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Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Dato

Udført af

        Se den naturgeografiske klassifikationsliste
omr. 1                                        omr. 2

Geologi

Dato  for besigtigelse

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten

Områdets navn

Beliggenhed

Terrænform

Jordtype

Vandelementer

Kompleksitet

Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000

Kompleksitet:
Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den 
dominerende type og/eller terrænforhold hvor
der er mange bakker med hældning  op til 6-12 
grader

Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra 
den dominerende type og eller  mange bakker 
 med hældninger større end 12 grader

Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse 
i den naturgeografiske klassifikations liste 

Begrundelse for valg af  naturgeografisk afgrænsning:

Max 3 linier 

Af følgende 
årsag
max 3 linier

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

komm.  og omr nr.:

Anvendt
materiale til NG 
analysen

Foto nr.:

Farvandsområde

Strandbredden

Page 1 of 12Skema ver 5. April 2011 OHC.

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

Print Form

07/05/2013

Steen Hein Donner

Last PageNext Page Previous PageFirst Page

B Bakke ø

07/05/2013

Marbæk-Forum skov og landbrugsflade

fladen er beliggende nord for Esbjerg by op til kommunegrænsen. Arealet strækker sig ind i Varde Kommune

f Bølget

g Smeltevandssand og -g

Flere søer

Moderat

Den naturgeografiske afgrænsning er begrundet i Esbjerg Bakkeøs udbredelse, afgrænset af Vadehavet
og smeltevandssletterne med de nedskårne vandløb Sneum Å og Varde Å.

561.02 Bryndum-Grimstrup Landbrugsflade og 561.03 Krogsgård Husmandsudstykning/
Råstofindvindingsområde. 561.19 det marine forland i den nordlige del ned mod Varde Å

561,01

Per Smed, GEUS geomorfologisk kort, Jordartskort, Højdemodellen

Karakterområdet grænser mod vest op mod Vadehavet og det marine forland

Standbredden er vade

-



Fase 1
Naturgeografisk beskrivelse

Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to 
forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.

Trin2 Den naturgeografiske beskrivelse

Område nr.:

Område nr.:

Tekst

Herunder indkopieres beskrivelsen for et  evt. overlappende område 

Tekst

Sheet 2 of 12

Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen :    Geologi 
                                                                                                              Jordtype 
                                                                                                              Terrænform 
                                                                                                              Vandelementer

Afsluttet

561,01

Området er beliggende på den vestlige del af Esbjerg Bakkeø.

Bakkeøen er fra næstsidste istid og er, grundet dens kystnære placering, meget eroderet hvorfor bakkeøen vanskeligt anes i
terræn. Af samme årsag er der, lokalt, stor variation i jordbundsforholdene.

Bakkeøen afgrænses mod syd-vest af Vadehavet og mod nord og syd af smeltevandssletterne, med de nedskårne vandløb
Sneum Å og Varde Å

Jordbunden er overvejende grovsandet, i den vestlige del af karakterområdet mens den i det østlige er groft lerblandet sand.
Der er desuden, i den vestlige del, forekomst af indlandsklitter.
Terrænet er bølget og faldende mod Vadehavet samt de stedlige vandløb Sneum Å, Alslev Å og Varde Å

Suffiks for den naturgeografiske afgrænsning = Bgfa
Hovedparten af vandelementerne er situeret i den vestligste del af karakterområdet omkring Marbæk Plantage.
Søerne er både naturskabte samt gravesøer fra råstofindvinding.

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse) 

Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)

Dyrkningsform

Bebyggelsesstrukturer

Bevoksning

Kommentarer

Skove
Småplatninger
Levende hegn 
Alleer

Landbrug
Halvkultur / natur

Kommentarer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde

Landsby
Gårde
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk 
Andet

Kommentarer

Sheet 3 of 12

Beskriv

Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger 
Vejtræer

Nål

Solitære træer 

Type

Størrelse

Omtrentlig størrelse

BeskrivAndet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Området er karakteriseret af en mosaik af større og mindre skovpartier i samspil med veludviklede
læhegn, hede- og mosearealer og agerland. Arealet strækker sig ind i Varde kommune, men
gennemskæres af Alslev Å.

Området er karakteriseret af mindre landbrug og fritidslandbrug typisk med hestehold.
Der er desuden en række større minkfarme i området. Disse påvirker dog ikke den landskabelige
oplevelse i væsentlig grad.

Området er generelt præget af en 13 km lang byrand ind mod Esbjerg. Randen er visse steder
veldefineret mens den er ret diffus på store dele af strækningen. Foruden den lange byrand er der
landsbybebyggelse i Lifstrup, Kokspang og Sjelborg samt sommerhusområde ved Sjelborg.

Store

0-20 ha



Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab 
Område med fortidsminder 
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer 
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet

Fase 1

Kommentarer

Vejforløb
Jernbane
Bro
Dæmning
Havneanlæg
 Kystsikring 
Lufthavn /landingsbane 
Højspændingsledning
Vindmøllegruppe / park 
Råstofgrav
Store staldbygninger
Biogasanlæg
Rekreative anlæg 
Andet

Tekniske anlæg

Kommentarer

Anvendt
Materiale til 
Kulturgeografisk
analyse

Begrundelse for
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning

Page 4 of 12

Beskriv

Beskriv

Beskriv

Evt. vejnavn

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Der er i området omkring Hjerting mange kulturspor fra specielt bronze og jernalder. Således er der
nord for Hjerting, en større samling fortidsminder (Tobølhøjene) der, selv på landsplan, er unik.
Foruden dette er der en stjerneudskiftet landsby , Lifstrup, beliggende nord for Alslev Å

området gennemskæres af Vestkystvejen øst/vest, Samt hovedbvejen mellem Esbjerg og Varde
I Hostrup op mod kommunegrænsen er en større grusgrav på 27 ha. beliggende.
Foruden to vindmøllegrupper øst for Marbæk er der ingen større tekniske anlæg der med deres højde
har mere end en lokal påvirkning.

Målebordsblade (de høje og lave), 4 cm kort, Kort10, Ortofotos, Kulturstyrelsens database "Fund og
Fortidsminder",Historisk atlas

Afgrænsningen mod øst er betinget af et dyrkningsmæssigt skel der er betinget af bedre
dyrkningsforhold i område 561.02 grundet en højere forekomst af ler. Afgrænsningen mod vadehavet
og ådalene er i endnu højere grad betinget af naturgrundlaget idet det er skel fra bakkeøen til
smeltevandsslette og marine arealer.

Vestkystvejen gennemskærer karakterområdet øst/vest



Trin3 Den kulturgeografiske beskrivelse

Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for 
beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan 
opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne. 

Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs. 
Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer 
Tekniske anlæg 

Tekst

Karakter område nr.:

Fase 1
Page 5 of 12

Afsluttet

Området er karakteriseret af en mosaik af større og mindre skov/plantagepartier i samspil med veludviklede læhegn,
hede- og mosearealer og agerland. Arealet strækker sig ind i Varde kommune. Men gennemskæres af Alslev Å

Dyrkningsformen er er hovedsaligt mindre landbrug og fritidslandbrug typisk med hestehold. Der er generelt tale om
små markstørrelser afbrudt af de veludviklede læhegn.
Der er desuden en række større minkfarme i området. Disse påvirker dog ikke den landskabelige oplevelse i væsentlig
grad idet de veludviklede læhegn er rumdannende.

Området er generelt præget af en 13 km lang byrand ind mod Esbjerg. Randen er visse steder veldefineret mens den er
ret diffus på store dele af strækningen. Foruden den lange byrand er der landsbybebyggelse i Lifstrup, Kokspang og
Sjelborg samt sommerhusområde ved Sjelborg. Øvrig bebyggelse er mindre gårdanlæg der orienterer mod den
bymæssige bebyggelse. Samt langs Hovedvejen mellem Esbjerg og Varde

Der er i området omkring Hjerting mange kulturspor fra specielt bronze og jernalder. Således er der, nord for Hjerting på
højdedraget, en større samling fortidsminder (Tobølhøjene) der, selv på landsplan, er unik. Foruden de mange
fortidsminder er der rester af gamle dyrkningssystemer og rester af engvandingsanlæg hvis brug ophørte omkring 1920.
Foruden dette er der en stjerneudskiftet landsby , Lifstrup, beliggende nord for Alslev Å

området gennemskæres af Vestkystvejen øst/vest. samt hovedvejen mellem esbjerg og Varde
I Hostrup op mod kommunegrænsen er en større grusgrav på 27 ha. beliggende.
Foruden to vindmøllegrupper øst for Marbæk er der ingen større tekniske anlæg der med deres højde har mere end en
lokal påvirkning. Byranden, ind til Esbjerg, har dog en påvirkning ind i karakterområdet med dens store skorstene og
betydelige bygningsmasse i industriområderne.

561,01

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold,  Sæt kryds                      Blandet

Skala Stor Middel Lille

Rumlig
afgrænsning Åbent Transperent afg. Lukket

Kompleksitet Meget sammensat Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille

Bemærkninger

Beskrivelse af kystforland

Karakteristika for 
modstående kyster

Visuel sammenhæng 
på langs af kystlinien

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer   Noter tilstedeværelsen

Geologi / terræn /vandelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

Særligt samspil natur/kultur 

Page 6 of 12

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

By udvikling mv.

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Byranden mod Esbjerg giver noget uro ind i området Det påvirker dog ikke helhedsintrykket
væsentligt. Området er foruden de to vindmøllegrupper meget uforstyrret.

Kysten er et karakterområde for sig selv idet vadehavet er så omfangsrigt og unikt. Fra
højdedragene samt i nærhed af kysten har den dog en stor indvirkning på området

De modstående kyster er hovedsaligt klitplantager mod vest samt agerland og eng
mod nord. Dette danner dog kun ramme for vadefladerne der er meget dominerende

Kystlinien er ubrudt ned til Hjerting hvor den nyopførte promenade påvirker det
uforstyrrede vadehav med store pæle og andre installationer.

Karakterområdet har alt at byde på, i form af et meget sammensat landskab
med store naturområder, Byranden ind til Esbjerg med dets til tider
industrielle karakter samt væsentlige kulturhistoriske helheder i form af
Tobølhøjene og engvandingsarealerne.
Kystskrænterne er flere steder blottede for bevoksning hvorfor man her har
mulighed for at betragte de geologiske profiler og områdets dannelse der
ikke kun omfatter kanten af bakkeøen, men også tilstødende arealer i Varde
Kommune.
Der er gode visuelle oplevelsesmuligheder når man bevæger sig op på
bakketoppene i området. Specielt fra hedearealerne i Marbæk plantage samt
bakkerne omkring Forum hvorfra større sammenhænge kan opfattes i et
ellers lukket mosaiklandskab.



