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Parker og anlæg i Hjørring by.
Sted/Topografi
Købstaden Hjørring er ukarakteristisk for danske bydannelser, da 
den ligger på toppen af en markant bakkeø. Den ældste del af byen 
hæver sig højt på morænebakkerne over den store nordvestvend-
sysselske yoldiaflade. Byen breder sig i dag især mod syd og øst ud 
over denne flade, og i det næsten træløse landskab fremhæves by-
ens mange grønne anlæg, parker og plantager som noget særligt.

Afgrænsningen af kulturmiljøerne omkring parker og anlæg er be-
grundet i de enkelte anlægs naturlige grænser. Veje og pladser af-
grænser de enkelte parker og anlæg, mens de forbindende stier er 
afgrænset efter naturlige skel. Yderområderne er til en vis grad af-
grænset ud fra visuelt begrundede hensyn for ind- og udsyn. 

Kulturmiljø nr. 24 a-b

Tema
Rekreation/fritid

Emne
Anlæg og parker



���

Tid
18�� til i dag 

Karakteristik
Hjørring by og omegnen omkring Hjørring var som sagt i ældre ti-
der næsten helt træløs. Hjørring Kommune er stadig en af de mest 
træfattige i Vendsyssel, men hvad selve Hjørring by angår har en 
omfattende beplantning i løbet af de sidste 1�0 år betydet, at byen i 
dag, sammenlignet med mange andre købstæder, er en meget grøn 
by. De grønne områder, det være sig parker, plantager eller blot 
ubebyggede grønne kiler, kæder sig sammen som bælter af varieret 
bredde gennem byen.

1. Hjørring Bjerge/Smidths Plantage/Bellevue/Christians-
mindes Marker
Ejerforhold: Hjørring Kommune.
Omfang: 90 ha. 

I 1918 købte Hjørring Kommune lyngbakkerne i den nordlige del af 
byen af gårdejer Michelsen og året efter det område, der kaldtes 
”Smidths Plantage” ved siden af. Smidths Plantage var blevet tilplan-
tet i sidste halvdel af 1800-tallet af brygmester Hans Idus Smidth. 

Hjørring Bjerge 1900. 
Vendsyssel historiske Museum.
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Hjørring Bjerge er sammen med Smidths Plantage, Christiansmin-
des Marker og udsigtspunktet Bellevue et enestående friareal med 
varieret natur og landbrug. En stor del af området er forpagtet ud 
til kreaturgræsning. Den østligste del (2� ha) med den oprindeligt 
lyngklædte bakkekam blev fredet i 19�2 sammen med den gamle 
løvskov Smidths Plantage, der i dag får lov at ligge som ”naturskov”.

Plante- og dyrelivet i Hjørring Bjerge er artsrigt, hvilket blandt andet 
skyldes landskabets forskellige typer af beplantning og våde områ-
der samt det forhold, at Bjergene danner vandskel.

Området ved Hjørring Bjerge. 
Vendsyssel historiske Museum 2006.

I Hjørring Bjerge, der ligger i den nordligste del af den morænebak-
keø, som Hjørring ligger på, findes der mange kulturspor. Fra old-
tiden er der fundet flint fra jægerstenalderen samt jernaldergrave. 
På højderyggen lå desuden byens gamle rettersted, hvor den sidste 
henrettelse i Hjørring fandt sted i 1822. Der findes spor efter tyske 
befæstninger fra besættelsen under 2. verdenskrig med blandt an-
det tre små bunkers og sammenfaldne løbegrave. I Smidths Planta-
ge ses resterne af to skihopbakker som blev anlagt i 19�1, og hvor 
der indtil 19�9 blev afholdt DM i skihop. Bakkerne bruges nu som 
kælkebakker. 

Fra Klonhøjvej går gennem Bjergene en gammel hulvej, som indtil 
omkring 18�0 var den eneste vej ud af byen mod Skagen. Vejen be-
gyndte ved Nørretorv og fulgte Nørreallé gennem Nordre Anlæg til 
Klonhøjvej. 

