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INTRODUKTION 
 
 
 
 
 
Slots- og Kulturstyrelsens bygningsfredningsmyndighed har udarbejdet en 
række faglige retningslinjer for behandling af byggesager på de fredede 
bygninger i Danmark. 
 
I retningslinjerne har vi nedskrevet vores praksis for at sikre en ensartet og 
gennemsigtig forvaltning. 
 
Vi har udarbejdet de faglige retningslinjer som et værktøj til sagsbehandling for 
styrelsens medarbejdere. 
 
De faglige retningslinjer henvender sig endvidere til fagfolk, myndigheder, ejere 
og andre særligt interesserede. 
 
HER KAN DU LÆSE MERE 
Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en læsevejledning til de faglige 
retningslinjer for styrelsens sagsbehandling. Læsevejledningen findes bagerst i 
dokumentet. 
 
Mere information om bygningsbevaring og restaurering kan findes i Slots- og 
Kulturstyrelsens informationsblade om restaurering og bygningsbevaring. 
 
Disse faglige retningslinjer for behandling af sager om fredede 
bygningsomgivelser og selvstændige landskabsarkitektoniske værker kan 
desuden med fordel læses i sammenhæng med de faglige retningslinjer om 
natursten, murværk og belysning. 
 
I forbindelse med lovændringen i 2010, hvor det blev muligt at frede 
selvstændige landskabsarkitektoniske værker, nedsatte Slots- og 
Kulturstyrelsen (daværende Kulturstyrelsen) en arbejdsgruppe, som 
udarbejdede en uddybende rapport om fredning af selvstændige 
landskabsarkitektoniske værker. Disse faglige retningslinjer understøttes af 
denne rapport. 
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HENVISNING 
Find bygningsfrednings- 
loven på  
retsinformation.dk 
 
Find Slots- og 
Kulturstyrelsens 
informationsblade på 
slks.dk 
 
Find flere faglige 
retningslinjer på slks.dk 

• Natursten 

• Murværk 

• Belysning 

Find rapporten om fredning 
af selvstændige 
landskabsarkitektoniske 
værker på slks.dk 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/219
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/219
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/gode-raad-om-vedligeholdelse/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/gode-raad-om-vedligeholdelse/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/bygningsarbejder-paa-fredede-bygninger/faglige-retningslinjer/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/bygningsarbejder-paa-fredede-bygninger/faglige-retningslinjer/
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Faglige_retningslinjer/8_Materialer/8.1_Natursten.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Faglige_retningslinjer/3_Facader_og_ydervaegge/3.1_Murvaerk.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Faglige_retningslinjer/12_Installationer/12.4_Belysning.pdf
https://slks.dk/fileadmin/publikationer/Kulturarv/Fredning_af_selvstaendige_landskabsarkitektoniske_vaerker._Rapport.pdf
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SLOTS- OG 
KULTURSTYRELSENS 
PRAKSIS 
 
 
 
 
 
Slots- og Kulturstyrelsens praksis er baseret på faglig viden om arkitektur, 
bygningskultur, byggeteknik og kulturhistorie. Desuden kan vores praksis være 
bestemt af udtalelser fra Det Særlige Bygningssyn og principielle afgørelser fra 
Kulturministeriets departement. Endelig er vores praksis baseret på erfaringer 
fra fredningsgennemgangen 2010-2016. 
  
Efter forvaltningsloven træffer vi altid afgørelse efter en konkret vurdering af 
den enkelte ansøgning. 
 
PRAKSIS 
Slots- og Kulturstyrelsens generelle praksis for behandling af sager om fredede 
bygningsomgivelser og selvstændige landskabsarkitektoniske værker er 
følgende: 
 
Vi lægger vægt på at opretholde de fredningsværdier, der knytter sig til de 
fredede bygningsomgivelser eller det selvstændige landskabsarkitektoniske 
værk, f.eks. i form af oprindelige strukturer, topografi, beplantning, belægning, 
haveelementer, vand og inventar. 
 
For haveanlæg, pladser og byrum der har karakter af arkitektoniske værker og 
for selvstændige landskabsarkitektoniske værker lægger vi endvidere særlig 
vægt på at opretholde og understøtte værkets oprindelige idé, herunder form, 
struktur og materialeholdning. 
 
Materialer til belægninger og andre landskabselementer skal som 
udgangspunkt være af en type, kvalitet og holdbarhed, som understøtter 
landskabets værdier. 
 
Som udgangspunkt forsøger vi at imødekomme ønsker om tiltag vedr. 
tilgængelighed og klimasikring. Vi stiller ofte krav til, at tiltagene i 
formgivning, materialevalg og udførelse underordner sig det samlede udtryk. 
 
Vi tillader f.eks. som udgangspunkt, at der kan etableres en gangsti på 
pikstensbelægninger ved at optage stenene, jævne og genlægge disse. 
Belægninger, hvortil der er offentlig adgang, kan ud fra en konkret vurdering 
forsynes med en gangsti af en form for trædesten. 
 
Det er vores generelle praksis at sikre, at fjernede eller ødelagte 
landskabsarkitektoniske værker, haver, haveelementer, træer, belægninger 
mm. genskabes, genplantes og/eller tilbageføres ud fra værkets oprindelige idé. 
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HENVISNING 
Find bygningsfrednings- 
loven på  
retsinformation.dk 
 
Læs mere om 
fredningsværdier i kapitlet 
om sagsbehandlingen under 
afsnittet fredningsværdier. 
 