Page 7 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde   Beskriv, tjek i felten

Trin 4  Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende) Udfyldes i eller efter felt arb

Landskabskarakterens tidsdybde

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse 

Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved 
skrivebordet.  Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. 

Beskrivelsen bør formidle.                 De karaktergivende rumlige visuelle forhold
                                                                    Kystrelaterede rumlige forhold 
                                                                    Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Tekst

Afsluttet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Den langstrakte byrand samt plantagerne og småplantningerne danner rammerne i karakterområdet.
Udbygningen af Esbjerg og smålandbrugenes overgang til bynære lystejendomme præger landskabsbilledet, der
ellers har været agerland de sidste hundrede år. Tilstanden er god, men landskabet er under pres.

ca. 0-200 år

God

bølget landskab karakteriseret af en mosaik af større og mindre skov/plantagepartier i samspil med veludviklede
læhegn, hede- og mosearealer og agerland. Arealet strækker sig ind i Varde kommune.
Landskabet er småskala til middel grænsende til det store ud mod vadehavet.

Den langstrakte byrand, samt plantagerne og småplantningerne danner rammerne i karakterområdet.
Udbygningen af Esbjerg og smålandbrugenes overgang til bynære lystejendomme præger landskabsbilledet, der
ellers har været agerland de sidste hundrede år. Tilstanden er god, men landskabet er under pres.

Strukturen er dominerende men væk fra byranden er det visuelt stille.

Kysten er et karakterområde for sig selv idet vadehavet er så omfangsrigt og unikt.
Fra højdedragene samt i nærhed af kysten har den dog en stor indvirkning på området
De modstående kyster er hovedsaligt klitplantager mod vest samt agerland og eng mod nord. Dette danner dog kun
ramme for vadefladerne der er meget dominerende.
Kystlinien er ubrudt ned til Hjerting hvor den nyopførte promenade påvirker det uforstyrrede vadehav med store pæle
og andre installationer.

De oplevelsesrige delområder er hovedsaligt situeret omkring Marbæk Plantage samt Guldager Plantage.



Page 8 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Trin 5 Landskabskarakteren Udfyldes primært ved skrivebordet

Nøgle
karakteristika / 
funktioner til 
opretholdelse af 
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder.   Beskriv kort

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

Afsluttet

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

bølget landskab karakteriseret af en mosaik af større og mindre skov/plantagepartier i samspil
med veludviklede læhegn, hede- og mosearealer og agerland. Landskabet er småskala til middel
grænsende til det store ud mod vadehavet. Udbygningen af Esbjerg og smålandbrugenes
overgang til bynære lystejendomme præger landskabsbilledet, der ellers har været agerland de
sidste hundrede år. Tilstanden er god, men landskabet er under pres.

Afgrænsningen til 561.02 er bestemt af det intensive landbrug kontra naturelementet i 561.02



Trin 5 Landskabskarakter beskrivelse

Page 9 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes  ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende 
beskrivelse af området karakter.
Beskrivelsens rækkefølge trækker på  de forudgående sider og analyse trin dvs.

Den naturgeografiske beskrivelse
                                                                                                                 Den kulturgeografiske beskrivelse 
                                                                                                                 De rumlige og visuelle forhold 

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 
Afgrænsning
Nøglekarakteristika

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Landskabskarakterens styrke

Karakterområde nr.:

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 10 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulige ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Tekst

Delområde nr.

Særligt karakterisktisk

561,01

De særlige visuelle oplevelsesmuligheder knytter sig til plantagerne og deres nære
omgivelser samt Vadehavet. Dette er gældende for både indkig samt udkig til/fra
arealerne hvorfor omgivelsernes rolle er væsentlig for den samlede opfattelse af
karakterområdet.

God

Stor

Særligt karakterisktisk

First Page Last PagePrevious PageNext Page

Udviklingen går i retning
af mere bygmæssig
bebyggelse samt
ombygning af gårdene til
moderne huse.

Udskiftning af de levende hegn der er ved at gå i opløsning.

Større landsbrugsbyggeri, Tekniske anlæg, Uhensigtsmæssig udvidelse af bystrukturer samt
enkelt byggeri der i omfang og udtryk ikke fremstår i harmoni med omgivelserne.



Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 11 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulig ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

First Page Last PagePrevious PageNext Page



Supplerende bemærkninger og uddybning

Tekstfelt



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Dato

Udført af

        Se den naturgeografiske klassifikationsliste
                  omr. 1                                        omr. 2

Geologi

Dato  for besigtigelse

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten

Områdets navn

Beliggenhed

Terrænform

Jordtype

Vandelementer

Kompleksitet

Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000

Kompleksitet:
Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den 

dominerende type og/eller terrænforhold hvor
der er mange bakker med hældning  op til 6-12 
grader

Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra 
den dominerende type og eller  mange bakker 
 med hældninger større end 12 grader

Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse 
i den naturgeografiske klassifikations liste 

Begrundelse for valg af  naturgeografisk afgrænsning:

Max 3 linier 

Af følgende 
årsag
max 3 linier

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

komm.  og omr nr.:

Anvendt
materiale til NG 
analysen

Foto nr.:

Farvandsområde

Strandbredden

Page 1 of 12Skema ver 5. April 2011 OHC.

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

Print Form

13/05/2013

Steen Hein Donner

Last PageNext Page Previous PageFirst Page

B Bakke ø

13/05/2013

561.02 Bryndum-Grimstrup landbrugsflade

Arealet er beliggende mellem Bryndum og Grimstrup

c ret stejlt stigende/falden

e Morænesand og -grus

Vandløb

Moderat

Karakterområdet afgrænses naturgeografisk af kanten af Esbjerg Bakkeø, mod øst, hvor den støder op til
en smeltevandsslette med det nedskårne vandløb Sneum Å. Mod nord afgrænses naturgeografien af
Alslev Å der skærer sig gennem bakkeøen inden den løber sammen med Varde Å mod NV.

561.01Marbæk- Guldager natur og landbrugsflade samt 561.03 Krogsgård husmandsudstykning/
råstofindvindingsområde. idet de begge er en del af Esbjerg Bakkeø

561,02

Per Smed, GEUS geomorfoligisk kort, Jordartskort, Højdemodellen

Ingen

Ingen

-



Fase 1
Naturgeografisk beskrivelse

Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to 
forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.

Trin2 Den naturgeografiske beskrivelse

Område nr.:

Område nr.:

Tekst

Herunder indkopieres beskrivelsen for et  evt. overlappende område 

Tekst

Sheet 2 of 12

Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen :    Geologi 
                                                                                                              Jordtype 
                                                                                                              Terrænform 
                                                                                                              Vandelementer

Afsluttet

561,02

Området er beliggende på den østlige del af Esbjerg Bakkeø.

Bakkeøen er fra næstsidste istid og er, grundet dens kystnære placering, meget eroderet hvorfor bakkeøen vanskeligt anes i
terræn. Af samme årsag er der, lokalt, stor variation i jordbundsforholdene.

Bakkeøen afgrænses mod syd-vest af Vadehavet og mod nord og syd af smeltevandssletterne, med de nedskårne vandløb
Sneum Å og Varde Å

Jordbunden er overvejende grovsandet, i den vestlige del af karakterområdet mens den i det østlige er groft lerblandet sand.
Terrænet er ret stejlt stigende/faldende plateau med faldmod de stedlige vandløb Sneum Å, Alslev Å og Varde Å.

Suffiks for den naturgeografiske afgrænsning = Beca
Hovedparten af vandelementerne er orienteret omkring vandløbene og har deres eget karkaterområde

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse) 

Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)

Dyrkningsform

Bebyggelsesstrukturer

Bevoksning

Kommentarer

Skove
Småplatninger
Levende hegn 
Alleer

Landbrug
Halvkultur / natur

Kommentarer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde

Landsby
Gårde
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk 
Andet

Kommentarer

Sheet 3 of 12

Beskriv

Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger 
Vejtræer

Nål

Solitære træer 

Type

Størrelse

Omtrentlig størrelse

BeskrivAndet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Området er karakteriseret ved dets levende hegn der varierer meget i orientering i vandløbenes
umiddelbare nærhed. Ved Grimstrup forekommer der en del solitære egetræer på digerne. Der er to
større skovområder mod SV og NØ i form af Østskoven og Grimstrup Krat.

Området er hovedsaligt landbrug begrundet i bedre dyrkningsmæssige forhold end den resterende del
af Esbjerg Bakkeø. Markstørrelserne er overvejende mellemstore og deres orientering i terræn, er
betinget af udnyttelsen af pladsen mellem vandløbenes forgreninger.

Området er karakteriseret ved en 14 km. byrand ind mod Esbjerg og en række landsbyer spredt i
området. Hovedsaligt orienteret mod vandløbene eller hovedfærdselsårerne. Den øvrige bebyggelse i
området er spredt, men orienteret langs vejene. Der er mange store gårde i området

Esbjerg Lufthavn

ved Grimstrup solitærtræer af hovesaligt eg

Små

> 100 ha

Der er en del søer i området der er gravesøer fra råstofindvinding af mergel.



Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab 
Område med fortidsminder 
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer 
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet

Fase 1

Kommentarer

Vejforløb
Jernbane
Bro
Dæmning
Havneanlæg
 Kystsikring 
Lufthavn /landingsbane 
Højspændingsledning
Vindmøllegruppe / park 
Råstofgrav
Store staldbygninger
Biogasanlæg
Rekreative anlæg 
Andet

Tekniske anlæg

Kommentarer

Anvendt
Materiale til 
Kulturgeografisk
analyse

Begrundelse for
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning

Page 4 of 12

Beskriv

Beskriv

Beskriv

Evt. vejnavn

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Der er i den sydvestligste lomme en del kulturarvsarealer af national betydning fra bronze og jernalder
med både landsbyer og gårdbebyggelser samt rester af marksystemer fra jernalderen ved Grimstrup.
iøvrigt er der en større samling fortidsminder nær Grimstrup og på de vandløbsnære højdedrag.

De tekniske anlæg med motorvejen der genneskærer karakterområdet, lufthavnen, råstofgravene og
det kommende biogasanlæg ved korskroen, dominerer i høj grad karakterområdet. Specielt
motorvejen der deler området i to. Derudover er der Falck-Nutek træningsfaciliteter for brand og
redning der med deres høje øvelsestårne rager op over bevoksningen og påvirker ind i 561.03

Målebordsblade (de høje og lave), 4 cm kort, Kort10, Ortofotos, Kulturstyrelsens database "Fund og
Fortidsminder",Historisk atlas

Den kulturgeografiske afgrænsning er betinget af af de bedre dyrkningsforhold der i høj grad er
forskellige fra 561.01 samt samspillet mellem de varierende markstørrelser og deres varierende
orientering mellem forgreningerne i vandløbene Alslev Å samt Sneum Å. Grænsen ind til 561.03 er
betinget af 561.03's nærhed til kanten af bakkeøen der er betydelig mere eroderet =ringere dyrkning

Der er i karakterområdet 4 udskiftningsbyer Novrup, Sadderup, Vong og Omme

Falck-Nutek træningsfaciliteter for brand og redning.