Hjørring Bjerges højeste parti, Bellevue, er med sine �9 meter over 
havet også Hjørrings højeste punkt. Der er her opført et udsigtstårn, 
hvorfra man har en storslået udsigt over bjergene, Hjørring by og i 
klart vejr ud over klitterne og Vesterhavet. Det første tårn blev etab-
leret omkring 1900. 191� rejstes et nyt 9 m højt trætårn, og i 19�� 
blev det nuværende 1� m høje tårn af limtræ opført.

En gammel kirkesti går op over Christiansmindes marker, og den er 
i dag en meget benyttet som gang- og cykelsti.

2. Nordre Anlæg
Ejerforhold: Hjørring Kommune.
Omfang: ca. 2 ha.
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Nordre Anlæg blev anlagt i 1871 af Hjørring Kommune, da Møl-
lebakkerne nord for byen blev beplantet. Stien gennem anlægget 
markerer den gamle vej til Skagen - den vej der i sit videre forløb 
gik gennem Hjørring Bjerge.

Under besættelsen blev anlægget delvist ødelagt, især den sydlige 
del, som af tyskerne blev brugt til opbevaring af pansrede køretøjer. 
Anlægget blev reetableret efter besættelsen, men i forbindelse med 
anlæggelsen af en ny vej til Hirtshals først i 19�0’erne blev der taget 
et stykke af anlæggets sydlige del. I den laveste, sydlige del af an-
lægget er der anlagt en lille dam.

3. Christiansgave
Ejerforhold: Hjørring Kommune.
Omfang: �,7 ha.

Christiansgave 1905. 
Vendsyssel historiske Museum.

Christiansgave er den ældste af Hjørrings byparker. I 1821 anlag-
de staten en planteskole på fattigjorden, der dengang lå syd for by-
en. 1827 blev stedet tilplantet, og i 18�� forærede kong Christian 
VIII byen plantagen som fik navnet Christiansgave. I mange år blev 
der holdt grundlovsfester i Christiansgave. Parken, der består af en 
græsplæne og store gamle træer, ligger i dag i byens hjerte.

En lang lindeallé mod øst er plantet i 18�0’erne, men flere af par-
kens store træer nærmer sig formodentlig de 200 år. Langs vestsi-
den af Christiansgave ligger et stendige, som blev fredet i 1917. Di-
get er formodentlig anlagt allerede i 1820’erne i forbindelse med 
den statslige planteskole. Hjørrings, og formodentligt også Vend-
syssels, største elmetræ står i Christiansgave (det måler i brysthøjde 
�,70 m i omkreds og 1,�0 m i diameter).
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Allé langs Christiansgade. 
Vendsyssel historiske Museum 2006.

I parken findes en lille bygning, der tidligere rummede en svane-
stald, som i hårde vintre gav husly til svanerne fra Svanelunden. Si-
den 1922 har der været opstillet gynger og andre legeredskaber for 
børn i parken. Nogle af redskaberne er i dag er så gamle, at bed-
steforældre kan huske dem fra deres barndom. I dag er der også 
anlagt asfaltbaner til skateboard og rulleskøjter, og der er mulighed 
for at spille boccia og petanque. 

Port fra Kochsvej til Christiansgave. 
Vendsyssel historiske Museum 2006.

Christiansgave har og har haft forskellige skulpturelle elementer 
gennem tiden. I 18�� blev der opstillet en bronzebuste af Frede-
rik VII og senere en marmorbuste af konsul Chr. H. Nielsen, beg-
ge udført af Andreas Poulsen. 190� opstilledes et springvand af 
zink (ukendt kunstner) og i 1920 en granitstatue af redaktør Vilhelm 
Carlsen, udført af Anders Bundgaard. Busten af Chr. H. Nielsen er 
siden blevet fjernet fra parken, og det gamle springvand blev i 1998 
udsat for ødelæggende hærværk. Om springvandet vil blive repare-
ret/kan repareres er stadig (200�) uvist. 