Find Danske 
Anlægsgartneres vejledning 
til pleje af grønne områder 
på dag.dk 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/219
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/219
https://dag.dk/wp-content/uploads/2018/01/pleje-af-groenne-omraader-digital-udgave-til-hjemmeside.pdf
https://dag.dk/wp-content/uploads/2018/01/pleje-af-groenne-omraader-digital-udgave-til-hjemmeside.pdf
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Krav om vedligeholdelse  
Landskaber er i deres natur levende og i evig forandring. Fredede 
bygningsomgivelser eller selvstændige landskabsarkitektoniske værker skal 
som udgangspunkt opretholdes i den form, som bedst understøtter bygningen 
eller de oprindelige intentioner ved værket.  
 
Det betyder, at vi kan stille krav til vedligeholdelse.  
 
Krav om vedligeholdelse kan stilles i henhold til plejeanvisningerne i Danske 
Anlægsgartneres Pleje af grønne områder. 
 
Krav om vedligeholdelse i henhold til plejeplan 
Såfremt der foreligger en plejeplan, som beskriver, hvordan de fredede 
bygningsomgivelser eller det fredede selvstændige landskabsarkitektoniske 
værk vedligeholdes, stiller vi som udgangspunkt krav om, at disse anvisninger 
for pleje følges med henblik på at undgå, at der går fredningsværdier tabt. 
 
Ved genopretning af fredede bygningsomgivelser, haver, m.m. 
Hvis det har betydning for at understøtte en fredet bygning eller understøtte 
forståelsen af en have, plads eller et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk, 
kan vi stille krav om genopretning, herunder retablering og genplantning af 
landskabselementer, hvis elementerne har betydning for den samlede helhed. 
 
Genopretning af fredede bygningsomgivelser, haver, landskabsarkitektoniske 
værker m.m. skal ofte ske med forlæg i oprindelige tegninger, beskrivelser, fotos 
og/eller arkivmateriale samt med forlæg i landskabets oprindelige idé. 
 
I projekter, der omhandler genopretning af fredede bygningsomgivelser, haver, 
landskabsarkitektoniske værker m.m. kan vi stille krav om, at der udarbejdes 
en registrering af oprindelige træer og bevoksning. Vi kan også stille krav om, at 
der i sammenhæng med projektet udarbejdes en plejeplan for fremtidig 
vedligeholdelse. 
 
Udarbejdelse af plejeplan i forbindelse med fredning 
Ved fredning af en bygning, hvor et haveanlæg eller lignende også omfattes af 
fredningen, eller ved fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker, 
er det vores generelle praksis at få udarbejdet en plejeplan, så ejer får de bedste 
forudsætninger for at pleje de fredede arealer og opretholde deres 
fredningsværdier. 
 
STØTTEMULIGHEDER 
Slots- og Kulturstyrelsen kan give støtte til genopretning og rekonstruktion af 
fredede bygningsomgivelser og landskaber og selvstændige 
landskabsarkitektoniske værker, så længe arbejderne styrker, understøtter, 
opretholder eller retablerer fredningsværdierne. 
 
Styrelsen har også mulighed for at støtte udarbejdelsen af plejeplaner og 
perspektivplaner. 
 
For at komme i betragtning til støtte må arbejderne ikke være igangsat. 
  

 
 
ORDFORKLARING 
En perspektivplan for et 
landskab svarer til en 
handlingsplan for en 
bygning. Læs mere om 
handlingsplaner på slks.dk.  

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/fredning-saadan-foregaar-det/#c150346
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ANSØGNINGENS INDHOLD 
 
 
 
 
 
Dette kapitel redegør for, hvad en ansøgning typisk skal indeholde, for at sagen 
er tilstrækkeligt oplyst og kan behandles af Slots- og Kulturstyrelsen. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen forholder sig til, om ansøgningsmaterialet indeholder 
de nødvendige oplysninger, for at vi kan træffe afgørelse i sagen. Hvis vi 
vurderer, at der kun mangler få oplysninger, vil vi typisk anmode om 
supplerende materiale. Hvis vi vurderer, at en større del af 
ansøgningsmaterialet mangler, giver vi typisk afslag på uoplyst grundlag. 
Ansøger er i de tilfælde nødt til at indsende en ny, fuldt oplyst ansøgning. 
 

FULDMAGT 
Hvis ansøgeren ikke er ejer af de fredede bygningsomgivelser eller det fredede 
landskabsarkitektoniske værk jf. Tingbogen, skal der vedlægges en gyldig 
fuldmagt fra havens ejer. 
 
Det skal fremgå af fuldmagten, hvem der udsteder fuldmagten, og hvem 
fuldmagten er udstedt til. Fuldmagten skal være dateret. Det skal klart fremgå, 
hvilke arbejder, fuldmagten gælder. 
 
Fuldmagten skal være udstedt til den person eller virksomhed, der søger om 
tilladelse til at udføre arbejder af de fredede bygningsomgivelser eller det 
fredede landskabsarkitektoniske værk. 
 
BUDGETSKEMA 
Man ansøger om tilskud ved at vedlægge et udfyldt budgetskema til 
ansøgningen. 
  
Budgetskemaet skal indeholde stamoplysninger om de fredede 
bygningsomgivelser eller det fredede landskabsarkitektoniske værk samt 

3 

 

 
 
HENVISNING 
Find Slots- og 
Kulturstyrelsens 
budgetskema på slks.dk 

 

 
 
 
 
 

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE? 

