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Forudsætninger

Nærværende skitseforslag for Høfde Q har vi – Schønherr 
A/S – udarbejdet for Fjaltring-Trans Beboerforening i efteråret 
2018. Lemvig Arkitektkontor har varetaget løsningsforslaget til 
udvidelsen af eksisterende toiletbygning, der indgår som en 
del af helhedsplanen. Skitseprojektet er tegnet på baggrund 
af GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering, hentet september 2018.   

Høfde Q ligger ved den danske vestkyst tæt ved Fjaltring 
By. Området består i dag af et areal, der strækker sig fra 
ankomstvejen gennem klitten og cirka 250 meter mod nord, 
hvor området afsluttes af et parkeringsareal mod markerne. 

Området rummer et plateau med parkeringsarealer for biler, 
auto-campere og surfere, en toiletbygning og shelterplads. 
Området består herudover af en handicaprampe, der løber 
i forbindelse med den stenkastning, som udgør høfdens 
grundkonstruktion. Rampen giver adgang til det yderste af 
høfden og stranden, der ligger nedenfor parkeringsarealet. 
Stranden er beskyttet mod Vesterhavet af bølgebrydere, der 
giver gode betingelser for ophold og badning.

De senere år er Høfde Q blevet et yndet samlingssted 
for surfere og turister i autocampere, der til trods for 
forbudsskiltning overnætter og ’langtidscampere’. De mange 
autocampere har skabt et behov for at se på områdets 
organisering, således den måde, hvorpå der parkeres 
reguleres og begrænses. Derudover er der fra lokalsamfundet 
et ønske om at udbygge den eksisterende toiletbygning til at 
kunne rumme en sauna og bedre muligheder for at kunne 
servicere gæster og informere om lokalområdets muligheder.

Høfde Q ligger inden for klitfredningslinjen. Til trods herfor 
har områdets karakter siden starten af 1900-tallet løbende 
blevet transformeret i forbindelse med kystsikringstiltag, 
senest i 2009, hvor skråningsbeskyttelsen mod nord blev 
renoveret ved brug af tonstunge granitblokke hentet hjem 
fra Norge. Den løbende transformering samt stedets karakter 
som prøvestation for forskellige kystsikringsmetoder, har 
efterladt et fascinerede og brutalt sted, hvor natur møder 
store ingeniørmæssige bedrifter. 

De mange tiltag ad åre har imidlertid efterladt et landskab, 
der mangler sammenhængskræft. Ingredienserne er til 
stede; tiden er nu til en bedre sammenhæng - både på 
stedet og til det større vestjyske kystlandskab. 

Høfde Q i det vestjyske kystlandskab

Lidt syd for udmundingen af Dybe Å, der har været 
endepunktet på oldtidsstien mellem Viborg og Vesterhavet, 
ligger Høfde Q, som en megastruktur fra nyere tid. Som 
det eneste sted på den lange nordsydvendte kyststrækning 
mellem Thyborøn og Thorsminde ophører strandfladen, 
der i stedet erstattes af den lange skråningsbeskyttelse af 
tonstunge granitblokke.  

At gå langs stranden med dens rytmiske bevægelse af 
høfder og op i klitten langs granitarmen er en storslået tur, 
hvor unikke bygværker, såsom Bovbjerg Fyr og Trans Kirke, 
ligger på toppen af de høje klitskrænter; næsten på vej i 
havet og kun tilgængelige via smalle trappeløb. 

Høfde Q ligger som en del af dette landskab og området 
kan med fordel i højere grad organiseres, så den nordsydlige 
bevægelse langs vestkysten i højere grad understøttes som 
en samlet fortælling.         

Hvis blikket vendes ind i landet, ligger Høfde Q omgivet af 
kulturelle institutioner, der tiltrækker folk fra hele landet og 
udlandet, og tæt ved Fjaltring by, hvor købmanden tilbyder 
et rigt udvalg af lokale og økologiske varer. Alt sammen 
noget, der sammen med muligheden for at parkere tæt 
ved stranden, bidrager til at gøre stedet til et populært 
udflugtssted for oplandet og turister. 

Til forskel fra Bovbjerg Fyr og Trans Kirke, hvor der parkeres 
ovenpå klitten, sker parkeringen på et menneskeskabt 
plateau inde i klitten. Nærheden til Vesterhavet fra bilen 
er særegent og et af stedets store kvaliteter, men samtidig 
også et af stedets store udfordringer, da de mange ’tilfældigt’ 
parkerede biler og autocampere, overtager helhedsbilledet. 