Den nordlige del af Christiansgave blev i 1970 inddraget til idræts-
plads for den daværende Vestre Skole. Området blev i slutningen 
af 1990’erne ført tilbage til parken. Parkens sydligste del forsvandt 
omkring 1. Verdenskrig ved Vestbanegades gennembrud.
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4. Amtmandshaven
Ejerforhold: staten.
Omfang: ca. ½ ha.

I 1800-tallet var der flere store haver i Hjørring, men med undtagel-
se af Amtmandshaven er de alle for længst forsvundet. 

Amtmandshaven i Brinck-Seidelins Gade er, hvad der er tilbage 
af en oprindeligt meget stor have, som amtsforvalter L.C. Brinck-
Seidelin lod anlægge formodentlig i 1820’erne. Amtmandsboli-
gen (nu dommerkontor) blev opført i haven i 1910. I haven findes et 
smukt lysthus og en pergola med stensøjler.

I 19�� måtte haven i syd afgive plads til en ny administrationsbyg-
ning for det daværende Hjørring Amt (siden 197� politistation). 

Amtmandshaven er et fint gammelt haveanlæg, som desværre ikke 
er meget kendt. 

5. Svanelunden
Ejerforhold: Hjørring Kommune.
Omfang: ca. 8 ha.

Svanelunden 1905. 
Vendsyssel historiske Museum.

Svanelunden er en bypark anlagt af Hjørring Kommune i 1878 på et 
sumpet engdrag syd for jernbanestationen. Seks år senere blev der 
gravet en dam på stedet, som skulle bruges til skøjtebane. Der blev 
fra starten udsat et svanepar i dammen, hvilket gav anledning til, at 
anlægget herefter blev kaldt ”Svanelunden”, et navn der blev offi-
cielt i 1888. Samme år blev det besluttet at udvide anlægget og at 
opføre en pavillon på stedet. 1927 blev der gravet endnu en dam, 
hvori der senere blev etableret et springvand. Da Hjørring Station 
blev udvidet i perioden 19�9-19�2, blev anlægget beskåret en del. 
Svanelundens beplantning består hovedsageligt af løvtræer.
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Svanelunden med restaurant og mu-
siktribune. 
Vendsyssel historiske Museum 2006.

I Svanelunden blev der i 1898 opsat et bronzerelief af Enrico Dal-
gas, udført af Andreas Poulsen og i 191� ligeledes et bronzerelief af 
konsul Jørgen H. Nielsen, udført af Just Nielsen Sondrup.

6. Folkeparken
Ejerforhold: Hjørring Kommune.
Omfang: ca. � ha.

Folkeparken strækker sig fra Svanelundens østlige del mod syd. 
Området blev tidligere kaldt Palleskær Enge. Her blev der gravet 
tørv under besættelsen, men i 19�� indlemmede Hjørring Kommu-
ne det i byens grønne områder under navnet Folkeparken. Parken 
udgøres af et langt, smalt græsklædt område omkranset af store, 
gamle træer, hovedsageligt løvtræer. I den ene side af den trædæk-
kede del løber Åstrup Møllebæk. Der findes desuden stejle skræn-
ter, der støder ned til en fugtig bund. I den nordligste del af parken 
er der en meget lavvandet soppedam/skøjtebane. Her er desuden 
opstillet en tribune, som bruges ved folkemøder og koncerter.