Ansøgning om Indhold 

Ændring af fredede bygningsomgivelser 
og landskaber 

• Redegørelse for landskabets nuværende 
tilstand 

• Beskrivelse af de ønskede arbejder 

• Historisk redegørelse i f.eks. tegning, fotos, 
prospekt og/eller beskrivelse 

• Evt. beskrivelse af restaureringsholdning 

• Ved gravearbejde: dokumentation for, at 
ansøger har kontaktet det lokale museum 
eller er fritaget for at kontakte de lokale 
museum 

 

 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Bygningsfredning/Dit_fredede_hus/budgetskema_tilskud_frededebygninger.xls
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Bygningsfredning/Dit_fredede_hus/budgetskema_tilskud_frededebygninger.xls
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oplysninger om ejer. Budgetskemaet skal også indeholde oplysninger og 
prisoverslag over de forventede omkostninger ved arbejderne. Ofte vil der 
forekomme arbejder, som ikke er støtteberettigede, og det er derfor vigtigt at 
opliste de forskellige udgifter separat.  
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SAGSBEHANDLINGEN 
 
 
 
 
 
Dette kapitel beskriver en række parametre, som Slots- og Kulturstyrelsen 
vurderer og opvejer til at træffe en afgørelse i den enkelte sag.  
 
FREDNINGSVÆRDIER OG SIGNIFIKANS 
I behandlingen af byggesager, foretager Slots- og Kulturstyrelsen først en 
vurdering af landskabets bærende fredningsværdier og en vurdering af 
landskabets signifikans. 
 
Bærende fredningsværdier 
Vi vurderer, om de ansøgte arbejder understøtter og opretholder landskabets 
bærende fredningsværdier. 
 
Der kan f.eks. knytte sig bærende fredningsværdier til et landskabs overordnede 
strukturer som landskabsrum, topografi, beplantning, belægning, vand og 
inventar. 
 

Signifikans 
Herudover vurderer Slots- og Kulturstyrelsen landskabets signifikans. Generelt 
vil en høj signifikans medføre en forholdsvist restriktiv forvaltning. Landskaber 
med en lav signifikans vil typisk medføre en mindre restriktiv forvaltning. 
 
Vurderingen af landskabets signifikans sker på baggrund af en vurdering af: 
• Autenticitet 
• Integritet 
 

 
VÆRDISÆTNING 
Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, om der er redegjort for de værdier, der findes 
i de fredede bygningsomgivelser eller det fredede landskabsarkitektoniske værk. 
I værdisætningen opvejes forskellige parametre, som kan omfatte dets 
oprindelige og/eller nuværende æstetiske/kunstneriske værdi, skaberens 

4 

FREDNINGSVÆRDIER KORT FORTALT 
De bærende fredningsværdier er summen af en bygnings arkitektoniske, 

kulturhistoriske og miljømæssige værdier. De bærende fredningsværdier udgør 

bygningens særlige og umistelige værdier. De bærende fredningsværdier skal være 

synlige og håndgribelige bygningselementer. 

SIGNIFIKANS KORT FORTALT 
Signifikans er et udtryk for bygningens betydning set i forhold til andre fredede 

bygninger af samme type. Signifikans vurderes ud fra sjældenhed, kvalitet og 

bevaringstilstand.  

 
 
ORDFORKLARING 
Autenticitet er et udtryk for 
bygningens ægthed. Både 
oprindelige og senere 
tilkomne bygningsdele 
indgår i vurderingen af 
bygningens autenticitet. 
 
Integritet er et udtryk for. 
hvor helstøbt bygningen 
fremstår i sig selv og i 
forhold til omgivelserne. 
 



FAGLIGE RETNINGSLINJER • LANDSKABSPLEJE   9 
 

intention for dets fremtoning, kulturhistorisk værdi, stilistisk værdi og 
symbolværdi, som f.eks. tydeliggør magtforhold. 
 
LANDSKABETS TILSTAND 
Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, om de fredede bygningsomgivelser eller det 
fredede landskabsarkitektoniske værk er i en tilstand, som kan begrunde en 
restaurering, ændring eller genoprettelse. 
 
METODE TIL ÆNDRING/GENOPRETTELSE 
Slots- og Kulturstyrelsen vurderer den ansøgte metode til 
ændring/genoprettelse. Herunder vurderer styrelsen, om der er redegjort for, at 
metoden til ændring/genoprettelse vil understøtte fredningsværdierne på 
længere sigt.  
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FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN 
 
 
 
 
 
Formålet med dette kapitel er at introducere læseren til væsentlige dele af den 
faglige baggrundsviden, som ligger til grund for Slots- og Kulturstyrelsens 
behandling af byggesager om landskabspleje af en bygnings nære omgivelser og 
selvstændige landskabsarkitektoniske værker. 
 
Yderligere baggrundsviden kan findes i Slots- og Kulturstyrelsens 
informationsblade. 
 
BEGREBSAFKLARING 
Begrebet landskab anvendes i denne tekst som en bred betegnelse, der dækker 
en bygnings nære omgivelser, haver, pladser og selvstændige 
landskabsarkitektoniske værker. 
 
Begreberne havekunst og landskabskunst anvendes ligesom begrebet 
bygningskunst om bearbejdningen af elementer i et arkitektonisk formsprog. 
 
Fredede bygningsomgivelser 
Ved et stort antal fredede bygninger er bygningens eller bygningernes nære 
omgivelser også omfattet af fredningen.  
 
