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Den velholdte kirkelade i bindingsværk giver 
en fin landsbystemning midt i landsbyens øst-
lige del.

Hvor vejene Skjold kirkevej og Kraghøjvej 
mødes står et flot gammelt træ ved en brand-
dam. En fin detalje i ankomsten til landsbyen.

Generalstabskort udarbejdet 184� -1899

Skjold 1986 - 1997

jk-grs
Tekstboks
Læs her de vejledende retningslinier for byggeri i landsbyer

http://www.hedensted.dk/lib/file.aspx?fileID=61260


74

Et stort område midt i byen er udlagt som ny natur. 
Det betyder, at området skal bevares som naturom-
råde med et mangfoldigt og varieret plante- og dy-
reliv.
Kirkebeskyttelseslinien omkring Skjold kirke med-
fører, at der ikke kan opføres bygninger, tekniske 
anlæg og lignende, medmindre det er godtgjort, at 
hensynet til kirkernes landskabelige beliggenhed 
eller samspil med landsbymiljøet ikke herved til-
sidesættes. En stor del af kirkens nære omgivelser 
er fredet.
Landsbyen ligger i et område med særlige drikke-
vandsinteresser, og den vestlige del ligger desuden 
inden for indvindingsoplandet til Skjold Vand-
værk.
En regional rekreativ stirute følger Søndre Kirkevej 
i øst-vestlig retning, og følger også Skjoldvej via 
Småbuskvej. I omgivelserne til stiruten må der ikke 
etableres landskabs- eller miljøforringende anlæg 
eller disponeres på en sådan måde, at det kan ændre 
rutens nuværende karakter (f.eks. forøgelse af den 
motoriserede trafik).
Landsbygaden er på kørebanen belagt med asfalt og 
er uden befæstede fortove. Indkørsler og småveje er 
grusbelagte. Dette landsbygadeprofil bør bevares og 
anvendes ved anlæg af eventuelle nye indkørsler, 
veje og stier.
Skjold virker umiddelbart som en lidt usammenhæn-
gende og diffust afgrænset landsby,  blandt andet på 
grund af det meget store grønne område i midten af 
landsbyen, som deler bebyggelsen op i to dele. Om-
vendt er det også et ganske særligt karaktertræk for 
byen, og denne opdeling bør derfor også af denne 
grund bibeholdes, så det grønne område friholdes 
for ny bebyggelse.
På kortet er angivet det omtrentlige forløb af en 
gammel kirkesti, der forbandt den østlige og vestlige 
by. Et fint kulturhistorisk minde, der kunne reetable-
res som et særligt karaktertræk for landsbyen.
Ved at koncentrere bebyggelsen i to dele, forstærkes 
strukturen både i den østlige del med kirken og over-
vejende småhuse og i den vestlige del med overve-
jende større gårde - og samtidigt tydeliggøres det 
grønne område. Flere steder i landsbyen er karakte-
ren af landsbygade ikke helt til stede. Blandt andet 
på Gl. Pebelvej, hvor der ikke ligger huse overfor 
hinanden. På den måde opfattes vejen ikke som en 
del af, men som udkanten af en landsby. Med nye 
udstykninger til at lukke disse markante huller kan 
der skabes et tydeligere landsbygademiljø.

Beskrivelse: Særlige forhold:

Trafikale forhold:

Fremtidige udviklingsmuligheder:

Ved ankomsten fra syd ses den højtliggende 
hvide kalkede kirke på toppen af bakken.

Den vestlige del af landsbyen er overvejende 
bebygget med gårde, som f. eks. dette idylli-
ske bindingsværkshus. 

Fra Nedergårdsvej ser man gennem gårdsplad-
sen den fantastiske udsigt, som opleves mange 
steder i landsbyen.

I den østlige del af landsbyen ligger den gamle 
smedie, som nu desværre får lov at forfalde, 
trods den store kulturhistoriske betydning.

Kig ad Gl. Pebelvej hvor man med enkelte nye 
udstykninger kunne forstærke landsbymiljøet. 

Et meget karakteristisk hus i rød tegl placeret i 
den østlige del af landsbyen på Nedergårdsvej �.

Landsbyen bliver delt i to ved det store grønne 
område, hvor kun enkelte boliger  er placeret.