7. Sct. Knuds Kilde
Ejerforhold: Hjørring Kommune.
Omfang: 9,� ha.

Sct Knuds Kilde ca. 1905. 
Vendsyssel historiske Museum

Sct. Knuds Kilde er et stort anlæg med park, skov, søer, våd eng, fri-
luftsteater og legeplads beliggende i et kuperet terræn i byens vest-
lige del.
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Parken blev anlagt i 190� af Hjørring Kommune på det, der den-
gang var byens fattigjord uden for selve byen. På stedet lå en hellig 
kilde, oprindeligt indviet til Sct. Knud (Knud Hertug eller Knud den 
hellige). Kilden havde fra middelalderen stor betydning som val-
fartssted, ikke blot for beboerne i Hjørring, men for en stor del af 
Vendsyssel. I middelalderen havde der også været et kapel på ste-
det, men dette gik sandsynligvis til grunde efter reformationen. Den 
hellige kilde blev besøgt indtil sidste halvdel af 1800-tallet, hvor 
søgningen begyndte at mindskes. I 1887 blev den tilkastet og heref-
ter glemt. 190� blev kilden oprenset igen, og traditionen med kilde-
fest på stedet Sct. Hans aften blev genoplivet. Året efter blev områ-
det omkring kilden tilplantet med nåletræer, og en dam blev anlagt. 
Tre år senere fik parken yderligere to damme. 

1909 blev Sct. Knuds Kilde til en historisk mindepark, idet der blev 
opstillet 22 granitmindesten over historiske begivenheder af betyd-
ning for Vendsyssel og over udvalgte vendelboer. Senere er yderli-
gere tre sten blevet stillet op. Ud over mindestenene er der i parken 
opstillet et bronzerelief af Enrico Dalgas udført af Lemmich.

Mindesten i Sct. Knuds Kilde. 
Vendsyssel historiske Museum 2006

I midten af 19�0’erne begyndte man at udskifte nåletræerne med 
løvtræer, en proces der først var helt tilendebragt omkring 1970, 
hvor der også blev anlagt en stor legeplads i forbindelse med park-
anlægget. 

I 19�� blev den ene af de tre søer opfyldt. Midt gennem dette om-
råde løber nu det rene kildevand, og stedet er i dag et vådområde 
med et spændende dyre- og planteliv.

I 19�� blev der også anlagt et meget stort friluftsteater i parken. 
De første mange år blev det brugt flittigt, men interessen blev med 
tiden mindre, og fra sommeren 19�8 blev scenen helt opgivet. I 
1992, efter 2� år som ”spøgelsesteater”, blev teateret dog atter ta-
get i brug og er siden blevet anvendt med succes hver sommer. 
Hver sommer holdes der stadig velbesøgte Sct. Hans fester ved Sct. 
Knuds Kilde. 
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Søerne i Sct. Knuds Kilde. 
Vendsyssel historiske Museum 2006.

Sct. Knuds Kilde er hjemsted for et varieret dyreliv, eksempelvis ses 
der vandflagermus omkring søerne i sommertiden.

8. Skytteanlægget
Ejerforhold: forening/selvejende institution.
Omfang: ca. �,2 ha.

Porten ved Åstrupvej til Sct. Knuds 
Kilde. 
Vendsyssel historiske Museum 2006.

Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug blev stiftet i 189�. Tre år 
senere erhvervede lauget et område i Sct. Knudsby i Hjørrings vest-
lige udkant, hvorpå et skydeanlæg blev etableret. I 1922 opførtes 
en pavillon og et skyttehus på stedet. Samtidig købte man � tøn-
der land, som blev beplantet, og som i dag er en genkendelig del 
af skytteanlægget. Skydepavillonens vægge blev prydet med nogle 
meget karakteristiske vægmalerier med muntre motiver - fantasifi-
gurer der springer lystigt rundt i landskabet. Malerierne blev udført 
af malermester og skyttebroder Carl Aage Jensen. Vægmalerier-
ne er af både dekorativ og, set i sammenhæng med pavillonen som 
helhed, kulturhistorisk værdi.

Uden for skydepavillonen er opstillet to gamle salutkanoner, som 
blev erhvervet af en forening, der var forløber for Hjørring og Om-
egns Broderlige Skyttelaug, allerede omkring 188�. Kanonerne 
stammer fra skibet ”Viktoria” som i 188� gik på grund ud for Hirts-
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hals. Der er indgået en aftale om, at kanonerne ved skyttelaugets 
opløsning skal overgå til Vendsyssel historiske Museum. 