Fredede bygningsomgivelser omfatter alt fra afgrænsede gårdspladser, haver, 
voldsteder og perroner til et areal imellem nogle bygninger eller en hel matrikel.  
 
Som eksempler på fredninger, som også omfatter den fredede bygnings nære 
omgivelser kan nævnes Strømmen Station ved Randers, hvor perronen er fredet, 
Jacobsgård ved Aabenraa, hvor den brolagte gårdsplads er fredet og 
herregården Nysø ved Præstø, hvor voldgraven er fredet. 
 
Bygningsomgivelserne er fredede, fordi de understøtter den fredede bygning og 
besidder selvstændige fredningsværdier. Omgivelserne udgør sammen med 
bygningen eller bygningerne en samlet helhed. Der kan både knytte sig 
arkitektonisk og kulturhistorisk værdi til de fredede bygningsomgivelser.  
 
Begrebet selvstændige landskabsarkitektoniske værker 
Med ændringen af bygningsfredningsloven i 2010 blev det muligt at frede 
selvstændige landskabsarkitektoniske værker. Et selvstændigt 
landskabsarkitektonisk værk forstås som et stykke have- eller landskabskunst, 
som kan stå alene, og som ikke er anlagt i direkte relation til en bygning.  
 
I lovbemærkningerne i forbindelse med lovændringen beskrives et selvstændigt 
landskabsarkitektonisk værk som et menneskeskabt arkitektonisk værk i 
landskabet. Et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk er en bevidst formet 
og planlagt konstruktion eller installation, bestående enten af artsbestemt, 
specifik vegetation og naturmaterialer alene, eller af forarbejdede, bestandige 
materialer, som er formet eller installeret i et landskab eller byskab.  
 

5 

 
 
REFERENCER 
Strømmen Station ved 
Randers, bestående af 
stationsbygningen, pakhus 
og perron (1905 af Heinrich 
Wenck). Fredet 2005. 
 
Jacobsgård i Røllum ved 
Aabenraa, bestående af  
den trelængede gård (før 
1790) med brolagt 
gårdsplads. Fredet 1986. 
 
Nysø ved Præstø, bestående 
af hovedbygningen (1671-
73), portalen, den gamle 
lade, staldbygninger, 
Thorvaldsens værksted og 
voldgravene. Fredet 1918. 

 
 
ORDFORKLARING 
Byskab er den danske 
pendant til det engelske 
’cityscape’. 
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Der kan være tale om en enkeltstående skulpturel genstand eller andre 
kunstneriske installationer, som er projekteret og udført som et selvstændigt 
virkemiddel eller med henblik på at give landskabet eller byskabet et 
kunstnerisk udtryk. Der kan også være tale om et anlæg med bygninger, hvor 
bygningerne er underordnede det landskabsarkitektoniske udtryk, men hvor 
helheden mellem bygninger og det landskabsarkitektoniske greb fremstår som 
en helhed eller et samlet værk. 
 
Som eksempel på denne type fredning kan nævnes De Geometriske Haver i 
Herning, Vor Frue Plads i Kalundborg og Frederiksberg Allé i København. 
 
HISTORISK PERSPEKTIV 
Siden landbruget kom til Danmark omkring år 4000 f.v.t. har mennesker 
bearbejdet landskabet. 
 
Havebrug 
Haven er, ligesom landbruget, en af vores ældste kulturformer. De første haver 
opstod som nyttehaver, da man fandt på at dyrke lokale vilde spiselige planter, 
buske og træer inden for et bestemt afgrænset og beskyttet område. 
 
Først i middelalderen opstod den egentlige havekunst i Danmark. Ved klostrene 
opstod klosterhaver med spiseplanter og urter, som bredte sig til befolkningen. 
 
I dag er de ældste bevarede haver prydhaver, som findes i tilknytning til det 
mere fornemme byggeri.  
 
HAVETYPER OG STILARTER 
Haver kan overordnet opdeles i disse to kategorier:  
• Nyttehaver 
• Prydhaver 
 
Begrebet nyttehave omfatter alle de havetyper, som primært har en praktisk 
funktion, f.eks. dyrkning af fødevarer eller lægeurter. Kålgårde, humlehaver, 
frugthaver, køkkenhaver, urtehaver og apotekerhaver er alle nyttehaver. 
Endvidere kan kolonihaver, som blev udbredt i slutningen af 1800-tallet for at 
byboere kunne få adgang til at dyrke egne grøntsager og få frisk luft, kaldes for 
nyttehaver, selvom de ofte i dag også er prydhaver. 
 
Prydhaver er haver, som anvendes rekreativt eller som dekorativt element i 
relation til et bygningsanlæg. Prydhaver har gennem tiden, ligesom 
arkitekturen, afspejlet stilhistoriens strømninger. Prydhaver har været et 
statussymbol, som har været brugt af magthaverne til at demonstrere deres 
rigdom.  
 
