
INSPIRATION TIL BEVARING OG FORBEDRING 
                     -  GOD BYGGESKIK - 

Sommerhuse på klitten 
 

1 



LANDSKABET 
BEVARING AF KLITLANDSKABETS SÆRPRÆG,  KRÆVER AT HUSE OG 
OMGIVELSER VEDLIGEHOLDES MED RESPEKT FOR NATURENS SÆRPRÆG 
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Områdets naturpræg bevares  ved at vælge elementer med mindst muligt 
villapræg. Minimer belægningerne, brug hjemmehørende beplantning, 
Begræns hegn og anvend  naturmaterialer. Stål. plastic, beton og knuste 
skærver, samt skrappe farver er fremmede elementer 

GRUNDENS INDRETNING 



I det åbne klitlandskab og i plantagerne, er 
naturligt hjemmehørende planter, det rigtige valg 
til at fremhæve områdets natur 
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Beplantning 



Lyng  - blåbær - havtorn – hjelme - og klitrose, er 
hjemmehørende planter i landskabet, og  
hvidtjørn, gran og fyr er lokale træer 
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UHELDIGE OG HELDIGE EKSEMPLER 
 

Befæstelser og græs 
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indkørsel – med marmorskærver  
er i voldsom kontrast til det grønne, den hvide 

overflade bliver nusset og  grim med tiden 
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Stabilgrus – er en smuk og billig belægning i naturfarver, bliver 
kønnere med årene og er let at vedligeholde 



 
 

Indkørsel med sorte granitskærver og perlegrus. 
Ødelægger indtrykket af husets vellykkede arkitektur.  
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Smuk vej i stabilgrus – lokale materialer 
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Indkørsel med skærver og asfalt og trykimprægneret kantning. 
Fremmedelementer  som skæmmer omgivelserne 
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Sveller som underlag, falder smukt ind i naturen, er helt 
vedligeholdelsesfrit 
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Belægning i Herregårds sten. Størrelsen og betonstenene får 
stedet til at ligne et villakvarter 
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Pigsten 
- en smuk og naturlig afslutning af teglfacader 
især vellykket ved de gamle klitgårde 
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Strandsten på kant, også en flot og meget egnstypisk 
løsning til at holde græsset væk fra soklen 
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Ubehandlede træbrædder som er tilknyttet til huset. 
Syner ikke meget i landskabet 
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Smal gangsti med 2 rækker fliser lader naturen komme 
tæt på huset 
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Klippet græsplæne, som får huset til at træde alt for 
meget frem (Blåt er i øvrigt ikke tilladt iflg. Lokalplanen) 
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Vilde græsser i stedet for plænegræs, en naturlig afslutning mod 
klitlandskabet 
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Store områder med ral og skærver giver et goldt og 
forsømt indtryk. Plastic profilbrædder er ikke tilladt 
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Naturen kommer helt op til huset med en diskret markering af grunden 
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Moderne arkitektur som falder godt ind i landskabet 
med naturgræs og lynghede fremfor klippet plænegræs 
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VISUELT UHELDIGE OG HELDIGE 
LØSNINGER 
 

Hegning og volde 
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For stejle volde i for stor afstand af huset giver barrierevirkning og ødelægger 
udsigten til det åbne landskab. Er svære at beplante pga hældningen 
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En beplantet vold med marehalm tæt på huset passer til 
landskabet og giver bedre læ 
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Uheldig vold med stejl profil og dækket med træflis 
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Havestakit og grimt husnummer og postkasse giver 
området villapræg 
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Hegn tæt på huset og i tilsvarende farve – diskret løsning som 
ikke skæmmer landskabet 
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Diskret hegning i samme farve som facade. Parabol i samme farve 
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Hegning med ubehandlet fyr eller lærk. Smukt og 
diskret. Passer til huset og reducerer vedligeholdelsen 
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uheldig hegning. overdimensioneret i forhold til huset. Pileflet 
er uheldigt og fremmed for områdets byggeskik 
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Arkitektonisk rigtig hegning der passer til husets byggestil 
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UHELDIGE OG HELDIGE EKSEMPLER 
 

Støttemure 
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Et stendige med metalnet (gabion) hører ikke hjemme i klit- 
landskabet, (ej heller kampesten og hvid marmorsplit) 
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Naturlig terrænbearbejdning med bløde, afrundede 
bakker passer bedre i landskabet 
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Eller en støttemur i ubehandlede brædder. Passer 
også bedre ind i landskabet. 
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støttemur i ubehandlet rundtømmer som er  diskrete i 
form og farve 
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UHELDIGE OG HELDIGE EKSEMPLER 
 

Skiltning og anden markering 
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Skæmmende skiltning som ødelægger naturoplevelsen 
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Diskret markering med pullerter i ubehandlet rundtømmer – 
passer ind i landskabet 
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Unødvendigt skæmmende markering af grunden 
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Markering af vej  m ubehandlet rundtømmer en fin løsning 
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Unødvendig skæmmende markering og hus nummerering 
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Original, diskret markering og  hus nummerering 
44 



Bom med et ugæstfrit og massivt budskab, virker visuelt 
meget stødende 
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Husnummer som samtidig markerer grunden – fin løsning, fine farver 
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Hvidmalede stolper, er en diskret markering som falder 
godt ind i området 
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Diskret markering af vej sving 
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Markering af vej med horisontalt rundtømmer 
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UHELDIGE OG HELDIGE EKSEMPLER 
 

Fritstående elementer, 
Legeredskaber, tørrestativer 
renovation mm. 
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Fritstående skraldespande skæmmer området 
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kamuflering af affaldsspand 

52 



udhus med uheldige proportioner, og forskellige tagmaterialer 
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jordvarmeanlæg – giver voldsomt indgreb i lyngheden 
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udhus med naturgræs på taget og bygget ind i volden 
ses næsten ikke i landskabet 
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Legeredskaber skal placeres tæt på huset eller mod 
mod volde og beplantning så de camufleres 
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Legeredskaber skal være i  ubemalet træ 
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Tørrestativer skal være i  ubehandlet træ, og skal  placeres 
tæt på huset 
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eller kan være malet i husets farve 

59 



Boldbane med hvidt sand  som stikker af mod omgivelserne 
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UHELDIGE OG HELDIGE EKSEMPLER 
 

farver, materialer 
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klitgård med tagdækning i flere forskellige materialer en  
uheldig arkitektonisk løsning 
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Blå farver  ikke tilladt ifølge lokalplanen 
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Mørke tagmaterialer falder bedre ind i naturen end røde tegl 
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vellykket løsning med udhus og hovedhus i samme arkitektur, farver 
og materialer 
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Fint udhus, med mange gode detaljer.  Husnummer 
placeret på væg, svellebelægning, græs på taget  
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Hvide paraboler og postkasser skæmmer mere end mørke 
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Eksempler på sommerhuse i byggestil der passer til området 
68 



Flot sommerhus med græstag, er miljørigtigt og tilbageholder 
nedbør 
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klitgårde vedligeholdt med respekt for traditionen 
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Tak for opmærksomheden 

Vibeke Rønnow Landskab  - Montanagade 33  - 8000 Aarhus C 
+45 24255760 – vr@vibekeroennow.dk 
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