E45, hovedvej 11-12-A1, Tingvejen



Trin3 Den kulturgeografiske beskrivelse

Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for 
beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan 
opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne. 

Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs. 
Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer 
Tekniske anlæg 

Tekst

Karakter område nr.:

Fase 1
Page 5 of 12

Afsluttet

Området er karakteriseret ved dets levende hegn der varierer meget i orientering i vandløbenes umiddelbare nærhed.
Ved Grimstrup forekommer der en del solitære egetræer på digerne. Der er to større skovområder mod SV og NØ i form af
Østskoven og Grimstrup Krat.

Området er hovedsaligt landbrug begrundet i bedre dyrkningsmæssige forhold end på den resterende del af Esbjerg
Bakkeø. Markstørrelserne er overvejende mellemstore og deres orientering i terræn, er betinget af udnyttelsen af pladsen
mellem vandløbenes forgreninger.

Området er karakteriseret ved en 14 km. byrand ind mod Esbjerg og en række landsbyer spredt i området. Hovedsaligt
orienteret mod vandløbene eller hovedfærdselsårerne. Den øvrige bebyggelse i området er spredt, men orienteret langs
vejene. Der er mange store gårde i området.

Der er i karakterområdet 4 udskiftningsbyer Novrup, Sadderup, Vong og Omme

Der er i den sydvestligste lomme en del kulturarvsarealer af national betydning fra bronze og jernalder med både
landsbyer og gårdbebyggelser samt rester af marksystemer fra jernalderen ved Grimstrup. iøvrigt er der en større samling
fortidsminder nær Grimstrup og på de vandløbsnære højdedrag. Desuden er der omkring Grimsturp en større samling
beskyttede sten- og jorddiger med solitærtræer på diget. Disse er dog efterhånden sparsomme.

De tekniske anlæg med motorvejen der genneskærer karakterområdet, lufthavnen, råstofgravene og det kommende
biogasanlæg ved korskroen, dominerer i høj grad karakterområdet. Specielt motorvejen der deler området i to. Derudover
er der Falck-Nutek træningsfaciliteter for brand og redning der med deres høje øvelsestårne rager op over bevoksningen
og påvirker ind i 561.03
Nær Bryndum er der også en DLG-silo.

Den kulturgeografiske afgrænsning er betinget af af de bedre dyrkningsforhold der i høj grad er forskellige fra 561.01
samt samspillet mellem de varierende markstørrelser og deres varierende orientering mellem forgreningerne i
vandløbene Alslev Å samt Sneum Å. Grænsen ind til 561.03 er betinget af 561.03's nærhed til kanten af bakkeøen der er
betydelig mere eroderet med større variation i jordbundsforholdende og dermed dårligere dyrkningsgrundlag til følge.

Grundet markstrukturernes mosaik, omkring vandløbenes forgreninger, er landskabet uden en generel retning. Dette
virker forvirrende men samtidig rummer det plads til større tekniske anlæg og andre forstyrrelser som råstofgravning
uden at den landskabelige oplevelse devalueres i væsentlig grad.

561,02

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold,  Sæt kryds                      Blandet

Skala Stor Middel Lille

Rumlig
afgrænsning Åbent Transperent afg. Lukket

Kompleksitet Meget sammensat Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille

Bemærkninger

Beskrivelse af kystforland

Karakteristika for 
modstående kyster

Visuel sammenhæng 
på langs af kystlinien

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer   Noter tilstedeværelsen

Geologi / terræn /vandelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

Særligt samspil natur/kultur 

Page 6 of 12

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

By udvikling mv.

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Strukturen med markmosaikkerne mellem vandløbenes forgreninger gør landskabskarakteren
meget svag.

Ingen

Ingen

Ingen

Der er særligt i området omkring Grimstrup en større række beskyttede sten
og jorddiger. Flere af dem med solitærtræer på digerne.
Foruden digerne er der i Grimstrup krat og i de nære omgivelser en stor
samling fortidsminder der sammen med Krattet udgør en særlig oplevelse.
Det er dog overvejende de tekniske anlæg der dominerer i form af vejanlæg,
lufthavn større gårdanlæg samt kommende biogasanlæg.
Udsigterne i landskabet er begrænset til de ånære omgivelser hvorfra man fra
bakketoppene har en fornemmelse af vandløbene samt et kig lidt dybere ind
i landskabet uden at man aner en egentlig struktur eller markante
landskabseementer.
Byranden ind til Esbjerg er domineret af både erhvervsområder, grønne
rande og boligområder.



Page 7 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde   Beskriv, tjek i felten

Trin 4  Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende) Udfyldes i eller efter felt arb

Landskabskarakterens tidsdybde

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse 

Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved 
skrivebordet.  Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. 

Beskrivelsen bør formidle.                 De karaktergivende rumlige visuelle forhold
                                                                    Kystrelaterede rumlige forhold 
                                                                    Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Tekst

Afsluttet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Landskabskarakterens tidsdybde er visse steder over 200 år. Specielt i området omkring Grimstrup. intaktheden er
dog generelt dårlig idet området er præget af moderne landbrug. Således er mange diger og fortidsminder
nedlagt.

ca. 0-200 år

Dårlig

Området er åbent/transperant middel- til storskala landskab med meget begrænset kompelksitet idet strukturen med
markmosaikkerne mellem vandløbenes forgreninger gør landskabskarakteren meget svag.
Grundet de mange tekniske anlæg er området desuden visuelt uroligt og til tider støjende.

Der er dog særligt i området omkring Grimstrup en større række beskyttede sten og jorddiger. Flere af dem med
solitærtræer på digerne.
Foruden digerne er der i Grimstrup krat og i de nære omgivelser en stor samling fortidsminder der sammen med
Krattet udgør en særlig oplevelse.

Det er dog overvejende de tekniske anlæg der dominerer i form af vejanlæg, lufthavn større gårdanlæg samt
kommende biogasanlæg.

Udsigterne i landskabet er begrænset til de ånære omgivelser hvorfra man fra bakketoppene har en fornemmelse af
vandløbene samt et kig lidt dybere ind i landskabet uden at man aner en egentlig struktur eller markante
landskabseementer.

Byranden ind til Esbjerg er domineret af både erhvervsområder, grønne rande og boligområder.

Landskabskarakterens tidsdybde er visse steder over 200 år. Specielt i området omkring Grimstrup. intaktheden er dog
generelt dårlig idet området er præget af moderne landbrug. Således er mange diger og fortidsminder nedlagt.



Page 8 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Trin 5 Landskabskarakteren Udfyldes primært ved skrivebordet

Nøgle
karakteristika / 
funktioner til 
opretholdelse af 
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder.   Beskriv kort

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

Afsluttet

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Digerne med de solitære træer samt de øvrige kulturhistoriske elementer er vigtige idet de
definerer området omkring Grimstrup. Desuden er skovområderne Grimstrup Krat samt
Østskoven vigtige landskabselementer.

Bedre dyrkningsforhold der i høj grad er forskellige fra 561.01 samt samspillet mellem de varierende
markstørrelser og deres varierende orientering mellem forgreningerne i vandløbene

Grænsen ind til 561.03 er betinget af 561.03's nærhed til kanten af bakkeøen der er betydelig mere
eroderet med større variation i jordbundsforholdende og dermed dårligere dyrkningsgrundlag til følg



Trin 5 Landskabskarakter beskrivelse

Page 9 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes  ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende 
beskrivelse af området karakter.
Beskrivelsens rækkefølge trækker på  de forudgående sider og analyse trin dvs.

Den naturgeografiske beskrivelse
                                                                                                                 Den kulturgeografiske beskrivelse 
                                                                                                                 De rumlige og visuelle forhold 

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 
Afgrænsning
Nøglekarakteristika

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Landskabskarakterens styrke

Karakterområde nr.:

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 10 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulige ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Tekst

Delområde nr.

Karaktersvagt

561,02

Digerne med de solitære træer samt de øvrige kulturhistoriske elementer er vigtige
idet de definerer området omkring Grimstrup. Skovområderne Grimstrup Krat samt
Østskoven er vigtige landskabselementer der bør forstyrres mindst muligt.
Nær vandløbene og på bakketoppene byder på visuelle oplevelser.

God

Lille

First Page Last PagePrevious PageNext Page

Det kommende biogas-
anlæg er endnu en
udbygning af tekniske
anlæg i området

Foruden bevoksningerne omkring Grimstrup og Østskoven kan en rydning af læhegnene gøre
landskabet mere roligt i dets udtryk

Placering af større tekniske anlæg samt staldanlæg i umiddelbar nærhed af de særlige visuelle
oplevelsesmuligheder.



Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 11 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulig ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

First Page Last PagePrevious PageNext Page



Supplerende bemærkninger og uddybning

Tekstfelt Landskabet er sårbart overfor større tekniske anlæg og staldbygninger der placeres i området omkring Grimstrup
og i umiddelbar nærhed af vandløbene. Det øvrige landskab er meget robust overfor påvirkninger af stort set
enhver art.

En styrkelse af landskabskarakteren ville være en rydning af de levende hegn idet disse synliggør den noget
diffuse markstruktur omkring vandløbene.
Ovenstående er ikke gældende for området omkring Grimstrup og Østskoven



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Dato

Udført af

        Se den naturgeografiske klassifikationsliste
                  omr. 1                                        omr. 2

Geologi

Dato  for besigtigelse

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten

Områdets navn

Beliggenhed

Terrænform

Jordtype

Vandelementer

Kompleksitet

Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000

Kompleksitet:
Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den 

dominerende type og/eller terrænforhold hvor
der er mange bakker med hældning  op til 6-12 
grader

Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra 
den dominerende type og eller  mange bakker 
 med hældninger større end 12 grader

Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse 
i den naturgeografiske klassifikations liste 

Begrundelse for valg af  naturgeografisk afgrænsning:

Max 3 linier 

Af følgende 
årsag
max 3 linier

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

komm.  og omr nr.:

Anvendt
materiale til NG 
analysen

Foto nr.:

Farvandsområde

Strandbredden

Page 1 of 12Skema ver 5. April 2011 OHC.