Havekunsten kan kategoriseres i disse stilarter, som relaterer sig til 
udviklingen i bygningskunsten: 
• Middelalderhaven, som typisk kan bestå af fire kvadratiske bede, hvor 

midten er markeret med f.eks. et springvand eller en skulptur 
• Renæssancehaven, som er italiensk inspireret, og som typisk kan bestå af 

kvadratiske og/eller rektangulære bede, der omkranset af hække, stakitter, 
med fontæner, skulpturer og krukker 

• Barokhaven, som er fransk inspireret, og som typisk har lange aksiale 
alléer, parterre (lave buske og blomster organiseret i et geometrisk 

 
 
REFERENCER 
De Geometriske Haver (1945 
af landskabsarkitekt C. Th. 
Sørensen, anlagt 1983) i Birk 
i Herning. Fredet 2014 
 
Vor Frue Plads (1945 af 
landskabsarkitekt C. Th. 
Sørensen) i Kalundborg. 
Fredet 2011 
 
Frederiksberg Allé  (1704), 
Sankt Thomas Plads og 
Frederiksberg Runddel (ca. 
1650) på Frederiksberg i 
København. Fredet 2018 

 
 
ORDFORKLARINGER 
Middelalderen i Danmark er 
perioden 1000-1536. 
 
Renæssancen er perioden 
fra ca. 1400-1600. 
 
Barokken er perioden fra ca. 
1600-1730. 
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mønster), bosquetter (små skove), centralt placerede fontæner, skulpturer, 
vaser, klippede tæer 

• Den engelske havestil er en betegnelse for en periode i havekunstens 
historie, der kan ses som en modreaktion til de stringente, geometriske 
franske barokhaver. Den engelske havestil er karakteriseret af en mere 
naturlig stil med snoede stier, dominerende græsplæne, bølgende 
afgrænsninger, fritstående træer, blanke vandflader og eventuelt 
småbygninger 

• Den nyklassicistiske have, som typisk har en symmetrisk opbygning, 
korrespondance mellem have og facader, aflange rektangulære haverum, 
brede græsgange og stauderabatter, kvadratiske og rektangulære 
vandbassiner, mindre formklippede alléer (stammehække), hække og hegn 
mellem de forskellige haverum og som afgrænsning til omgivelserne 

• Den funktionalistiske have, som typisk har et let og luftigt præg med en 
enkel opbygning uden symmetri og større græsarealer med løst placerede 
beplantningselementer 

 
PLEJE AF LANDSSKABS- OG HAVEELEMENTER 
Et landskab eller en have kan bestå af en række forskellige elementer, fra træer 
og buske til vand, belægninger, hegn, mure, gærder, elinstallationer og 
monumenter. Disse elementer kræver særlig vedligeholdelse for at opretholde 
form og udtryk. 
 
I de nedenstående beskrivelser af grønne landskabs- og haveelementer benytter 
Slots- og Kulturstyrelsen sig til den kategorisering og de anvisninger som 
Danske Anlægsgartnere anvender.  
 
Græs 
Græsarealer kan opdeles i følgende kategorier: 
• Prydplæne 
• Brugsplæne 
• Græsflade 
• Fælledgræs 
• Sportsplæne 
• Rabatgræs 
• Naturgræs 
 
Blomster 
Blomster kan opdeles i følgende kategorier: 
• Roser 
• Prydstauder 
• Staudebede 
• Naturstauder 
• Udplantningsplanter 
• Baljeplanter 
• Løg 
• Solitære slyng- og klatreplanter 
• Fladedækkende slyng- og klatreplanter 
 
Buske 
Buske kan kategoriseres i følgende kategorier: 
• Prydbuske 
• Bunddækkende buske 

 

 
 
HENVISNING 
Find Danske 
Anlægsgartneres vejledning 
til pleje af grønne områder 
på dag.dk 

 

 
 
 
 
 

 
 
ORDFORKLARINGER 
Den engelske havestil 
opstod i begyndelsen af 
1700-tallet, men blev først 
udbredt i Danmark i løbet af 
1800-tallet. 
 
Nyklassicismen i Danmark 
er perioden fra ca. 1760-
1830. 
 
Funktionalismen er i 
Danmark en periode fra ca. 
1930-1960'erne. 

https://dag.dk/wp-content/uploads/2018/01/pleje-af-groenne-omraader-digital-udgave-til-hjemmeside.pdf
https://dag.dk/wp-content/uploads/2018/01/pleje-af-groenne-omraader-digital-udgave-til-hjemmeside.pdf
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• Busket 
• Prydhæk 
• Hæk 
• Pur 
• Fritvoksende hæk 
 
Træer 
Træer kan opdeles i følgende hovedkategorier: 
• Fuldkronede træer 
• Formede træer 
• Frugttræer 
• Allétræer 
• Hegn 
• Krat 
• Lund 
• Skov 
 
Vand 
• Bassin 
• Sø 
• Grøfter 
• Voldgrave 
 
Endvidere kan følgende elementer forekomme i de fredede bygningsomgivelser 
og selvstændige landskabsarkitektoniske værker: 
 
Hegn og gærder 
Hegn og gærder beskytter, afgrænser og skaber læ for og i landskabet. Der 
findes både faste gærder, hegn og levende hegn. 

 

 

 

Principtegning af et 
stengærde. 

 

Principtegninger af et 
risgærde. 
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Faste gærder omfatter jordvolde, jord- og stendiger, stengærder og risgærder. 
Jordvolde og diger kan være opbygget af jord, græstørv, lyng og tang, da man 
typisk har brugt lokalt tilgængelige materialer. Et dige kan desuden være 
beklædt med marksten på ydersiden. Et stengærde er udelukkende opbygget af 
marksten og kan være beplantet på toppen eller mellem stenene. Et risgærde er 
opbygget af nedrammede stammer, hvorimellem der er flettet med ris eller 
grene. 
 
