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Den oprindelige herregårds bevaringsværdige 
stuehus rummer nu fængslets administration. 
Bygningen er opført i 1861.

Møgelkær, som her ses fra syd, ligger landska-
beligt i udkanten af et større skovområde på 
en meget markant skråning ned mod de vidt-
strakte engområder langs Skjold å.

Generalstabskort udarbejdet 184� -1899

Møgelkær 1986 - 1997
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Læs her om de vejledende retningslinier for byggeri i landsbyer
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Beskrivelse: Særlige forhold:

I den nordlige del af landsbyen forløber der langs 
Søndre Kirkevej og videre nord på ad Møgelkærvej 
en regional cykelrute.
Møgelkærvej er i sit forløb gennem landsbyen me-
get lige og indbyder til kørsel med høj hastighed. 
Den kunne godt gøres mere trafiksikker ved indlæg-
gelse af en eller flere hastighedsdæmpende foran-
staltninger. Det gælder i særlig grad ved fængslets 
hovedindgang, hvor der er kommet meget krydsende 
blød trafik efter fængslets kraftige udvidelse på den 
østlige side af Møgelkærvej.
Møgelkærsvinget er på kørebanen belagt med asfalt, 

Hele området i og omkring landsbyen er i regionpla-
nen udpeget som værdifuldt landskab, og området 
nordvest for landsbyen er udpeget som skovrejs-
ningsområde - herunder på de arealer, hvor de eksi-
sterende bygninger i den halvåbne fængselsafdeling, 
samt de � skraverede områder for udviklingsmulig-
heder for fængslet ligger.
Fængslets eksisterende sportsplads er i regionpla-
nen udpeget til et område, hvor der kan etableres ny 
natur, og dette er ikke foreneligt med brugen som 
sportsplads.
Stort set hele landsbyen er omfattet af skovbeskyt-
telseslinjen om Hestehave og Hølsø Skov. 
Den sydligste del af landsbyen er i en afstand af 150 
m fra Skjold Å omfattet af åbeskyttelseslinje.
Området umiddelbart syd og sydvest for landsbyen 
er udpeget som særligt værdifuldt natur, hvilket be-
tyder, at det skal bevares som naturområde med et 
mangfoldigt og varieret plante- og dyreliv.
Hele landsbyen er af amtet udpeget som kultuthi-
storisk interesseområde som institutionelt og socialt 
miljø - sårbart over for ændringer i arkitektur og 
miljø.
Dele af landsbyen er, af amtet, udpeget som lav-
bundsområde og potentielt vådområde.
Området  i og omkring landsbyen er omfattet af re-
gionplanens udpegning af områder, hvor der er drik-
kevandsinteresse, og fængslet og landsbyen forsynes 
med drikkevand fra et vandværk umiddelbart syd for 
fængselsbygningerne. 

Senest har fængslet måttet udvide sin afdeling på 
den østlige side af Møgelkærvej med bygninger fra 
et nedlagt asylcenter, og skiftende statslige krav til 
anbringelsesmuligheder nødvendiggør, at lands-
byplanen også rummer udviklingsmuligheder for 
byggeri i tilknytning til den eksisterende forholdsvis 
kompakte bygningsmasse.
Mod vest er der i det nævnte skovrejsningsområde 
to mindre udvidelsesmuligheder dels til den halv-
åbne fængselsafdeling og dels til værkstedsfunktio-
ner. Her er det af stor betydning, at der mod det åbne 
land etableres et beplantningsbælte med skovbryns-
karakter, så det, indtil skoven er rejst, kan danne af-
grænsning mod det åbne land, og senere indgå som 
afslutning på skoven.
I den nordøstlige del af landsbyen er der langs Mø-
gelkærvej mulighed for almindelig bebyggelse - ikke 
nødvendigvis med tilknytning til fængslet - som hu-
ludfyldning i landsbygaden.

Trafikale forhold:

Fremtidige udviklingsmuligheder:

Herregårdens tidligere avlsbygninger rummer 
nu beboelser og andre faciliteter for de ind-
satte. 

Fra syd ses fængslets bygninger på begge 
sider af Møgelkærvej. Her ses også det sidste 
nye byggeri, som er overflødiggjorte bygnin-
ger fra en flygtningelandsby.

På Møgelkærsvinget ligger et samlet set beva-
ringsværdigt kulturhistorisk beboelsesmiljø. 

