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Vedsted Kirke
Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, 
Vedsted Sogn

Beliggenhed 
Vedsted Kirke ligger i byen Birkelse sydøst for Vedsted Kær i den syd-
vestlige del af Vendsyssel. Birkelse er en slynget vejby og oprindelig 
stationsby. Landskabet omkring byen og kirken er karakteristisk ma-
rint forland (litorinaflade), der fremstår som en stor flade kun brudt af 
spredt bebyggelse, læhegn og krat. Vedsted Kirke ligger i byens syd-
lige grænse til det åbne land.

Kirke og anlæg
Vedsted Kirke er opført i 1899 og er først i 1929 blevet udskilt som et 
selvstændigt sogn. Kirken er opført i røde mursten med en korsfor-
met grundplan og har et sort skifertag med pyramideformet spir. Kir-
ken ligger smukt i et åbent kirkegårdsanlæg. Kirkegården afgrænses 
mod vest og nord ind mod byen af en kirkegårdsmur af røde mursten 
suppleret med en række træer. Afgrænsningen til marken mod øst og 
landevejen mod syd er en hæk og en række træer. Fra kirken er der 
mod syd og øst udsigt til det omgivende landskab, der til denne side 
er domineret af krat og skovbevoksning. Mod nord og vest ligger kir-
ken helt op af byens boligkvarterer.

Vedsted Kirke: Vedsted kirke er en flot kirke opført i mursten og tækket med naturski-
fer.

Kirkens samspil med de nære omgivelser
Vedsted Kirkes placering i kanten af Birkelse gør kirken markant fra 
landevejen vest for Aabybro på kirkens sydøstlige side. Herfra har he-
le kirkeanlægget stor visuel værdi og en flot placering med byen som 
baggrund. 

Historisk kort fra 1878-1887, der viser 
gamle strukturer i landskabet. Sammen-
holdt med det nutidige kort ovenfor ses 
områdets udvikling. Kortet viser desuden 
tydeligt det omgivende landskabs terræn-
former.
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Kortet viser Vedsted Kirke, markeret med 
rødt samt fotovinkler.
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Vedsted Kirke – nærområde I: Vedsted Kirke set fra landevejen mod sydøst, hvor den er 
markant med byen som baggrund.

Vedsted Kirke har en decentral placering i Birkelse der bevirker, at kir-
ken ikke har stor visuel betydning set fra byen. Den visuelle betydning 
begrænses yderligere af trærækken foran kirken.

Vedsted Kirke – nærområde II: Vedsted Kirkes visuelle betydning i det kirkenære bymiljø 
er væsentligt begrænset af de høje træer foran kirken mod vest.

Kirkens samspil med de fjerne omgivelser
Fra de fjerne omgivelser har Vedsted Kirke flere steder værdi som ori-
enteringspunkt fra Vedsted Kær mod vest og Kølvring Kær mod syd, 
hvor det pyramideformede kirkespir skiller sig ud fra byens øvrige ta-
ge. Kirkens placering i det flade landskab betyder dog, at omgivelser-
nes mange læhegn, mindre krat, bebyggelse og lignende let kommer 
til at sløre eller helt hindre indblikket til kirken. 
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Vedsted Kirke - fjernområde: Fra de fjerne omgivelser er spiret på Vedsted Kirke flere 
steder synligt, da det skiller sig ud fra byens øvrige tage.

Eksisterende beskyttelse
Omkring Vedsted Kirke er de helt kirkenære arealer omfattet af en 
Provst Exner-fredning, der skal sikre kirkeomgivelserne mod uhen-
sigtsmæssig bebyggelse og beplantning. Mod nord og vest er disse 
arealer bebyggede arealer, mens arealerne mod syd og øst henlig-
ger som græsarealer. De øvrige arealer i kirkens særlige interesse-
område er ikke omfattet af særlige beskyttelsesbestemmelser eller 
udpegninger, der kan medvirke til at sikre kirkens visuelle effekt fra 
omgivelserne.

Særlige interesseområder
Vedsted Kirke har stor visuel betydning set fra landevejen vest for 
Aabybro og fra nærmiljøet mod syd og øst, hvor kirken ses som et 
markant element med byen som baggrund. Arealerne mellem kirken 
og landevejen er ubebyggede, og det anbefales, at disse arealer fri-
holdes for bebyggelse og beplantning, så den visuelle effekt bevares. 
Det anbefales ligeledes, at rækken af træer langs med kirkegårdens 
afgrænsning ikke bliver for massiv, så den kommer til at skjule kirken. 
Fra de fjerne omgivelser har Vedsted Kirke ikke en markant visuel be-
tydning, men kirketårnets synlighed som orienteringspunkt bør beva-
res ved planlægning af tekniske anlæg og bebyggelse i området.  
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