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

Print Form

15/05/2013

Steen Hein Donner

Last PageNext Page Previous PageFirst Page

B Bakke ø

15/05/2013

561.03 Krogsgård husmandsudstykning/råstofindvindingsområde

Karakterområdet er beliggende vest og nord for Tjæreborg by i umiddelbar tilknytning hertil.

b Jævnt stigende/faldend

e Morænesand og -grus

Vandløb og søer

Kompleks

Karakterområdet afgrænses naturgeografisk af kanten af Esbjerg Bakkeø, mod øst, hvor den støder op til
en smeltevandsslette med det nedskårne vandløb Sneum Å. Mod nord afgrænses naturgeografien af
Alslev Å der skærer sig gennem bakkeøen inden den løber sammen med Varde Å mod NV.

561.01Marbæk- Guldager natur og landbrugsflade samt 561.02 Bryndum-Grimstrup Landbrugsflade.
idet de begge er en del af Esbjerg Bakkeø

561,03

Per Smed, GEUS geomorfoligisk kort, Jordartskort, Højdemodellen

-



Fase 1
Naturgeografisk beskrivelse

Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to 
forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.

Trin2 Den naturgeografiske beskrivelse

Område nr.:

Område nr.:

Tekst

Herunder indkopieres beskrivelsen for et  evt. overlappende område 

Tekst

Sheet 2 of 12

Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen :    Geologi 
                                                                                                              Jordtype 
                                                                                                              Terrænform 
                                                                                                              Vandelementer

Afsluttet

561,03

Området er beliggende på den sydlige del af Esbjerg Bakkeø.

Bakkeøen er fra næstsidste istid og er, grundet dens kystnære placering, meget eroderet hvorfor bakkeøen vanskeligt anes i
terræn. Af samme årsag er der, lokalt, stor variation i jordbundsforholdene.

Bakkeøen afgrænses mod syd-vest af Vadehavet og mod nord og syd af smeltevandssletterne, med de nedskårne vandløb
Sneum Å og Varde Å

Jordbunden er overvejende grov lerblandet sand/grovsandet og humus
Terrænet er ret stejlt stigende/faldende, med fald mod de stedlige vandløb.

Suffiks for den naturgeografiske afgrænsning = Beba
Hovedparten af vandelementerne er orienteret omkring vandløbene og råstofgravene.
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Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse) 

Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)

Dyrkningsform

Bebyggelsesstrukturer

Bevoksning

Kommentarer

Skove
Småplatninger
Levende hegn 
Alleer

Landbrug
Halvkultur / natur

Kommentarer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde

Landsby
Gårde
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk 
Andet

Kommentarer

Sheet 3 of 12

Beskriv

Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger 
Vejtræer

Nål

Solitære træer 

Type

Størrelse

Omtrentlig størrelse

BeskrivAndet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Området er delt i en plantage/råstofområde del og en husmandsudstykningsdel

Dyrkningsformen er overvejende smålandbrug

Krogsgård, en af egnens vigtigste hovedgårde, kendes fra skriftlige kilder siden 1371. Hovedbygningen
fra 1934 er opført i stilen "Bedre Byggeskik", som fokuserede på god kvalitet og traditionel arkitektur.
Krogsgårds nuværende ejer har udnyttet de store grusforekomster og lavet en grusgrav ved
hovedgården. I slutningen af 1700 tallet oprettedes 21 nye parceller

Tjæreborg har en 4 km. byrand mod karakterområdet. Hovedsaligt parcelhuse

Store

0-20 ha

gamle råstofgrave med et stort naturindhold



Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab 
Område med fortidsminder 
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer 
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet

Fase 1

Kommentarer

Vejforløb
Jernbane
Bro
Dæmning
Havneanlæg
 Kystsikring 
Lufthavn /landingsbane 
Højspændingsledning
Vindmøllegruppe / park 
Råstofgrav
Store staldbygninger
Biogasanlæg
Rekreative anlæg 
Andet

Tekniske anlæg

Kommentarer

Anvendt
Materiale til 
Kulturgeografisk
analyse

Begrundelse for
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning

Page 4 of 12

Beskriv

Beskriv

Beskriv

Evt. vejnavn

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Krogsgård ligger ved Møllebækken, og der har været bebyggelse siden ældre romersk jernalder
(omkring Kristi fødsel). De ældste spor af Krogsgård findes i højmiddelalderen (1150-1350). Vandmøllen
har været bærende for Krogsgårds økonomi og i brug indtil 1960'erne både som kornmølle/generator

Området bærer i høj grad præg af råstofindvindingen der allerede var påbegyndt nord for Tjæreborg i
1945. Først i 1990/1991 påbegyndes indvindingen af råstoffer nord og vest for Krogsgård Hovedgård.
Tre mindre vindmøller vest for husmandsudstykningen dominerer landskabet ind mod 561.02
Falck-Nuteks øvelsesarealer påvirker dog ind i karakterområdet med de høje øvelsestårne

Målebordsblade (de høje og lave), 4 cm kort, Kort10, Ortofotos, Kulturstyrelsens database "Fund og
Fortidsminder",Historisk atlas

Afgrænsningen af kulturgeografien er betinget af husmandsudstykningen samt råstofgravene der i høj
grad adskiller sig fra 561.02 der er domineret af landbrug. afgrænsningen er også betinget af at det
marine forland i høj grad fremstår udyrket og adskilt fra hovedgården med et dige. Der er dog ingen
tvivl om at det marine forland i sin tid har været en del af dyrkningsarealerne for Krogsgård.

Krogsgård og tilhørende mølle

Der er en lang række fortidsminder beliggende i Solbjerg Plantage

Krogsgårdsvej, Tradsborgvej, Nordre Strandvej, Fælledvej



Trin3 Den kulturgeografiske beskrivelse

Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for 
beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan 
opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne. 

Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs. 
Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer 
Tekniske anlæg 

Tekst

Karakter område nr.:

Fase 1
Page 5 of 12

Afsluttet

Området er præget af et større skovparti (Solbjerg Plantage) som er en blanding af større løv og nål. derudover er der
langs fælledvej større vejtræer ind mod Esbjerg. Øvrige plantninger følger matrikelskel og definerer de smalle marker i
husmandsudstykningen.

Dyrkningsformen er overvejende smålandbrug under 20 ha.
Nærmeste større by er Tjæreborg der har en 4 km byrand ind mod karakterområdet. randen er flere steder blottet.
Foruden husmandsudstykningen på Krogsgårdsvej er ejendommende orienteret langs de større veje og bestående af
mindre landbrug, overvejende hobbyprægede.

Krogsgård, en af egnens vigtigste hovedgårde, kendes fra skriftlige kilder siden 1371. Hovedbygningen fra 1934 er opført i
stilen "Bedre Byggeskik", som fokuserede på god kvalitet og traditionel arkitektur. Krogsgårds nuværende ejer har
udnyttet de store grusforekomster og lavet en grusgrav ved hovedgården. I slutningen af 1700 tallet oprettedes 21 nye
parceller.
Krogsgård ligger ved Møllebækken, og der har været bebyggelse siden ældre romersk jernalder (omkring Kristi fødsel). De
ældste spor af Krogsgård findes i højmiddelalderen (1150-1350). Vandmøllen har været bærende for Krogsgårds økonomi
og i brug indtil 1960'erne både som kornmølle/generator.

Der er desuden en lang række fortidsminder i Solbjerg Plantage samt registrerede fundsteder med genstande der kan
dateres til bronzealderen og stenalderen

Området bærer i høj grad præg af råstofindvindingen der allerede var påbegyndt nord for Tjæreborg i 1945. Først i
1990/1991 påbegyndes indvindingen af råstoffer nord og vest for Krogsgård Hovedgård.
Tre mindre vindmøller vest for husmandsudstykningen dominerer landskabet ind mod 561.02.

Afgrænsningen af kulturgeografien er betinget af husmandsudstykningen samt råstofgravene der i høj grad adskiller sig
fra 561.02 der er domineret af landbrug. afgrænsningen er også betinget af at det marine forland i høj grad fremstår
udyrket og adskilt fra hovedgården med et dige. Der er dog ingen tvivl om at det marine forland i sin tid har været en del
af dyrkningsarealerne for Krogsgård.

561,03

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold,  Sæt kryds                      Blandet

Skala Stor Middel Lille

Rumlig
afgrænsning Åbent Transperent afg. Lukket

Kompleksitet Meget sammensat Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille

Bemærkninger

Beskrivelse af kystforland

Karakteristika for 
modstående kyster

Visuel sammenhæng 
på langs af kystlinien

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer   Noter tilstedeværelsen

Geologi / terræn /vandelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

Særligt samspil natur/kultur 

Page 6 of 12

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

By udvikling mv.

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Området er generelt meget lukket grundet den megen bevoksning. Dog er det åbent vest for
Krogsgårdsvej over mod 561.02

Kystforlandet er vade

Modstående kyst er beliggende på Fanø der med naturarealer, skov og klit danner
ramme for vadehavet

Ingen

Grundet de gamle råstofgrave er der mange terrænspring og gamle
gravesøer i godt samspil med Solbjerg Plantage og det omkringliggende
landskab.
Kulturhistorisk er Krogsgård og husmandsudstykningen fortællingen om den
gamle hovedgård der blev slagtet som en de af et arveskifte i 1792. I dag er
hovedgården blot en skygge af sig selv idet råstofindvindingen tæt på
Krogsgård har ødelagt den sidste rest af helhed i herregården med dens
kulturlandskab.
Der findes en markant udsigt ved Helmis Hede (Tradsborgvej) hvorfra man
kan se til Fanø.
Tre mindre vindmøller vest for husmandsudstykningen dominerer landskabet
ind mod 561.02.
Andre dominerende forhold er jernbanen og råstofgravene med de store søer



Page 7 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde   Beskriv, tjek i felten

Trin 4  Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende) Udfyldes i eller efter felt arb

Landskabskarakterens tidsdybde

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse 

Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved 
skrivebordet.  Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. 

Beskrivelsen bør formidle.                 De karaktergivende rumlige visuelle forhold
                                                                    Kystrelaterede rumlige forhold 
                                                                    Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Tekst

Afsluttet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Landskabskarakterens tidsdybde er overvejende under 200 år dog er husmandsudstykningen fra 1792 og
dermed ældre.
Intaktheden af landskabet omkring specielt og hovedgården er i en meget dårlig forfatning og vurderes ikke at
kunne rekonstrueres. De er desuden et pres på udstykningen i form af ønsket om større landbrugsbygninger

ca. 0-200 år

Dårlig

Karakterområdets skalaforhold er lille til middel.
Området er generelt meget lukket grundet den megen bevoksning. Dog er det åbent vest for Krogsgårdsvej over mod
561.02.
Kompleksiteten er enkel med husmandsudstykning, råstofgrave og plantage. Strukturen er derfor dominerende.
Den visuelle uro og støjen er begrænset til de tekniske anlæg i form af jernbanen, råstofgravene samt vindmøllerne.
Falck-Nuteks øvelsesarealer påvirker dog ind i karakterområdet med de høje øvelsestårne.