Et samlet landskabsbillede kan igen genvindes ved en simpel 
reorganisering af parkeringssituationen. Sammen med nye 
faciliteter, bl.a. opgraderede toiletforhold, saunafunktion 
og opholdssituationer, kan det være med til at fastholde 
og tiltrække lokale beboere i at bruge stedet, hvorved der 
opnås en synergieffekt, hvor lokale og turister mødes i et 
fællesskab.        

Indledning

Trans Kirke, Ferring. Parkering på klitten (Kilde: lemvig.eu)

Høfde Q, Fjaltring. Parkering på plateau i klitten (Kilde: lemvig.eu)

Bovbjerg Fyr. Parkering på klitten (kilde:lemvig.eu)
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Autocampere fylder helhedsbilledet

Ortofoto med 0.5 meters højdekurver

Høfde Q i dag

Trafikale udfordringer

Når man kører fra Fjaltring Kirke ned ad Kjeldbjergvej, mødes 
man af synet af autocampere, der forstyrrer horisonten og 
tager opmærksomheden fra vandet. 

Efter at have kørt igennem den smalle passage i klitten og 
drejet rundt om hjørnet, åbner rummet sig op. Fra denne 
flade er det muligt at opnå et storslået panorama ud over 
havet, der møder det store høfdeanlæg. 

Parkering og kørebane er en samlet flade i grus uden 
afmærkninger, hvilket overordnet set er en god løsning 
indpasset i landskabet. Det forholdsvis brede plateau, 
der udvider sig mod nord fra en bredde på omkring 13 
meter til omkring 18 meter, er imidlertid ikke i sig selv 
adfærdsregulerende og giver ingen retningslinjer for, hvordan 
og hvor, man skal parkere. 

Autocampister benytter sig af dette ved at parkere først for 
langs klitten, hvor der er god udsigt mod sydvest. Til tider 
er det sydlige parkeringsområde fyldt af langtidsparkerede 
autocampere på begge sider af køreareal, hvilket ikke tillader 
dobbeltrettet trafik.

I den nordlige ende stiger terrænet jævnt fra kt. 6.5 til kt. 9.0 
op mod den bagvedliggende mark. Det skrånende terræn 
– som egentlig er en del af en samlet klitstruktur - bevirker 
at parkerede biler og autocampere fremstår meget synlige 
både fra Kjeldbjergvej, og når man opholder sig på stedet.   

I dag ender det nordlige parkeringsareal i en grusvej, som i 
sommermånederne er åben for udkørsel hen over marken. 

Denne løsning, der til tider muliggør dobbeltrettet trafik og 
til andre tider kun ensrettet trafik skaber forvirring, særligt for 
førstegangsbesøgende. 

I perioder med meget vand, er der betydelige vandmængder 
på parkeringsarealet, som siver ud gennem klitten fra de 
højereliggende marker og vådområder. I perioder med frost, 
fryser dette til is, som gør det farligt at færdes til fods. 

I forbindelse med høfdekonstruktionen løber et fint 
buet, handicapvenligt stiforløb, der danner den primære 
adgangsvej til stranden. Adgangsstien fremstår uden egentlig 
kobling i en større nordsyd-gående sammenhæng og derfor 
uafsluttet i det store landskabelige træk.         
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Biler: 25 pl. el.

Auto:15 pl

Biler:  15 pl. el.

Auto: 10 pl

Biler: 8 pl. el.
Auto: 5 pl. 
 

Biler: 20 pl. el.
Auto: 7 pl. 
 

Biler: 10 pl. el.
Auto: 3 pl. 
 

Biler: 10 pl. el.
Auto: 5 pl. 
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Ankomst til Høfde Q, Autocampere tager udsigten Toiletbygning træder frem i landskabet

ved at ligge solitært og højt

Vand på kørebane og p-arealer 

fra tilstødende marker og vådområder

Eksisterende forhold, diagram 1:1000

Primær bevægelse kørende tra�k

P-zoner. Kapacitet er skønnet ud fra 

luftfoto og registreringer på stedet. 

Primær bevægelse bløde tra�kanter
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Langt kig mod Trans Kirke og Bovbjerg Fyr hen over imponerende tonstunge granitblokke

Sti, stensætning og klitter danner glidende bevægelser og rumligheder

Landskabsarkitektonisk hovedgreb

Helhedsplanen for Høfde Q bygger på et enkelt 
landskabsarkitektonisk greb, der tager afsæt i stedets 
materialet og gennem få virkemidler strukturer området på 
ny: 

A) Et samlende stiforløb 
Den eksisterende betonsti forlænges i begge retninger i to 
bue-slag, der indpasses i terrænet og landskabets krumme 
bevægelse. Det nye stiforløb danner sammen med den 
eksisterende sti en samlende rygrad, der knytter an til det 
store vestjyske kystlandskab mod både nord og syd.  