Landsbyens navn menes at være blandt de ældste i 
herredet. Det er et udpræget naturnavn og henviser 
øjensynligt til den bakke, som bebyggelsen ligger på 
- som et hævet skjold i forhold til det omkringlig-
gende landskab. På grund af det store grønne områ-
de mellem den vestlige og den østlige del er Skjold 
en lidt usammenhængende landsby . Den østlige del 
er præget af kirken og en del mindre enkeltliggende 
huse, mens den vestlige del overvejende præges af 
fire større længegårde.
Skjold kirke ligger i den østlige del af landsbyen på 
toppen af bakken, som et vartegn for byen. Fra syd 
ses den hvide kirke på lang afstand, selvom den bli-
ver en smule skjult af bebyggelsen umiddelbart syd 
for kirkegården. Ved en restaurering i 1863 fandt 
man spor af et kirketårn. Overleveringen fortæl-
ler, at kirketårnet er blevet brugt som sømærke, og 
udsigten fra bakken til vandet, gør ikke historien 
usandsynlig. Ved siden af kirken ligger en gammel 
kirkelade, som er særlig bevaringsværdig.
I den østlige del ligger også den gamle smedie, som 
lukkede i 196�. Bygningerne står nu meget forfald-
ne, og det er tvivlsomt, om de er til at redde. Det er 
beklageligt, da bygningerne er et fint kulturhistorisk 
minde. Tidligere har der også ligget en skole i lands-
byen. Skjold skole har siden 1931 ligget mellem 
Skjold og Brund. Her findes i dag også børnehave.
Fra syd, ad Pebelvej, ses på lang afstand den hvide 
kirke på bakketoppen. Den skjules dog noget af be-
byggelsen umiddelbart syd for kirkegården. På højre 
hånd kan man dreje ind ad Gl. Pebelvej, og her lig-
ger på vejens østlige side fire ældre, mindre huse på 
række. De afløses af en række nyere huse længere 
oppe på vejens vestlige side.
Fra vest ad Søndre Kirkevej ses en af byens mange 
gårdlænger, der især er fremtrædende i den vest-
lige del af Skjold. Mod syd opleves den smukke 
udsigt til det kuperede landskab. Søndre Kirkevej 
danner en naturlig afgrænsning af landsbyen mod 
syd. Slippet i bebyggelsen mellem den vestlige og 
den østlige landsby virker lidt forvirrende, og den 
nyere bebyggelse syd for kirkegården virker una-
turlig - som om den ligger uden for den egentlige 
landsbyafgrænsning.
Flere bygninger i Skjold har helt eller delvist beva-
ret bindingsværk. Tegl i røde og gule nuancer er dog 
det mest brugte byggemateriale . Der er flere typer 
tagbeklædninger, som f.eks. tegl, eternit- og metal-
plader og kirkens mørke skifertag.
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Afgrænsningen:

Signaturforklaring:

intensivt byggeri

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

ekstentivt byggeri

(større parceller, evt. jordbrugsparceller, evt. i 
form med flere længer, som danner gårdrum)

træer eller højere læhegn

bevaringsværdige bygninger

(se begrundelser under generelle bestemmelser)

ny natur

Kraghøjvej

Skjold Kirkevej

Pebelvej

Søndre kirkevej

Den vestlige del af byen er 
overvejende bebygget med 
større gårde

Udstykninger af mindre 
parceller kan definere 
gadeprofilet på Gl. Pe-
belvej og Nedergårds-
vej.

Den østlige del af landsbyen 
er overvejende bebygget med 
mindre parcelhuse

Mellem de to tæt 
bebyggede dele 
af byen ligger der 
et større grønt 
naturområde.

Gl. Pebelvej

Småbuskvej

Nedergårdsvej

Hvor vejene mødes står 
et bevaringsværdigt 
smukt gammelt træ ved 
en lille branddam.

Udsynet til kirken ved ankom-
sten fra syd sløres i nogen grad 
af bebyggelsen syd for Søndre 
Kirkevej.

Gammel kirkesti

Udstykning af større parceller kan 
skabe sammenhæng og understøtte 
strukturen i denne del af Skjold.
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Foruden de generelle rammebestemmelser for landsbyerne gælder følgende særlige rammebestemmelser for Skjold
- Områdets anvendelse fastlægges til blandet erhvervs- og boligformål (helårsbeboelse)
-  Parceller i områdetype A må maksimalt udstykkes med en grundstørrelse på 1500 m²
- Parceller i områdetype B må ikke udstykkes med en grundstørrelse på mindre end �000 m²
- 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 særlige karakter og det omkringliggende åbne landskab
- Bebyggelse skal udformes og placeres under særlig hensynstagen til den eksisterende landsbys struktur og byggestil, herunder materialevalg 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

A

A

AA

B