Hegn omfatter pilefletværkshegn, stakit, fodhegn, plankeværk, dyrehavehegn 
og raftehegn. 

 
Et dyrehavehegn er opbygget af lodrette stolper, hvorpå der sidder tre vandrette 
løsholter. Mellem løsholterne flettes med lodret stående tynde lige grene, der 
vender den tykke ende nedad.  

 
Hvis et dyrehavehegn er flettet med pilekviste, kaldes det et pilefletværkshegn.  
  

 

Principtegning af et 
dyrehavehegn. 

 

Principtegninger af et 
pilefletværkshegn. 

 

 
 
HENVISNING 
Diger kan være beskyttet i 
museumslovens § 29 a. 
Læs museumsloven på 
retsinformation.dk. 

 

 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358
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Et raftehegn er ligeledes opbygget af lodrette stolper, hvor rafterne kan være 
påsømmet vandret på stolperne eller lodret på vandrette løsholter. 

 
Et stakit kan have mange forskellige udformninger, men det er overordnet 
opbygget af lodrette stolper med to vandrette løsholter, hvorpå der sidder 
brædder eller lister med mellemrum mellem sig. Stolperne kan være udformet i 
både træ, jern, beton eller murværk, mens resten af konstruktionen kan være 
udført i træ og jern.  

 
Et fodhegn er et lille lavt hegn, der kan være udformet af små jernbuer, træ, 
f.eks. små lodrette rafter.  
  

 

Principtegninger af et 
stakit. 

 

Principtegning af et 
raftehegn. 

 

Principtegninger af et 
fodhegn af jernbuer. 
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Et plankeværk er overordnet konstrueret på samme måde som et stakit. Det er 
dog højere og helt tæt i beklædningen. 

 
Levende hegn omfatter hække og træer. Hække kan være tilklippet i forskellige 
former, højder og bredder, og træer kan være beskåret på flere måder og stå 
med forskellig afstand. 
 
 
Vedligehold og overfladebehandling 
Faste gærder behøver næsten ingen vedligeholdelse, men de kan vedligeholdes 
ved at fjerne uønsket beplantning. Stengærder vedligeholdes i øvrigt ved at 
sætte nedfaldne sten tilbage på deres plads. Et risgærde vedligeholdes ved at 
banke risene sammen efterhånden, som de forgår, og derefter tilføje nye ris oven 
på de eksisterende. 
 
Hegn vedligeholdes ved nedvasking af snavs og smuds, samt med jævnlig 
fornyelse af overfladebehandlingen. Overfladebehandling af hegn omfatter 
traditionelt tjæring og maling i farverne hvid, vogngrøn, engelskrød, tjæresort 
eller tjærebrun. 
 
Levende hegn vedligeholdes ved klipning og genplantning af udgåede 
planter/træer. 
 
BELÆGNINGER 
Belægninger i landskaber omfatter stier, terrasser, havegange, (gårds-)pladser, 
gader, fortove, trin og afvandingskanter ved soklen af bygninger. De anvendes 
primært for at få en mere slidstærk og jævn overflade på det underliggende 
terræn. 
  
Helt frem til 2. verdenskrig brugte man hovedsagligt naturligt tilgængelige 
materialer som granit, marksten, kalksten, sandsten, teglsten, grus og 
træplanker. Efter krigen blev nyere materialer som beton hurtigt udbredt til 
brug i belægninger. 
 
Belægninger kan kategoriseres i følgende hovedkategorier: 
• Faste belægninger 
• Løse belægninger 

 

Principtegninger af et 
plankeværk. 
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• Naturstier 
• Sporbelægninger 
• Faldunderlag 
 
Faste belægninger omfatter bl.a.: 
• Piksten 
• Marksten 
• Brosten 
• Bordursten 
• Granitkantsten 
• Chaussésten 
• Mosaiksten 
• Kalk- og sandsten 
• Teglsten 
• Betonfliser 
• Asfalt 
 
Løse belægninger omfatter: 
• Grus 
• Perlegrus 
• Skærver 
 
Ens for alle materialer til belægning er, at de bør lægges på et stabilt og afrettet 
underlag. De faste belægninger kan for størstepartens del lægges i forskellige 
forbandter og mønstre. 
 
Kantafgrænsninger anlægges som afgrænsning mellem stier, veje og bede. 
Kantafgrænsninger kan udføres med f.eks. brosten, chaussesten, teglsten, 
betonsten, lodretstående brædder og jernkantbånd. 
 
MONUMENTER OG BYGNINGSVÆRKER 
Byggesagsbehandling vedr. monumenter og bygningsværker i landskaber 
behandles i de faglige retningslinjer, der beskriver den enkelte bygningsdel eller 
det enkelte bygningsmateriale. 
 
Bygværker som relaterer sig direkte til den fredede bygningsomgivelse eller det 
selvstændige landskabsarkitektoniske værk omfatter: 
• Trapper og ramper 
• Terrænmure 
 
TEKNIK 
Tekniske installationer i landskaber vedrører typisk VVS, el og digitale 
installationer og kan f.eks. omfatte springvand, vandposter, pumper, brønde, 
dræn og rør til vandføring, belysning samt digitale formidlingsinstallationer.  
 
PLEJEPLANER 
Et landskabs flygtige karakter kræver løbende pleje og vedligeholdelse, da det 
ellers forfalder eller helt forsvinder, og derefter kan være svært at genoprette 
nøjagtigt som oprindeligt. Et ophold i plejen kan derfor hurtigt få store 
konsekvenser for landskabets fremtid. 
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For at sikre en bygnings nære omgivelser, haver, pladser og selvstændige 
landskabsarkitektoniske værkers løbende pleje og vedligehold kan man 
udarbejde en plejeplan. 
 