9. Vandsted Plantage
Ejerforhold: Hjørring Kommune.
Omfang: 1� ha.

Vandsted Plantage ligger sydvest for Sct. Knuds Kilde på et areal 
med stejle skrænter. 

Plantagen har stor landskabelig værdi, idet den er placeret i et land-
skab, der ellers er domineret af enge og marker. I plantagen findes 
en åben sandflade næsten uden vegetation, hvor der er en god ud-
sigt ud over landskabet. Åstrup Møllebæk (tidligere Mogbækken) lø-
ber langs skovens sydside ved siden af engarealerne.

10. Bagterp Plantage
Ejerforhold: Den vestlige del af plantagen er ejet af staten (For-
svarsministeriet) og anvendes til militære formål, den østligste del 
af Hjørring Kommune. Der er ikke offentlig adgang til en stor del af 
det statslige område.
Omfang: Den statslige del udgør ca. �7 ha., den kommunale ca. �0 ha.

Bagterp Plantage ligger i Hjørring bys sydlige udkant. Bagterp er 
et meget varieret område med sandbakker og skrænter. Plantagen 
er etableret på en oprindelig indlandsklit kort efter år 1900 for at 
standse sandflugten. Plantagen rummer både løv- og nåleskov og 
krat.  

I plantagen findes spor efter tyske skyttegrave fra besættelsen un-
der 2. Verdenskrig. Ligeledes findes der spor af en jernbanelinje, 
Hjørring-Hørbybanen, som gik gennem området i perioden 191�-
19��. Jernbanen, der i dag er fjernet, har skabt en lang, bred lys-
ning i beplantningen. I udkanten af skoven ligger to spejderhytter.

Plantagens mange indlandsklitter har stor landskabelig værdi, som 
er med til at give området og egnen sit særpræg. Bagterp Plantage 
udgør sammen med den nærliggende Papes Plantage en vigtig re-
gional overnatningsplads for kragefugle.

11. Papes Plantage
Ejerforhold: Hjørring Kommune.
Omfang: ca. 8 ha.

Papes Plantage ligger i Hjørrings sydlige udkant, øst for Bagterp 
Plantage. 
Hans Pape (1879-19�9) købte i 1912-1� gården Øster Brønderup. 
I 192�-2� tilplantede han jorden med hovedsageligt nåletræer og 
lagde herved grunden til den senere Papes Plantage. I 19�� udstyk-
kedes en grund fra plantagen til hans datter og i 19�8 et stykke jord 
til plejehjemmet Skovgården.

Datteren solgte i 199�-9� plantagen og sit hus til Hjørring Kommu-
ne. 
Bevoksningen består hovedsageligt af ældre nåletræer, men der fin-
des dog også løvtræer. Plantagen rummer et veletableret stisystem 
og gode parkeringsmuligheder. En skole ligger umiddelbart ved si-
den af plantagen, og indenfor det skovklædte areal, er der anlagt 
en legeplads.
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Papes Plantage udgør sammen med den nærliggende Bagterp Plan-
tage en vigtig regional overnatningsplads for kragefugle.

12. Forstbotanisk Naturpark
Ejerforhold: Hjørring Kommune.
Omfang: ca. 1� ha. 

Ved adgangsvejen til Forstbotanisk 
Naturpark. Vendsyssel historiske 
Museum 2006. 

Forstbotanisk Naturpark ligger ved Landbogården i Hjørrings sydli-
ge del. Den blev anlagt af Hjørring Kommune i 1987 på et område, 
som udgør den øverste ende af en smeltevandsslugt. 

Naturparken har et varieret landskab med åbne skovområder, små 
lunde og græsklædte arealer. Parken rummer flere end 1�0 arter af 
løvtræer, nåletræer og buske. Blandt andet er der en afdeling med 
Danmarkshistoriske skovtyper og en geografisk afdeling med træer 
fra andre dele af verden. Der er desuden indrettet hundetrænings-
plads på området.