Kystforlandet er vade og modstående kyst er beliggende på Fanø, der med naturarealer, skov og klit danner ramme for
vadehavet.

Grundet de gamle råstofgrave er der mange terrænspring og gamle gravesøer i godt samspil med Solbjerg Plantage
og det omkringliggende landskab.
Kulturhistorisk er Krogsgård og husmandsudstykningen fortællingen om den gamle hovedgård der blev slagtet som
en de af et arveskifte i 1792. I dag er hovedgården blot en skygge af sig selv idet råstofindvindingen tæt på Krogsgård
har ødelagt den sidste rest af helhed i herregården med dens kulturlandskab.
Der findes en markant udsigt ved Helmis Hede (Tradsborgvej) hvorfra man kan se til Fanø.
Tre mindre vindmøller vest for husmandsudstykningen dominerer landskabet ind mod 561.02.
Andre dominerende forhold er jernbanen der gennemskærer området og råstofgravene med de store søer.

Landskabskarakterens tidsdybde er overvejende under 200 år dog er husmandsudstykningen fra 1792 og dermed
ældre.
Intaktheden af landskabet omkring specielt og hovedgården er i en meget dårlig forfatning og vurderes ikke at kunne
rekonstrueres. De er desuden et pres på udstykningen i form af ønsket om større landbrugsbygninger.
Byranden ind mod Tjæreborg, Plantagen, jernbanen og Østskoven danner rum i karakterområdet.



Page 8 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Trin 5 Landskabskarakteren Udfyldes primært ved skrivebordet

Nøgle
karakteristika / 
funktioner til 
opretholdelse af 
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder.   Beskriv kort

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

Afsluttet

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Karakteristiske elementer i området er husmandsudstykningen, råstofgravene og Solbjerg
Plantage. Særlig følsom er udstykningen og dens struktur med langstrakte parceller langs
Krogsgårdvej.

Afgænsningen ind til 561.02 er bestemt af husmandsudstykningen, plantagen og de gamle
råstofgrave.



Trin 5 Landskabskarakter beskrivelse

Page 9 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes  ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende 
beskrivelse af området karakter.
Beskrivelsens rækkefølge trækker på  de forudgående sider og analyse trin dvs.

Den naturgeografiske beskrivelse
                                                                                                                 Den kulturgeografiske beskrivelse 
                                                                                                                 De rumlige og visuelle forhold 

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 
Afgrænsning
Nøglekarakteristika

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Landskabskarakterens styrke

Karakterområde nr.:

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 10 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulige ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Tekst

Delområde nr.

Særligt karakterisktisk

561,03

Husmandsudstykningen, de gamle råstofgrave og Solbjerg Plantage

Middel

Stor

First Page Last PagePrevious PageNext Page

området er under pres i
forhold til uhensigts-
mæssig råstofgravning
samt ønsket om større
landbrugsbygninger

en styrkelse vil være en nedtagning af vindmøllerne i området samt en fornyelse af de gamle
hegn der definerer udstykningens omfang.

Opførsel af større landbrugsbyggeri/tekniske anlæg indenfor eller i nærhed af udstykningen



Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 11 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulig ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

First Page Last PagePrevious PageNext Page



Supplerende bemærkninger og uddybning

Tekstfelt



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Dato

Udført af

        Se den naturgeografiske klassifikationsliste
                  omr. 1                                        omr. 2

Geologi

Dato  for besigtigelse

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten

Områdets navn

Beliggenhed

Terrænform

Jordtype

Vandelementer

Kompleksitet

Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000

Kompleksitet:
Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den 

dominerende type og/eller terrænforhold hvor
der er mange bakker med hældning  op til 6-12 
grader

Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra 
den dominerende type og eller  mange bakker 
 med hældninger større end 12 grader

Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse 
i den naturgeografiske klassifikations liste 

Begrundelse for valg af  naturgeografisk afgrænsning:

Max 3 linier 

Af følgende 
årsag
max 3 linier

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

komm.  og omr nr.:

Anvendt
materiale til NG 
analysen

Foto nr.:

Farvandsområde

Strandbredden

Page 1 of 12Skema ver 5. April 2011 OHC.

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

Print Form

16/05/2013

Steen Hein Donner

Last PageNext Page Previous PageFirst Page

G Hedeslette

16/05/2013

561.04 Sneum Å og nærmeste omgivelser

Mellem Esbjerg og Holsted Bakkeø SV-NØ. Dog med forgreninger op på bakkeøerne

b Jævnt stigende/faldend

g Smeltevandssand og -g

Vandløb

Kompleks

Den naturgeografiske afgrænsning er begrundet i vandløbssystemets udbredelse mellem Bakkeøerne
samt grænsen for den marine påvirkning (marint bagland).

Det marine bagland 561.18

561,04

Per Smed, GEUS geomorfoligisk kort, Jordartskort, Højdemodellen

Sneum Å løber ud i Vadehavet mellem Darum og Tjæreborg

Stranden er vade

g Skrænter

f Moræneler



Fase 1
Naturgeografisk beskrivelse

Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to 
forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.

Trin2 Den naturgeografiske beskrivelse

Område nr.:

Område nr.:

Tekst

Herunder indkopieres beskrivelsen for et  evt. overlappende område 

Tekst

Sheet 2 of 12

Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen :    Geologi 
                                                                                                              Jordtype 
                                                                                                              Terrænform 
                                                                                                              Vandelementer

Afsluttet

561,04

Området er beliggende mellem Esbjerg Bakkeø og Holsted Bakkeø SV-NØ og er en smeltevandsslette fra sidste istid samt på
bakkeøerne hvor forgreninger af vandløbet følger lavningerne i terræn.

Jordbunden er overvejende smeltevandssand, ferskvandsgytje, humus og moræneler på kanten af ådalene.
Terrænet er jævnt faldende mod kysten og hvor åen ikke er et nedskåret vandløb i smeltevandssletten, er der stejle skrænter og
gullies fra kanten af bakkeøen og ned i ådalen.

Suffiks for den naturgeografiske afgrænsning = Gbbb

Den naturgeografiske afgrænsning er begrundet i vandløbssystemets udbredelse mellem Bakkeøerne samt grænsen for den
marine påvirkning (marint bagland).

Området er tydeligt sammenhængende med 561.18 "Det marine bagland"

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse) 

Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)

Dyrkningsform

Bebyggelsesstrukturer

Bevoksning

Kommentarer

Skove
Småplatninger
Levende hegn 
Alleer

Landbrug
Halvkultur / natur

Kommentarer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde

Landsby
Gårde
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk 
Andet

Kommentarer

Sheet 3 of 12

Beskriv

Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger 
Vejtræer

Nål

Solitære træer 

Type

Størrelse

Omtrentlig størrelse

BeskrivAndet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Området er karakteriseret af det geologiske udgangspunkt i form af vandløbsnære vandlidende arealer.
Bevoksningen er derfor overvejende sumpskov med enkelte småplantninger og levende hegn på de
højereliggende dele af karakterområdet

De ånære arealer er overvejende halvkultur/natur, ekstensivt landbrug eller udyrkede arealer der har
fået lov at springe i krat/skov

Der er mange bebyggelser knyttet til vandløbene i form af vadesteder med tættere bebyggelse, kirker
og ikke mindst større hoved/herregårde. Herunder Sneum Gård, Endrupholm, Bramming Hovedgård og
Gørdinglund

Tidligere dambrug der i senere tid er nedlagt som en del af EU-life snæbelprojekterne

Store

20-100 ha



Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab 
Område med fortidsminder 
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer 
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet

Fase 1

Kommentarer

Vejforløb
Jernbane
Bro
Dæmning
Havneanlæg
 Kystsikring 
Lufthavn /landingsbane 
Højspændingsledning
Vindmøllegruppe / park 
Råstofgrav
Store staldbygninger
Biogasanlæg
Rekreative anlæg 
Andet

Tekniske anlæg

Kommentarer

Anvendt
Materiale til 
Kulturgeografisk
analyse

Begrundelse for
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning

Page 4 of 12

Beskriv

Beskriv

Beskriv

Evt. vejnavn

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

De fleste Hoved/herregårde har haft en stor indflydelse på de ånære omgivelser i form af etablering af
møller mm. Således har der omkring Sneum Kirke ligget en landsby der blev fjernet som led i etable-
ringen af Sneum Gård. Af samme årsag er Sneum Kirke beliggende frit uden bebyggelse ned til åen.

Foruden vejeforløbene og jernbanen der krydser åen er specielt de store gårdanlæg på kanten af
karakterområdet dominerende.

Målebordsblade (de høje og lave), 4 cm kort, Kort10, Ortofotos, Kulturstyrelsens database "Fund og
Fortidsminder",Historisk atlas

Den kulturgeografiske afgrænsning er begrundet i de ånære arealer der overvejende er halvkultur/
natur, ekstensivt landbrug eller udyrkede arealer der har fået lov at springe i krat/skov i samspil med
bebyggelserne der er knyttede til vandløbet i form af vadesteder eller som grundlag for større
hovedgårdes eksistens.

Der er en del gamle vandmøller i åsystemet. Der kan stadig findes rester af dem i terræn

Jernbanen, E45, hovedvej A1 og 11, primær rute 191 og rebelsigvej/gørdingv



Trin3 Den kulturgeografiske beskrivelse

Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for 
beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan 
opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne. 

Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs. 
Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer 
Tekniske anlæg 

Tekst

Karakter område nr.:

Fase 1
Page 5 of 12

Afsluttet

Området er karakteriseret af det geologiske udgangspunkt i form af vandløbsnære vandlidende arealer. Bevoksningen er
derfor overvejende sumpskov med enkelte småplantninger og levende hegn på de højereliggende dele af
karakterområdet. De ånære arealer er overvejende halvkultur/natur, ekstensivt landbrug eller udyrkede arealer der har
fået lov at springe i krat/skov.

Der er mange bebyggelser knyttet til vandløbene i form af vadesteder med tættere bebyggelse, kirker og ikke mindst
større hoved/herregårde. Herunder Sneum Gård, Endrupholm, Bramming Hovedgård og Gørdinglund.

De fleste Hoved/herregårde har haft en stor indflydelse på de ånære omgivelser i form af etablering af møller mm. Således
har der omkring Sneum Kirke ligget en landsby der blev fjernet som led i etable-ringen af Sneum Gård. Af samme årsag er
Sneum Kirke beliggende frit uden bebyggelse ned til åen. I de senere år er flere dambrug blevet nedlagt som en del Af-
EU-Life snæbel projekter. Flere af stederne har tidligere huset mølledrift. Rester heraf kan stadig ses i terræn.