En plejeplan har forskellig karakter alt efter, om plejen/vedligeholdelsen 
udføres af ejeren selv eller af ansatte gartnere. Hvis plejen/vedligeholdelsen er 
udliciteret til et privat anlægsgartnerfirma, udarbejdes en kontrakt, en 
driftsentreprise, der beskriver entreprisens betingelser, omfang og økonomi. I 
begge tilfælde udarbejdes en konkret plejeplan. Til plejeplanen hører et 
kortbilag/plantegning, hvor alle elementer er tegnet ind. 
 
En plejeplan indeholder typisk: 
• Historisk undersøgelse 
• Fredningens formål 
• Beskrivelse af den nuværende tilstand 
• Tilstandskrav 
• Udførelseskrav (metode til genopretning/pleje) 
• Meldepligt 
• Bestillingsarbejde 
 
Historisk undersøgelse 
Den historiske undersøgelse kortlægger havens historie og udvikling. Den kan 
basere sig på spor efter tidligere forhold i den eksisterende have, evt. 
arkæologiske undersøgelser, skriftlige og visuelle kilder, herunder arkivstudier 
og fotodokumentation. Den historiske undersøgelse kan anvendes i arbejdet med 
formulering af en restaureringsholdning. 
 
Fredningen 
Dette afsnit beskriver de specifikke arkitektoniske og kulturhistoriske 
(fredningsværdier), som knytter sig til de fredede bygningsomgivelser eller det 
selvstændige landskabsarkitektoniske værk.  
 
Tilstand 
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af den nuværende tilstand. 
Udformningen af plejeplanen og prioriteringen af de forskellige indgreb vil 
typisk tage udgangspunkt i denne. 
 
De følgende dele af en plejeplan er typisk opdelt efter havens enkelte elementer, 
f.eks. græs, træer, belægninger, så de alle optræder under og knytter sig til de 
enkelte elementer. 
 
Tilstandskrav 
Tilstandskrav beskriver den tilstand (eventuelt efter en genopretning/ændring) 
man altid vil kunne forvente at de enkelte elementer i. Et krav kan f.eks. 
beskrive en permanent margin for, hvor højt græsset må være. Man kan også 
under tilstandskrav anføre, i hvilken tidsperiode den beskrevne tilstand bør 
opretholdes. 
 
Udførelseskrav 
Udførelseskrav beskriver kravene til udførelsen af plejen af de enkelte 
elementer. Det kan være helt specifikke opgaver, metoder, tidspunkter og 
intervaller for udførelsen af plejen. 
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Meldepligt 
Meldepligten beskriver særlige situationer, som skal indmeldes til driftsherren, 
men som der umiddelbart ikke skal gøres noget ved, før driftsherren har 
besluttet det. 
 
Bestillingsarbejde 
Bestillingsarbejde er arbejde, som kun foretages på initiativ fra driftsherren, og 
som afregnes særskilt. Bestillingsarbejde vil typisk være et resultat af en 
indmeldt situation som følge af meldepligten. 
 
En plejeplan kan udarbejdes af fagfolk såsom uddannede gartnere, 
landskabsarkitekter, anlægsgartnere og park- og naturforvaltere. 
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PRINCIPIELLE AFGØRELSER 
OG UDTALELSER 
 
 
 
 
 
I dette kapitel henviser vi til principielle klageafgørelser truffet af 
Kulturministeriets departement og udtalelser fra Det Særlige Bygningssyn, der 
danner præcedens for vores generelle praksis. 
 
AFGØRELSER FRA KLAGEINSTANS 
Der findes ingen klageafgørelser truffet af Kulturministeriets departement 
vedrørende en fredet bygnings nære omgivelser eller selvstændige 
landskabsarkitektoniske værker. 
 
UDTALELSER FRA DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN 
Indholdet af disse faglige retningslinjer er forelagt Det Særlige Bygningssyn den 
3. december 2020. 
 
Der henvises desuden til Det Særlig Bygningssyns udtalelse af d. 30. april 2020. 
 

”Det Særlige Bygningssyn udtalte, at hvis haveanlæggets bærende 
fredningsværdier er blevet forringet, så skal haveanlægget vedligeholdes 
med henblik på, at de bærende fredningsværdier atter bliver intakte.” 

  

6 
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EKSEMPLER PÅ 
BETINGELSER 
 
 
 
 
 
Ifølge bygningsfredningslovens § 10, stk. 2 kan en tilladelse gøres betinget af 
gennemførelse af foranstaltninger, som ikke fremgår af ansøgningen. Derfor kan 
der i en tilladelse til bygningsarbejder være stillet betingelser, som skal 
opfyldes, for at tilladelsen er gældende. 
 
Nedenstående er eksempler på betingelser, som kan forekomme i en afgørelse, 
hvis Slots- og Kulturstyrelsen i den konkrete sag har vurderet, at det er 
nødvendigt for at opretholde fredningsværdierne i det fredede 
landskabsarkitektoniske værk eller i fredede omgivelser. 
 