Det nye promenadeforløb foreslås i stedstøbt beton og med 
et profil, hvor gangareal i kraft af en kantning hæves 35-
40 cm over terræn. Herved separeres gående og kørende 
trafik, og det samlede element udgør en ca. 250 meter lang 
siddeplint for ophold og større arrangementer. 

Det krumme stiforløb giver et smallere ankomstrum end 
i dag, hvilket bidrager positivt til at styre trafikken og de 
parkerede biler. Det smallere ankomstrum og den nye 
kantning fungerer som en naturlig afgrænsning for bilister, 
der lægger op til at parkere vinkelret på elementet og køre 
langs klitten. 

Autocampere henvises gennem skiltning til området nord for 
toiletbygningen. Herved opnås en smidig afvikling af trafikken 
– også for redningskøretøjer – ved spidsbelastninger. 

Som et centralt punkt - hvor de to stiforløb mødes - 
etableres en større flade, der fungerer som samlingssted 
og udkigspunkt, hvorfra man bl.a. kan se til Trans Kirke og 
Bovbjerg Fyr. 

Centralt på pladsen vil der med fordel kunne placeres et 
større element til ophold, evt. et rundt fælles bord med 
siddemuligheder, hvor de mange brugergrupper kan mødes, 
spise sammen og nyde udsigten. I opholdselementet vil 
der kunne indgå formidlingsmæssigt indhold, såsom de 
mange kulturtilbud i nærområdet, stedets historie og/eller 

afstandsmarkører til de nærtliggende historiske steder i 
landskabet.  

Øst for den eksisterende toiletbygning og i nærheden af 
shelterne anlægges i forbindelse med den nye tilbygning en 
mindre opholdsterrasse, der store dele af året vil ligge i læ 
for stedets herskende vinde. Der bibeholdes en rampe som 
i dag som tilgang til bygningen og terrassen.    

B: Parkeringsgryde i klitten
Det skrånende terræn i områdets nordlige del 
terrænbearbejdes som en gryde i klitten. Overskudssand/
jord anvendes til at hæve højden af klitterne, hvorved der 
skabes en landskabelig ryg mod øst. 

Ved at forsænke den nordlige parkeringsareal for autocampere 
og surfere og opbygge den afgrænsende klit camoufleres 
autocamperne i landskabet, bl.a. når man ankommer fra 
byen. Derudover bevirker forsænkningen af arealet, at der 
sikres bedre læforhold ved autocamperne. 

Den nuværende ’sommervej’, der muliggør ensrettet trafik og 
udkørsel hen over marken, nedlægges, dels for at opnå et 
let aflæseligt trafikalt system, hvor der ikke forekommer ad 
hoc udkørsel over marken, der skæmmer det landskabelige 
udtryk, dels for at opnå et mere fredeligt autocamperareal. 

Drift
Idet udkørselsmuligheden i nord sløjfes til fordel for 
permanent dobbeltrettet trafik, er det væsentligt, at der 
sikres tilgængelighed året rundt på den forholdsvis smalle 
ankomstvej gennem klitten. 

Sammen med den generelle drift af området, herunder 
rydningen af sand på arealer for kørende trafik, skal der i 
samråd med Lemvig Kommune i de kommende fase sikres 
en løsning, hvori den fremtidige drift er naturligt indpasset 
og kan foregå effektivt. I forbindelse med terrænarbejder 
etableres dræn langs klitterne for at minimere overfladevand 
på køre- og p-arealer. 



O
phold i læ

Kt. 5.5

Kt. 5.5

Kt. 5.5

Kt. 9.5

Kt. 6.35

Kt. 6.5

Kt. 6.0

Kt. 6.0

Kt. 5.5

P-autocamper
20 stk, 8x5 meter

P-alm bil
30 stk, 2.5x5 meter

Udsigtspunkt
m. ophold

Eks bygning

Ny bygning

E
ks

. t
ra

p
p
e

E
ks

. t
ra

p
p
e

Eks shelter

Eks. rampe

H
æ

vet sti

Eks. kørebane

P-'Gryde'

Eks shelter

Ny shelter

Ny shelterKt. 6.5

Kt. 7.0

Kt. 7.0

Kt. 7.5
Kt. 8.0

Kt. 8.5

Kt. 9.0

Ek
s.

 g
ru

ss
ti

Kt. 10.0

Kt. 10.0

Kt. 6.00

Siddekant
Siddekant

Sid
d
ekan

t

Fælles bord

Kt. 4.0

Niveaufri adgang

R
am

pe - som
 i dag

M
ulighed for P-alm

 bil

15 stk, 2.5x5 m
eter

9

Helhedsplan 1:1000