De væsentlige færdselsårer er: Jernbanen, E45, hovedvej A1 og 11, primær rute 191 og Rebelsigvej/Gørdingvej.
Foruden vejeforløbene og jernbanen der krydser åen, er specielt de store gårdanlæg på kanten af karakterområdet
dominerende.

Den kulturgeografiske afgrænsning er begrundet i de ånære arealer der overvejende er halvkultur/natur, ekstensivt
landbrug eller udyrkede arealer der har fået lov at springe i krat/skov i samspil med bebyggelserne der er knyttede til
vandløbet i form af vadesteder eller som grundlag for større hovedgårdes eksistens.

561,04

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold,  Sæt kryds                      Blandet

Skala Stor Middel Lille

Rumlig
afgrænsning Åbent Transperent afg. Lukket

Kompleksitet Meget sammensat Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille

Bemærkninger

Beskrivelse af kystforland

Karakteristika for 
modstående kyster

Visuel sammenhæng 
på langs af kystlinien

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer   Noter tilstedeværelsen

Geologi / terræn /vandelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

Særligt samspil natur/kultur 

Page 6 of 12

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

By udvikling mv.

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Ådalen og dens nærmeste omgivelser er et langstrakt åbent landskab afgrænset af agerjord med
læhegn på begge sider. Strukturen er dominerende med begrænset visuel uro og støj

Kystforlandet er 561.18 det marine bagland

Der er ingen sammenhæng med kysten grundet inddigningen.

Ingen

Åen og dens nærmeste omgivelser er i sig selv et særlig oplevelsesrigt
område, hvor kig på langs af karakterområdet byder på varierende oplevelser
af sumpskove, naturarealer og ekstensiv agerjord. Særligt skal dog fremhæves
arealerne på bakkeøerne hvor åen er dybt nedskåret og landskabet i høj grad
er dramatisk.

Den visuelle påvirkning fra de større landbrug, er dominerende på kanten af
karakterområdet.



Page 7 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde   Beskriv, tjek i felten

Trin 4  Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende) Udfyldes i eller efter felt arb

Landskabskarakterens tidsdybde

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse 

Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved 
skrivebordet.  Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. 

Beskrivelsen bør formidle.                 De karaktergivende rumlige visuelle forhold
                                                                    Kystrelaterede rumlige forhold 
                                                                    Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Tekst

Afsluttet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Landskabskarakterens tidsdybde er forholdsvis ung for store dele af karakterområdet idet dræning,
sammenlægning og opdyrkning af jorderne er sket omkring 1960. Dog er arealerne omkring specielt
hovedgårdene og kirkerne noget ældre.

ca. 0-200 år

God

Ådalen og dens nærmeste omgivelser er et langstrakt åbent landskab afgrænset af agerjord med læhegn på begge
sider. Strukturen er dominerende med begrænset visuel uro og støj. Dog er karakterområdet afbrudt flere steder af
bymæssig bebyggelse der grænser tæt op til åen og danner flaskehals i landskabet.

Åen og dens nærmeste omgivelser er i sig selv et særlig oplevelsesrigt område, hvor kig på langs af karakterområdet
byder på varierende oplevelser af sumpskove, naturarealer og ekstensiv agerjord. Særligt skal dog fremhæves
arealerne på bakkeøerne hvor åen er dybt nedskåret og landskabet i høj grad er dramatisk.

Den visuelle påvirkning fra de større landbrug, er dominerende på kanten af karakterområdet.

Landskabskarakterens tidsdybde er forholdsvis ung for store dele af karakterområdet idet dræning, sammenlægning
og opdyrkning af jorderne er sket omkring 1960. Dog er arealerne omkring specielt hovedgårdene og kirkerne noget
ældre. Landkskabskarakterens intakthed er god til middel idet de større landbrug visuelt er dominerende der hvor de
optræder på kanten af karakterområdet.



Page 8 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Trin 5 Landskabskarakteren Udfyldes primært ved skrivebordet

Nøgle
karakteristika / 
funktioner til 
opretholdelse af 
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder.   Beskriv kort

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

Afsluttet

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Nøglekarakteristika for området er det langstrakte åbne landskab bestående af vandløbet med
tilhørende naturarealer, sumpskove og ekstensivt landbrug afgrænset af agerjord med læhegn.
Nøglefunktionerne til opretholdelse af karakteren er fritholdelse af området for dominerende
påvirkninger.

561.18 Sneum Å's del af det marine bagland adskiller sig fra 561.4 ved den marine påvirkning.

De øvrige karakterområder adskiller sig ved mangel på vandelementer, fladere topografi og bedre
dyrkningsforhold.



Trin 5 Landskabskarakter beskrivelse

Page 9 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes  ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende 
beskrivelse af området karakter.
Beskrivelsens rækkefølge trækker på  de forudgående sider og analyse trin dvs.

Den naturgeografiske beskrivelse
                                                                                                                 Den kulturgeografiske beskrivelse 
                                                                                                                 De rumlige og visuelle forhold 

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 
Afgrænsning
Nøglekarakteristika

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Landskabskarakterens styrke

Karakterområde nr.:

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 10 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulige ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Tekst

Delområde nr.

Særligt karakterisktisk

561,04

Åen og dens nærmeste omgivelser er i sig selv et særlig oplevelsesrigt område, hvor
kig på langs af karakterområdet byder på varierende oplevelser af sumpskove,
naturarealer og ekstensiv agerjord. Særligt skal dog fremhæves arealerne på
bakkeøerne hvor åen er dybt nedskåret og landskabet dramatisk

God

Stor

First Page Last PagePrevious PageNext Page

beplantning, udbygning
af landbrug og
intensivering af driften

rydning af karakterområdet for levende hegn, småplantninger mm, nedtagning af større
bygninger i eller på kanten af karakterområdet.

beplantning, udbygning af tekniske anlæg/byer og landbrug, og intensivering af driften i eller på
kanten af karakterområdet.



Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 11 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulig ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

First Page Last PagePrevious PageNext Page



Supplerende bemærkninger og uddybning

Tekstfelt Karakterområdet er meget sårbart overfor beplantning, større landbrugsbyggeri og andre påvirkninger der virker
dominerede.



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Dato

Udført af

        Se den naturgeografiske klassifikationsliste
                  omr. 1                                        omr. 2

Geologi

Dato  for besigtigelse

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten

Områdets navn

Beliggenhed

Terrænform

Jordtype

Vandelementer

Kompleksitet

Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000

Kompleksitet:
Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den 

dominerende type og/eller terrænforhold hvor
der er mange bakker med hældning  op til 6-12 
grader

Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra 
den dominerende type og eller  mange bakker 
 med hældninger større end 12 grader

Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse 
i den naturgeografiske klassifikations liste 

Begrundelse for valg af  naturgeografisk afgrænsning:

Max 3 linier 

Af følgende 
årsag
max 3 linier

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

komm.  og omr nr.:

Anvendt
materiale til NG 
analysen

Foto nr.:

Farvandsområde

Strandbredden

Page 1 of 12Skema ver 5. April 2011 OHC.

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

Print Form

21/05/2013

Steen Hein Donner

Last PageNext Page Previous PageFirst Page

B Bakke ø

21/05/2013

561.05 Fovrfeldt, Kvaglund og Guldager Møllebæk

Vandløbssystemerne er beliggende mellem den bymæssige bebyggelse i Esbjerg

b Jævnt stigende/faldend

e Morænesand og -grus

Vandløb og søer

Moderat

Den naturgeografiske afgrænsning er begrundet i Esbjerg Bakkeøs udbredelse, afgrænset af Vadehavet
og smeltevandssletterne med de nedskårne vandløb Sneum Å og Varde Å.

561.01 Marbæk-Forum natur og landbrugsflade idet den deler grænser med området der dog ikke er
påvirket af vandløbene i nær samme grad.

561,05

Per Smed, GEUS geomorfologisk kort, Jordartskort, Højdemodellen

Vandløbene afvander til vadehavet

Idet vandløbene er inddigede og med højvandslukke er der ikke en direkte adgang fra karakterområdet til
stranden der er vade.

-



Fase 1
Naturgeografisk beskrivelse

Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to 
forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.

Trin2 Den naturgeografiske beskrivelse

Område nr.:

Område nr.:

Tekst

Herunder indkopieres beskrivelsen for et  evt. overlappende område 

Tekst

Sheet 2 of 12

Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen :    Geologi 
                                                                                                              Jordtype 
                                                                                                              Terrænform 
                                                                                                              Vandelementer

Afsluttet

561,05

Området er en del af Esbjerg Bakkeø hvor vandløbssystemerne er beliggende mellem den bymæssige bebyggelse i Esbjerg på
den SV del af bakkeøen.

Jordbunden er overvejende groft lerblandet sand og humus. Terrænet er jævnt faldende mod havet.
Suffiks for den naturgeografiske afgrænsning = Beba
vandløbssystemet er en pro post glacial erosionsdal.

Idet vandløbene er inddigede og med højvandslukke er der ikke en direkte adgang fra karakterområdet til stranden der er vade.

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse) 

Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)

Dyrkningsform

Bebyggelsesstrukturer

Bevoksning

Kommentarer

Skove
Småplatninger
Levende hegn 
Alleer

Landbrug
Halvkultur / natur

Kommentarer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde

Landsby
Gårde
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk 
Andet

Kommentarer

Sheet 3 of 12

Beskriv

Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger 
Vejtræer

Nål

Solitære træer 

Type

Størrelse

Omtrentlig størrelse

BeskrivAndet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Området er en blanding af sumpskove, småplantninger, levende hegn og ældre park/skov arealer
Herunder også dyrehaven i Nørreskoven. Området er under tilgroning.

Idet arealerne er vandløbsnære er dyrkningsformen overvejende natur/halvkultur med få egentlige
agre grundet de hydrologiske forhold.

Da Esbjerg by er beliggende rundt om karakterområdet er der en byrand på ca. 48 km grænsende til
området. Randen er vekslende grøn og blottet og er overvejende boligområder, en smule sommerhuse
i Ådalen og Kjersing Erhvervsområde mod Ø.
Rens Vest er beliggende i den sydlige del ud i naturområdet på en tange.

Rens Vest er beliggende ud i naturområdet på en tange.

Store

0-20 ha

Dyrehaven i Nørreskoven er en del af karakterområdet.



Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab 
Område med fortidsminder 
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer 
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet

Fase 1

Kommentarer

Vejforløb
Jernbane
Bro
Dæmning
Havneanlæg
 Kystsikring 
Lufthavn /landingsbane 
Højspændingsledning
Vindmøllegruppe / park 
Råstofgrav
Store staldbygninger
Biogasanlæg
Rekreative anlæg 
Andet

Tekniske anlæg

Kommentarer

Anvendt
Materiale til 
Kulturgeografisk
analyse

Begrundelse for
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning

Page 4 of 12

Beskriv

Beskriv

Beskriv

Evt. vejnavn

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Området er, foruden de to møller Guldager Mølle og Spansbjerg Mølle, forholdsvis fattigt på
kulturhistorske helheder og enkeltelementer.
Spangsbjerg Mølle kan dog dateres til 1427 og har hørt under Bramminge Hovedgård og Endrupholm

Området er til trods for stort set at være omkranset af bymæssig bebyggelse forholdsvis friholdt for
tekniske anlæg. Foruden de krydsende veje er det mest dominerende højspændingsmasterne i den
Østlige del af området op af motorvejen og ikke mindst Rens Vest der ligger på en tange ud i
naturområdet.

Målebordsblade (de høje og lave), 4 cm kort, Kort10, Ortofotos, Kulturstyrelsens database "Fund og
Fortidsminder",Historisk atlas

Den kulturgeografiske afgrænsning følger byranden

Guldager Mølle, og Spangsbjerg Møller, Mølledrift gennem 500 år

Rens Vest ligger på en tange ud i naturområdet.

Tarphagevej,Vestkystvej, Stormgade, Storebæltsvej, Sp. Møllevej



Trin3 Den kulturgeografiske beskrivelse

Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for 
beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan 
opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne. 

Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs. 
Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer 
Tekniske anlæg 

Tekst

Karakter område nr.:

Fase 1
Page 5 of 12

Afsluttet

Området er en blanding af sumpskove, småplantninger, levende hegn og ældre park/skov arealer Herunder også
dyrehaven i Nørreskoven. Området er under tilgroning. De større bevoksninger består af ældre nål og løv.
Idet arealerne er vandløbsnære er dyrkningsformen overvejende natur/halvkultur med få egentlige agre grundet de
hydrologiske forhold.

Da Esbjerg by er beliggende rundt om karakterområdet er der en byrand på ca. 48 km. grænsende til området. Randen er
vekslende grøn og blottet og er overvejende boligområder, en smule sommerhuse i Ådalen og Kjersing Erhvervsområde
mod Ø.

Rens Vest er beliggende i den sydlige del ud i naturområdet på en tange.
Foruden de to møller Guldager Mølle og Spansbjerg Mølle,er området forholdsvis fattigt på kulturhistorske helheder og
enkeltelementer.

Spangsbjerg Mølle kan dog dateres til 1427 og har hørt under Bramminge Hovedgård og Endrupholm.
Området er til trods for stort set at være omkranset af bymæssig bebyggelse, forholdsvis friholdt for tekniske anlæg.
Foruden de krydsende veje er det mest dominerende højspændingsmasterne i den Østlige del af området op af
motorvejen og ikke mindst Rens Vest der ligger på en tange ud i naturområdet.

Karakterområdet gennemskæres af: Tarphagevej,Vestkystvej, Stormgade, Storebæltsvej og Sp. Møllevej.
Den kulturgeografiske afgrænsning følger byranden.

561,05
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Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold,  Sæt kryds                      Blandet

Skala Stor Middel Lille

Rumlig
afgrænsning Åbent Transperent afg. Lukket

Kompleksitet Meget sammensat Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille

Bemærkninger

Beskrivelse af kystforland

Karakteristika for 
modstående kyster

Visuel sammenhæng 
på langs af kystlinien

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer   Noter tilstedeværelsen

Geologi / terræn /vandelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

Særligt samspil natur/kultur 

Page 6 of 12

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

By udvikling mv.

Afsluttet
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Området er en mosaik af moser, skove, småplantninger og agre der danner et langstrakt
sammensat rum omkring vandløbene af middel skala. Det er visuelt roligt med afdæmpet støj.

Der er ingen sammenhæng med kysten grundet inddigningen

Ingen

Ingen

Arealerne omkring hovedløbene, er visuelt interessante. Her oplever man i
høj grad naturen i byen. Ligesom de øvrige vandløb opleves karakterområdet
bedst på langs. De bedste oplevelser fås derfor fra kanten af karakterområdet
eller fra vejene der krydser området.

Rens Vest er beliggende i den sydlige del ud i naturområdet på en tange.
Den meget lange byrand virker visse steder forstyrrende idet randen er
blottet og beliggende højt i terræn.



Page 7 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde   Beskriv, tjek i felten

Trin 4  Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende) Udfyldes i eller efter felt arb

Landskabskarakterens tidsdybde

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse 

Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved 
skrivebordet.  Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. 

Beskrivelsen bør formidle.                 De karaktergivende rumlige visuelle forhold
                                                                    Kystrelaterede rumlige forhold 
                                                                    Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Tekst

Afsluttet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

karakterområdet er i høj grad overgået fra ager til mere naturprægede arealer for hovedparten af arealerne.
Skovbevoksningerne er udvidet og byranden er trukket op siden 1945.

ca. 0-200 år

God

Karakterområdet er et lukket småskala landskab sammensat af en mosaik af moser, skove, småplantninger og agre der
danner et langstrakt sammensat rum omkring vandløbene af middel skala. Det er visuelt roligt med afdæmpet støj.

Der er ingen visuel kontakt til kysten.

Arealerne omkring hovedløbene, er visuelt interessante. Her oplever man i høj grad naturen i byen. Ligesom de øvrige
vandløb opleves karakterområdet bedst på langs. De bedste oplevelser fås derfor fra kanten af karakterområdet eller
fra vejene der krydser området.

Rens Vest er beliggende i den sydlige del ud i naturområdet på en tange.
Den meget lange byrand virker visse steder forstyrrende idet randen er blottet og beliggende højt i terræn.

Tidsdyben er begrænset til omkring 70 år for store dele af arealerne således er karakterområdet i høj grad overgået fra
ager til mere naturprægede arealer for hovedparten af arealerne. Skovbevoksningerne er udvidet og byranden er
trukket op siden 1945. På de høje målebordsblade er arealet dog hovedsaligt eng/mose. karakterområdet har derfor
undergået en transformation til ager og tilbage til natur.
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Fase 1

Trin 5 Landskabskarakteren Udfyldes primært ved skrivebordet

Nøgle
karakteristika / 
funktioner til 
opretholdelse af 
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder.   Beskriv kort

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

Afsluttet

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Nøglekarakteren for området er mosaikken af moser, skove, småplantninger og agre der danner
et langstrakt sammensat rum omkring vandløbene. Området er under tilgroning

561.01 Marbæk-Forum natur og landbrugsflade idet den deler grænser med området der dog ikke er
påvirket af vandløbene i nær samme grad.

Karakterområdet er i høj grad omkranset af bebyggelse hvilket danner det mest afgørende skel til
øvrige områder.



Trin 5 Landskabskarakter beskrivelse

Page 9 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes  ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende 
beskrivelse af området karakter.
Beskrivelsens rækkefølge trækker på  de forudgående sider og analyse trin dvs.

Den naturgeografiske beskrivelse
                                                                                                                 Den kulturgeografiske beskrivelse 
                                                                                                                 De rumlige og visuelle forhold 

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 
Afgrænsning
Nøglekarakteristika

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Landskabskarakterens styrke

Karakterområde nr.:

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 10 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulige ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Tekst

Delområde nr.

Karakteristisk

561,05

karakterområdet på langs er oplevelsesrigt idet man i højere grad får fonemmelsen
af vandløbet og dets nære omgivelser.

God

Stor

First Page Last PagePrevious PageNext Page

tilgroning og påvirkning
fra den omkransende by i
form af tekniske anlæg og
blottede byrande.

Rydning af vandløbsnære arealer for opvækst og tilplantning af blottede byrande

flere blottede byrande, tættere/større bebyggelse og større tekniske anlæg der påvirker ind i
karkaterområdet vil i høj grad devaluere arealernes landskabelige værdi.



Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 11 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulig ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

First Page Last PagePrevious PageNext Page



Supplerende bemærkninger og uddybning

Tekstfelt Karakterområdet har overgået flere brugsskift således først som naturareal over dyrkede agre til naturområde med
en rand af bymæssig bebyggelse.
Karakterområdet er meget sårbart overfor ny/større/tættere bebyggelse på kanten af området eller ind i det.
Desuden vil større tekniske anlæg såsom antennemaster, gadebelysning mm. kunne påvirke uhensigtsmæssigt
ind i karakterområdet såfremt de placeres uhensigtsmæssigt på naboarealerne.



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Dato

Udført af

        Se den naturgeografiske klassifikationsliste
                  omr. 1                                        omr. 2

Geologi

Dato  for besigtigelse

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten

Områdets navn

Beliggenhed

Terrænform

Jordtype

Vandelementer

Kompleksitet

Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000

Kompleksitet:
Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den 

dominerende type og/eller terrænforhold hvor
der er mange bakker med hældning  op til 6-12 
grader

Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra 
den dominerende type og eller  mange bakker 
 med hældninger større end 12 grader

Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse 
i den naturgeografiske klassifikations liste 

Begrundelse for valg af  naturgeografisk afgrænsning:

Max 3 linier 

Af følgende 
årsag
max 3 linier

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

komm.  og omr nr.:

Anvendt
materiale til NG 
analysen

Foto nr.:

Farvandsområde

Strandbredden

Page 1 of 12Skema ver 5. April 2011 OHC.

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

Print Form

22/05/2013

Steen Hein Donner

Last PageNext Page Previous PageFirst Page

B Bakke ø

22/05/2013

Alslev Å og nærmeste omgivelser

Alslev Å er beliggende nord for Bryndum og lufthavnen og er en del af Varde Å systemet

b Jævnt stigende/faldend

e Morænesand og -grus

-

Kompleks

Den naturgeografiske afgrænsning er begrundet i Esbjerg Bakkeøs udbredelse, afgrænset af Vadehavet
og smeltevandssletterne med de nedskårne vandløb Sneum Å og Varde Å.

561.01 Marbæk-Forum natur og landbrugsflade samt 561.02 Bryndum-Grimstrup Landbrugsflade idet de
deler grænser med området, der dog ikke er påvirket af vandløbet i nær samme grad.

561,06

Per Smed, GEUS geomorfologisk kort, Jordartskort, Højdemodellen.

Vandløbet afvander til vadehavet og er en del af Varde Å systemet

-



Fase 1
Naturgeografisk beskrivelse

Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to 
forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.