Mod vest har fængslet udvidelsesmuligheder, 
hvor det er af stor betydning, at der mod det 
åbne land etableres et skærmende beplant-
ningsbælte med skovbrynslignende karakter

Møgelkærvej indbyder til at køre stærkt, og 
der kunne derfor etableres trafiksikkerhedsfor-
anstaltninger - især ved fængslets hovedind-
gang, hvor mange gående krydser vejen.

På den østlige side af Møgelkær kan der som 
udfyldning i landsbyen opføres nye boliger 
eller driftsbygninger for fængslet

Her ses - nordvest for landsbyen - området, 
der i regionplanen er udpeget til skovrejs-
ningsområde.

Møgelkær ligger på et skrånende terræn ned mod 
Skjold å. Landsbyen har navn fra engene her, idet 
møgel er det samme som mere - altså store enge.
Landsbyen præges i dominerende grad af stats-
fængslet (Møgelkær Gods) og dets mange og store 
bygninger. Staten købte i 1939 Møgelkær Gods til 
ungdomslejr. Endnu tidligere havde godset store 
jordtilliggender og hørte i flere hundrede år sammen 
med Boller Gods til grevskabet Friisenborg.
I slutningen af besættelsestiden var det gennem-
gangslejr for norske og danske hjemsendte koncen-
trationslejrfanger - sendt hjem med »De hvide bus-
ser«. I efterkrigstiden var det varetægtsfængsel for 
værnemagere, og overgik herefter til ungdomsfæng-
sel. Siden 1973 har det fungeret som almindeligt 
åbent statsfængsel.
Bygningerne på fængslets arealer er meget forskelli-
ge, og flere er bygget om og derved tilpasset fængs-
lets særlige og skiftende behov. Det ombyggede 
gods fra 1860´erne ses stadig markant i avlsbygnin-
gerne og stuehuset, som nu fungerer som fængslets 
administrationsbygning. Disse bygninger er særligt 
bevaringsværdige som kulturhistorisk minde om ti-
den som landbrugs- og skovbrugsmæssigt drevet 
gods.
Umiddelbart efter krigen opførtes en række meget 
karakteristiske træhuse på Møgelkærsvinget til brug 
for fængslets personale.
Husene er atypiske for sin tid og danner med sin be-
byggelsesplan, arkitektur og materialevalg et særligt 
beboelsesmiljø, som er bevaringsværdigt alene på 
grund af den kulturhistoriske værdi. 
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Afgrænsningen:

Signaturforklaring:

byggemulighed

(mindre huse, evt. med mindre fritliggende 
udhuse og garage)

udvidelsesmulighed for statsfængslet

træer eller højere læhegn

bevaringsværdige bygninger

(se begrundelser under generelle bestemmelser)

Legeplads

Kulturhistorisk bevaringsvær-
digt beboelsesmiljø på Møgel-
kærsvinget

Sportsplads

Staklade

Vandværk

Renseanlæg

Fængslets administra-
tionsbygning

Møgelkærvej

Møgelkærvej

Søndre Kirkevej

Museum

Fængslets halvåbne af-
deling

Grønt friareal
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Foruden de generelle rammebestemmelser for landsbyerne gælder følgende særlige rammebestemmelser for Møgelkær
- Områdets anvendelse fastlægges til blandet erhvervs- og boligformål (helårsbeboelse) - herunder de til statsfængslet hørende funktioner som f.eks. 

undervisning, erhvervsproduktion, motionsudøvelse og lignende fængselsaktiviteter
- Parceller i områdetype A skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 1500 m², og bebyggelse må kun foretages inden for en afstand af maksi-

malt 40 m fra Møgelkærvejs østlige vejskel
- Område C må kun anvendes til statsfængslets funktioner
- Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige �5
- Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter fra terræn til kip
- Som udgangspunkt må bebyggelse ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage (1½ etage). Opføres byggeri med flere etager, skal det 

visuelt dokumenteres, at det kan ske uden genevirkninger i forhold til landsbyens og fængslets særlige karakter samt det omkringliggende åbne land-
skabs karakter

- Bebyggelse skal udformes og placeres under særlig hensynstagen til den eksisterende landsbys og fængslets struktur og byggestil, herunder materia-
levalg og farvesætning

- Bebyggelse skal endvidere udformes og placeres under hensynstagen til natur- og landskabsinteresser i området, herunder særligt i grænsezonen 
mellem landsbyen og det åbne land

- Til udvendige bygningsdele må der ved farvesætning ikke anvendes stærke signalfarver eller fluoriserende farver

Rammebestemmelser:

Landsbyens afgrænsning
og bebyggelsestyper:

A

AC

C

C




