Mange involverede partere
– Der mangler koordinerede ressourcer

• Projekt om brug og videreudvikling
af landskabskaraktermetoden
– KL, KU, BLST 
– Workshops

Kongeådalen som caseområde



Case: Kongeådalen

Kriterier for valg af caseområde:

• Velafgrænset
• Ensartet
• Markant for Vejen
• Modstridende interesser 

– Landbrug
– Natur, friluftsliv

Fakta:
Smeltevandsdal, 80 km2 



Case: Kongeådalen - øst
Fase 1 - Kortlægning

– Naturgeografisk undersøgelse
– Kulturgeografisk undersøgelse

Geomorfologi Højdemodel



Case: Kongeådalen - øst



Vi har set på
• Fase 1 - Kortlægning

– Trin 2 - Naturgeografisk �
– Trin 3 - Kulturgeografisk �
– Trin 4 - Rumlig visuel - mentor
– Trin 5 - Udpegning af karakterområder – delområder eller ej

• Fase 2 - Vurdering
– Styrker
– Oplevelsesmuligheder
– Tilstand
– Sårbarhed

Vi har ikke set på
• Fase 3 - Strategi
• Fase 4 - Implementering

Case: Kongeådalen - øst



Erfaringer
Vælg centrale kort i GIS
• Naturgeografisk analyse

– Højdemodel, geomorfologisk kort, jordartskort, lavbundsarealer, 
flyfoto

• Kulturgeografisk analyse
– Kort10, historiske kort (1874+99), flyfoto

Brug skema som styringsredskab
– Her samles alle oplysninger om det enkelte område
– Man ved hele tiden, hvor man er i processen
– Mere robust overfor afbrydelser

Saml bilag + faktabokse til en lynvejledning
– Nemt at slå op, især i felten og især som nybegynder

Glem ikke papir, blyant og tykke tusser

Tidsforbrug: 1 uge pr. 25-30 km2 til kortlægning og vurdering?
Vejen        30 uger



Gode råd

1. Sid ikke alene med opgave
– Sparring er vigtig

2. Afsæt sammenhængende tid
– Afbrydelser gør det svært at holde de forskellige trin og begreber adskilt

3. Inddel kommunen i grove naturgeografiske områder
– Det er en forholdsvis let opgave og det giver et godt overblik

4. Find og hold fast i nogle centrale grundkort
– Ensartet
– Der er mange typer kort og opsætninger at vælge imellem

5. Brug papir, blyant og tykke tusser
– De første indledende faser

6. Find en mentor
– Især til de første visuelle analyser

7. Samarbejd med nabokommunerne
– Svært
– Ideer: Fælles mentor, workshops om konkrete områder, rådgiver



Hvordan kommer vi videre?

1. Opdele kommunen i 6-8 grove naturgeografiske områder

2. Orientere politikkerne om opgaves indhold og formål

3. Forsøge at afsætte ressourcer til fase 1 og 2 i 2011

4. Derefter kommer den mere politiske del med strategi og 
implementering

En prioritering og afvejning kan reelt først foretages, når hele 
kommunen er kortlagt og de enkelt områders styrker og sårbarhed er 
vurderet

Prioritering i forhold til nabokommuner bliver også en udfordring

5. Endelige udpegninger til kommuneplanen

6. Administrationspraksis



8 naturgeografiske områder i Vejen Kommune



Landskabskaraktermetoden lokalt

Tak for opmærksomheden

Åben land konferencen 2010 Natur, Miljø & Byg

Gitte Kisbye

DLG ved Brørup