13. Dyrskuepladsen og området syd herfor. 
Ejerforhold: LandboNord /privat.
Omfang: Dyrskuepladsen er ca. 1� ha, området syd for ca. 18 ha.

Dyrskuepladsen ligger syd for Bagterp Plantage og vest for Forst-
botanisk Naturpark. Området syd for pladsen ligger i dag hen som 
åben mark. Dyrskuepladsen blev som den �. dyrskueplads i Hjør-
ring taget i brug i 19�9 og anvendes stadig som sådan og til andre 
pladskrævende formål (tivoli, cirkus o.l.).

Grønne kiler
Hjørrings parker, anlæg og grønne områder er næsten alle forbun-
det med mindre grønne kiler og åbne passager, der er med til at 
fuldende det samlede indtryk af Hjørring som en grøn by. 
De vigtigste af disse områder er:

A. Den gamle campingplads - et areal umiddelbart vest for 
byens centrum. 
Ejerforhold: Hjørring Kommune.
Omfang: ca. 2,� ha.

Hjørrings gamle (kommunale) campingplads lå her indtil 1991. Om-
rådet består af et græsklædt areal omgivet af høje træer til alle si-
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der. Stedet bliver i dag blandt andet brugt som fodboldbane. 

B. Friområde syd og øst for elektricitetsværket.
Ejerforhold: Den sydlige og vestlige del af området er privatejet, 
den østlige del ejes af Hjørring Kommune.
Omfang: Ca. � ha.

Området knytter Hjørrings gamle campingplads sammen med de 
grønne områder ved den nedlagte virksomhed Nestlé, som igen har 
forbindelse med Sct. Knuds Kilde.

C. Friområde nord og vest for den nu nedlagte virksomhed 
Nestlé. 
Ejerforhold: privat.
Omfang: ca. 12 ha.

Området støder i syd op til Sct. Knuds Kilde, kun adskilt af Hirts-
halsbanen. Der er i foråret 200� vedtaget en lokalplan for området, 
hvor en stor del af arealet udlægges til blandet bolig-, erhvervs- og 
industriområde. 
 
D: Banearealet mellem Åstrup Møllebæk og Bagterp Plan-
tage
Ejerforhold: Banestyrelsen.
Omfang: ca. � ha.

Langs jernbanen mod syd ligger et friareal, som med let bevoksning 
og en sti forbinder byens centrale grønne områder med Bagterp 
Plantage. Arealet udgør en af de vigtigste grønne passager i byen. 

Grønne nærområder
Omkring Hjørring og i tilknytning til de eksisterende grønne områ-
der (parker og anlæg) ligger en række bynære arealer, som i dag 
bliver drevet landbrugsmæssigt med korn, hø, kreaturgræsning eller 
hestefold, mens andre ligger hen blot som græsklædte arealer. Dis-
se områder er i sig selv en kvalitet og udgør samtidig en slags ga-
ranti for fremtidens behov for grønne områder. 
De vigtigste af disse områder er:

E. Friområde mellem Sct. Knuds Kilde og Vandsted Planta-
ge
Ejerforhold: Hjørring Kommune/Hjemmeværnsgården Vandsted-
gård.
Omfang: ca. 1� ha.

Det meget kuperede område støder op til Sct. Knuds Kilde mod 
nordøst og ligger ud til Vandsted Plantage mod syd, adskilt af 
Åstrupvej. Fra stedet kan man se Rubjerg Knude Fyr og de store klit-
ter, der omgiver det. Området bliver i dag brugt som hestefold af 
Hjørring Rideklub. På området ligger ligeledes Hjemmeværnsgår-
den fra 19�1.

F. Friområde syd for Vandsted Plantage og Åstrup Mølle-
bæk.
Ejerforhold: privat.
Omfang: ca. �0 ha.

Der er 1.�.200� fremlagt lokalplanforslag for en del af området, 
som foreslås udlagt til boligområde. 
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G. Friområde mellem Ulvegravene og Bagterpvej. 
Ejerforhold: privat.
Omfang: �0 ha.

