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Notat over ændring af tekst for 11.1 Kulturmiljøer 

 

Tekst i Kommuneplan 2017 

11.1 Kulturmiljøer 

Hedensted Kommune er en landkommune, hvor bebyggelsesstrukturen er forholdsvis tæt med mange 

stations- og landsbyer og få større byer, som alle er relativt nye. Der er tre faktorer, som præger det 

kulturhistoriske mønster i kommunen; naturgrundlaget, jernbanernes udbredelse og den østjyske motorvej 

E45. Disse har i hver deres tid været afgørende for udviklingstendenserne i kommunen og har sat sine spor i 

omgivelserne i form af enkeltelementer som gamle jernbanespor og stationsbygninger, men nogle steder 

også som hele miljøer som for eksempel en herregård med tilhørende park, arbejderboliger og 

produktionslandskab. Disse karakteriseres som kulturmiljøer. 

Kortet nedenfor viser kulturmiljøer. 

 

Forslag til tekst i KPT 37 

11.1 Kulturmiljøer 

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den 

samfundsmæssige udvikling. 

Formålet med udpegningen af kulturmiljøer i Hedensted Kommune er: 

 At de kulturhistoriske særpræg, helheder og sammenhænge bevares. 
 At en øget bevidsthed om forfædres liv og levemåder vil styrke borgernes interesse for kommunen 

og gøre kommunen mere tiltrækkende at besøge og bosætte sig i. 
 At borgere og turister har mulighed for at opleve kulturmiljøerne og få fortalt de mange 

interessante historier, der knytter sig til dem. 

Kulturmiljøsager vurderes bl.a. i forbindelse med byggeansøgning eller landzoneansøgning, samt i 
skovrejsnings- og naturgenopretningsprojekter. 
 
Hvis du vil vide om kulturmiljøerne i Hedensted Kommune, så søg på kortet eller læs mere om de enkelte 
kulturmiljøer i infoboksen til højre og generelt om kulturmiljøerne i nedenstående redegørelse. 
 
Du kan også finde en samlet oversigt med kommunens kulturmiljøer her. 
 
 
OBS: I Infoboksen til højre lægges der direkte link til de 40 udpegede kulturmiljøer. Øvrige links fjernes. 
 
Forslag til ændring af tekst er baseret på kommunens hjemmeside om kulturmiljøer under Planer og 
politikker: https://www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/kulturmiljoeer  

http://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/media/2268412/Samlede-kulturmiljoeer_screen.pdf
https://www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/kulturmiljoeer