  

7 

GENOPRETNING 
• Med afsæt i det godkendte projekt, skal der udarbejdes en plejeplan for [skriv 

landskabstype f.eks. have, allé eller landskabsarkitektonisk værk] for at sikre, at 

fredningsværdierne for [skriv landskabstype, f.eks. landskabet, haven, værket] også 

fremover opretholdes. En ansøgning om udarbejdelse af plejeplan skal indsendes 

til Slots- og Kulturstyrelsen. Bemærk at arbejderne er støtteberettiget. 

Eller 

• Retningslinjer som er angivet i plejeplanen for [skriv landskabstype f.eks. have, allé 

eller landskabsarkitektonisk værk] skal efterkommes som beskrevet, herunder 

metode og hyppighed. 

 
UDARBEJDELSE AF EN PLEJEPLAN/PERSPEKTIVPLAN 
• Plejeplanen/perspektivplanen skal udarbejdes af en kyndig fagperson der har 

erfaring med historiske haver og landskaber. 

• Plejeplanen/perspektivplanen skal fremsendes i rapportform til Slots- og 

Kulturstyrelsen.  

• Plejeplanen skal indeholde retningslinjer, herunder metode og hyppighed for 

udførelse af pleje af vegetation, haveelementer mv. 
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LÆSEVEJLEDNING 
 
 
 
 
 
BAGGRUND OG HENSIGT 
Slots- og Kulturstyrelsen har i perioden 2018-2020 udarbejdet en række faglige 
retningslinjer for vores myndighedsbehandling af ansøgninger om 
bygningsarbejder i de fredede bygninger. 
 
Retningslinjerne bidrager til at belyse Slots- og Kulturstyrelsens forvaltning af 
bygningsfredningsloven for offentligheden. 
 
Formålet med formidlingen af de faglige retningslinjer er, at hjælpe 
bygningsejere og rådgivere til at fremsende en fyldestgørende ansøgning og 
samtidig give indsigt i styrelsens sagsbehandling. 
 
De faglige retningslinjer er opdelt i kategorier, der omfatter forskellige 
bygningsdele, materialer og installationer. 
 
INTRODUKTION TIL KATEGORISERINGEN 
De faglige retningslinjer kan læses i sammenhæng med hinanden, da de fleste 
byggesager typisk omfatter bygningsarbejder, der berører flere forskellige 
emner. 
 
Retningslinjerne kan også læses i sammenhæng med Slots- og Kulturstyrelsens 
informationsblade om bygningsbevaring. De enkelte faglige retningslinjer er 
nummererede, og disse numre svarer til nummereringen af 
informationsbladene. 
 
INTRODUKTION TIL TEKSTENS INDHOLD 
De faglige retningslinjer består af en række kapitler. Grå bokse i brødteksten 
indeholder eksempler i tegning. Farvet tekst i brødteksten indeholder korte 
beskrivelser af hhv. fredningsværdier og signifikans, opmærksomhedspunkter i 
sagsbehandlingen og eksempler på betingelser, man kan finde i en afgørelse. 
Informationer i marginen understøtter brødteksten, og her finder man 
ordforklaringer, billedtekster og henvisninger. 
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HENVISNING 
Find Slots- og 
Kulturstyrelsens 
informationsblade på 
slks.dk 

 
 
 
 
 
 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/gode-raad-om-vedligeholdelse/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/gode-raad-om-vedligeholdelse/
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SÅDAN LÆSES KAPITLERNE 
 
Kapitel 1. Introduktion 
Generel introduktion til de enkelte faglige retningslinjer. 
 
Kapitel 2. Slots- og Kulturstyrelsens praksis 
Beskrivelse af Slots- og Kulturstyrelsens nuværende praksis. Praksis revideres 
løbende på baggrund af principielle afgørelser og erfaringer samt udtalelser fra 
Det Særlige Bygningssyn. Endvidere indeholder kapitlet information om 
støttemuligheder. 
 
Kapitel 3. Ansøgningens indhold 
Beskrivelse af, hvilket materiale en ansøgning typisk skal indeholde for at 
sagen er tilstrækkeligt oplyst og kan behandles.  
 
Kapitel 4. Sagsbehandlingen 
Beskrivelse af en række parametre som Slots- og Kulturstyrelsen vurderer og 
opvejer i den enkelte sag, inden der træffes en afgørelse.  
 
Kapitlet fungerer således som et sagsbehandlingsværktøj for styrelsens 
medarbejdere og som en ressource, der kan give ansøgere, ejere og rådgivere 
indblik i, hvad Slots- og Kulturstyrelsen vurderer og lægger vægt på i 
byggesagsbehandlingen. 
 
Kapitel 5. Faglig baggrundsviden 
Introduktion til læseren af væsentlige dele af den faglige baggrundsviden, som 
ligger til grund for Slots- og Kulturstyrelsens behandling af byggesager. 
 
Kapitel 6. Henvisning til principielle afgørelser og udtalelser 
Såfremt der foreligger principielle klageafgørelser truffet af Kulturministeriets 
departement eller udtalelser fra Det Særlige Bygningssyn, der danner 
præcedens for Slots- og Kulturstyrelsens generelle praksis, fremgår disse af 
kapitlet. Kapitlet opdateres løbende. 
 
Kapitel 7. Eksempler på betingelser 
Liste over eksempler på særlige udførelsesmetoder og materialevalg, som en 
tilladelse kan være betinget af. Eksemplerne skal ikke forstås som en facitliste, 
da en afgørelse altid er baseret på en konkret vurdering af den enkelte sag. 
 
Kapitel 8. Kilder 
Kildehenvisninger. 
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