I det grønne område omkring Åstrup Møllebæk (tidl. Mogbækken) 
øst for Bagterpvej, rejser Hørbybanens jernbanedæmning sig over 
de omgivende engarealer. Her kørte toget i årene 191�-19��. I dag 
udgør dæmningen en gang- og cykelsti, som knytter to kvarterer/
bydele sammen. 

I den nordligste del af området er anlagt et rensningsanlæg.

Området bliver drevet landbrugsmæssigt med hestefold. 

H. Beiths Vænge, beliggende syd for Folkeparken. 
Ejerforhold: Hjørring Kommune.
Omfang: ca. 10 ha.

Beiths Vænge er sammenhængende med Folkeparken og Svane-
lunden. Området består hovedsageligt af kultureng og græsplæne 
samt enkelte skovklædte skrænter og etablerede vandhuller. Den 
vestligste del af området (vest for Ulvegravene) består af en cen-
tral eng delvist omgivet af bebyggelse, vej og løvtræer på en stejl 
skrænt, der støder ned til fugtigere, lavtliggende enge og Åstrup 
Møllebæk (Mogbækken). Området øst for Ulvegravene består af an-
lagt park med græsplæne og enkelte skovbevoksede skrænter. En-
kelte områder af Beiths Vænge er indhegnet og afgræsses af kvæg

Bevaringstilstand
Størstedelen af de grønne områder er i en god stand. De offentlige 
områder, med løbende vedligeholdelse af arealer og beplantning er 
med til at parker og anlæg fremstår som gode rekreative områder, 
hvor man kan færdes til fods eller på cykel. 

Sårbarhed og virkemidler
De grønne områder – også de offentligt ejede – er altid i fare for en 
omprioritering med hensyn til anvendelse. Krav om attraktive grun-
de til boliger, udvidelse af veje, anlæg i forbindelse med anden form 
for anvendelse til fritidsaktiviteter og salg i forbindelse med bespa-
relser eller mangel på kapital er alt sammen med til, at der til sta-
dighed er en risiko for amputering eller hel nedlæggelse af de re-
kreative områder.

Særligt sårbare er yderkantsområderne, eksempelvis friområdet 
mellem Sct. Knuds Kilde og Vandsted Plantage, friområdet nord og 
vest for den nu nedlagte virksomhed Nestlé og friområdet syd for 
Vandsted Plantage og Åstrup Møllebæk, områder som endnu ikke 
er indlemmet i de egentlig anlagte, rekreative områder. Det samme 
gælder for dele af de grønne kiler og passager.

Bonitering
Som beskrevet er de grønne områder i Hjørring på mange måder 
med til at give byen et helt særligt præg. Den meget grønne by på 
bakketoppen i det træfattige landskab.

Parkernes og anlæggenes forskellige historie og de personer, som stod 
bag oprettelsen, skulpturer og mindesten - fra galgebakken i nord til 
dyrskuepladsen i syd - er alt sammen med til at fortælle om vigtige 
tidspunkter i byens historie og har på den måde en høj fortælleværdi.
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Kontekst/sammenhænge
Anlæggelse af parker og anlæg i andre byer i samme periode er ik-
ke ukendt, i Thisted findes således en park ved navn Christiansgave 
anlagt og med næsten samme historie som den i Hjørring. I andre 
byer findes der således også anlæg og parker af høj kvalitet, men 
mængden og de sammenbindende kiler er noget helt særligt i Hjør-
ring. 

Bebyggelserne langs og omkring de grønne anlæg indgår i en na-
turlig sammenhæng med den byhistoriske udvikling. De grønne om-
råder breder sig som oftest ud, før husene kommer til.
Spor efter gamle veje og jernbaner findes stadig i parker og grønne 
anlæg, spor der også kan følges i terrænet uden for disse.
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