Trin2 Den naturgeografiske beskrivelse

Område nr.:

Område nr.:

Tekst

Herunder indkopieres beskrivelsen for et  evt. overlappende område 

Tekst

Sheet 2 of 12

Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen :    Geologi 
                                                                                                              Jordtype 
                                                                                                              Terrænform 
                                                                                                              Vandelementer

Afsluttet

Området ligger midt på Esbjerg Bakkeø
jordbunden er overvejende groft lerblandet sand, grus og ferskvandstørv. Terrænet er jævnt faldende mod Varde Å dog med
variation i form af stejlere partier på dele af strækningen.
Suffiks for den naturgeografiske afgrænsning = Bebb
Vandløbssystemet er en pro post glacial erosionsdal
Vandløbet afvander til Vadehavet og er en del af Varde Å systemet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse) 

Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)

Dyrkningsform

Bebyggelsesstrukturer

Bevoksning

Kommentarer

Skove
Småplatninger
Levende hegn 
Alleer

Landbrug
Halvkultur / natur

Kommentarer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde

Landsby
Gårde
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk 
Andet

Kommentarer

Sheet 3 of 12

Beskriv

Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger 
Vejtræer

Nål

Solitære træer 

Type

Størrelse

Omtrentlig størrelse

BeskrivAndet

Afsluttet
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Karakterområdet er forholdsvist rigt på bevoksning for store dele af karakterområdet og fremstår som
et vandløb omgivet af en mosaik af småplantninger, levende hegn og ager.

Idet området omkranset af 561.02, som er en intensiv landbrugsflade, er de højere beliggende jorder
domineret af samme dyrkningsform der i høj grad sætter sit præg på den landskabelige oplevelse af
karakterområdet.

Bebyggelsen i karakterområdet er spredte gårde på de højere beliggende arealer. Gårdene i området er
middelstore gårdanlæg med jordtilliggender i 561.02. Mængden af bebyggelse er dog begrænset.

Store

> 100 ha



Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab 
Område med fortidsminder 
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer 
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet

Fase 1

Kommentarer

Vejforløb
Jernbane
Bro
Dæmning
Havneanlæg
 Kystsikring 
Lufthavn /landingsbane 
Højspændingsledning
Vindmøllegruppe / park 
Råstofgrav
Store staldbygninger
Biogasanlæg
Rekreative anlæg 
Andet

Tekniske anlæg

Kommentarer

Anvendt
Materiale til 
Kulturgeografisk
analyse

Begrundelse for
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning

Page 4 of 12

Beskriv

Beskriv

Beskriv

Evt. vejnavn
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Øluf Mølle og mergellejerne ved V. Nebel er nogle af de få kulturhistoriske enkeltelementer der er i
karakterområdet. Møllen hed oprindeligt Skærbæk Mølle og kan dateres tilbage til 1583. Mergellejerne
er der mange af i området, idet store dele af V. Nebel Sogn tidligere har været hedearealer.

Området gennemskæres af to større hovedveje samt to højspændingsledninger. Der er desuden
råstofgrave på kanten af karakterområdet, i den østlige del, der påvirker ind i området. Flere af de store
gårdanlæg er beliggende på kanten af ådalen og har en væsentlig påvirkning af karakterområdet.

Målebordsblade (de høje og lave), 4 cm kort, Kort10, Ortofotos, Kulturstyrelsens database "Fund og
Fortidsminder",Historisk atlas

Den kulturgeografiske afgrænsning er begrundet i de ånære arealer der betinger dyrkningsvilkårene
der dermed adskiller sig fra 561.01 og 561.02

Øluf Mølle (Tidligere Skærbæk Mølle)

Hovedvej 11/12 samt Bryndumvej/Stokbrovej og Gl. Lifstrupvej



Trin3 Den kulturgeografiske beskrivelse

Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for 
beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan 
opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne. 

Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs. 
Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer 
Tekniske anlæg 

Tekst

Karakter område nr.:

Fase 1
Page 5 of 12

Afsluttet

Karakterområdet er forholdsvist rigt på bevoksning for store dele af karakterområdet og fremstår som et vandløb omgivet
af en mosaik af småplantninger, levende hegn og ager.

Idet området omkranset af 561.01 og 561.02, som er en intensiv landbrugsflade, er de højere beliggende jorder
domineret af samme dyrkningsform der i høj grad sætter sit præg på den landskabelige oplevelse af karakterområdet.
Bebyggelsen i karakterområdet er spredte gårde på de højere beliggende arealer. Gårdene i området er middelstore
gårdanlæg med jordtilliggender i 561.02. Mængden af bebyggelse er dog begrænset.

Øluf Mølle og mergellejerne ved V. Nebel er nogle af de få kulturhistoriske enkeltelementer der er i karakterområdet.
Møllen hed oprindeligt Skærbæk Mølle og kan dateres tilbage til 1583. Mergellejerne er der mange af i området, idet store
dele af V. Nebel Sogn tidligere har været hedearealer.
Ældste by i området er landsbyen Lifstrup der er en gammel hedelandsby fra før 1200 tallet.

Området gennemskæres af to større hovedveje 11 &12, samt to højspændingsledninger. Der er desuden råstofgrave på
kanten af karakterområdet, i den østlige del, der påvirker ind i området.
Flere af gårdanlæggene er beliggende på kanten af ådalen og har en væsentlig påvirkning af karakterområdet.

Den kulturgeografiske afgrænsning er begrundet i de våde ånære arealer der betinger dyrkningsvilkårene der dermed
adskiller sig fra 561.01 og 561.02.

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold,  Sæt kryds                      Blandet

Skala Stor Middel Lille

Rumlig
afgrænsning Åbent Transperent afg. Lukket

Kompleksitet Meget sammensat Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille

Bemærkninger

Beskrivelse af kystforland

Karakteristika for 
modstående kyster

Visuel sammenhæng 
på langs af kystlinien

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer   Noter tilstedeværelsen

Geologi / terræn /vandelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

Særligt samspil natur/kultur 

Page 6 of 12

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

By udvikling mv.

Afsluttet
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Landskabet er et sammensat åbent/transperant middelskala landskab. Strukturen er
dominerende. Den visuelle uro og støjen er begrænset til hovedvejene samt råstofgravene.

Ingen

Ingen

Ingen

Karakterområdet opleves bedst på langs af området og mellem læhegnene,
der danner ramme for vandløbet. den visuelle påvirkning Uro/støj er
begrænset til de få tekniske anlæg (hovedveje, elmaster og råstofgrave) der ,
trods deres forekomst, er forholdsvis lokale. Karakterområdet er derfor meget
stille og opleves uforstyrret fra kanterne af karakterområdet.



Page 7 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde   Beskriv, tjek i felten

Trin 4  Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende) Udfyldes i eller efter felt arb

Landskabskarakterens tidsdybde

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse 

Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved 
skrivebordet.  Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. 

Beskrivelsen bør formidle.                 De karaktergivende rumlige visuelle forhold
                                                                    Kystrelaterede rumlige forhold 
                                                                    Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Tekst

Afsluttet

Afsluttet
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karakterområdets tidsdybde er varierende, idet arealerne omkring Lifstrup er meget gamle agre fra før 1200 tallet,
mens den øvrige del af området er ny agerjord konverteret fra overvejende hede indenfor de sidste 100 år.
Landskabskarakterens intakthed er god, idet arealerne stadig er agre. dog er åen rettet ud og arealerne mere
intensivt dyrkede idag end for 60 år siden.

ca. 0-200 år

Middel

Landskabet er et sammensat åbent/transperant middelskala landskab. Strukturen er dominerende. Den visuelle uro og
støjen er begrænset til hovedvejene samt råstofgravene.

Karakterområdet har ingen relation til kysten.

Karakterområdet opleves bedst på langs af området og mellem læhegnene, der danner ramme for vandløbet. den
visuelle påvirkning Uro/støj er begrænset til de få tekniske anlæg (hovedveje, elmaster og råstofgrave) der ,trods deres
forekomst, er forholdsvis lokale. Karakterområdet er derfor meget stille og opleves uforstyrret fra kanterne af
karakterområdet.

karakterområdets tidsdybde er varierende, idet arealerne omkring Lifstrup er meget gamle agre fra før 1200 tallet,
mens den øvrige del af området er ny agerjord konverteret fra overvejende hede indenfor de sidste 100 år.
Landskabskarakterens intakthed er god, idet arealerne stadig er agre. dog er åen rettet ud og arealerne mere intensivt
dyrkede idag end for 60 år siden.

Karakterområdet opleves bedst på langs af området og mellem læhegnene, der danner ramme for vandløbet. den
visuelle påvirkning Uro/støj er begrænset til de få tekniske anlæg (hovedveje, elmaster og råstofgrave) der, trods deres
forekomst, er forholdsvis lokale. Karakterområdet er derfor meget stille og opleves uforstyrret fra kanterne af
karakterområdet.
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Fase 1

Trin 5 Landskabskarakteren Udfyldes primært ved skrivebordet

Nøgle
karakteristika / 
funktioner til 
opretholdelse af 
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder.   Beskriv kort

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

Afsluttet

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Nøglekarakteristika for området er det langstrakte åbne landskab bestående af vandløbet med
tilhørende naturarealer, sumpskove og ekstensivt landbrug afgrænset af agerjord med læhegn.
Nøglefunktionerne til opretholdelse af karakteren er fritholdelse af området for dominerende
påvirkninger.

561.01 og 561.02 adskiller sig ved mangel på vandelementer, fladere topografi og bedre
dyrkningsforhold.



Trin 5 Landskabskarakter beskrivelse

Page 9 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes  ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende 
beskrivelse af området karakter.
Beskrivelsens rækkefølge trækker på  de forudgående sider og analyse trin dvs.

Den naturgeografiske beskrivelse
                                                                                                                 Den kulturgeografiske beskrivelse 
                                                                                                                 De rumlige og visuelle forhold 

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 
Afgrænsning
Nøglekarakteristika

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Landskabskarakterens styrke

Karakterområde nr.:

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 10 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulige ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Tekst

Delområde nr.

Særligt karakterisktisk

561,06

Karakterområdet opleves bedst på langs af området og mellem læhegnene, der
danner ramme for vandløbet. den visuelle påvirkning Uro/støj er begrænset til de få
tekniske anlæg (hovedveje, elmaster og råstofgrave) der, trods deres forekomst, er
forholdsvis lokale. Karakterområdet er derfor meget stille

God

Stor

First Page Last PagePrevious PageNext Page

intensivering af
landbrugsdriften
(sammenlægning af
marker) og etablering af
flere tekniske anlæg

Nedlæggelse af levende hegn der spærrer for udsynet på langs af karakterområdet samt fjernelse
af de mest uheldig placerede landbrugsbygninger i forbindelse med renovering af gårde

Udbygning af gårdanlæg og tekniske anlæg på kanten af karakterområdet eller i umiddelbar
nærhed. tilplantning/tilgroning der slører oplevelsen af karakterområdet



Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 11 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulig ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

First Page Last PagePrevious PageNext Page



Supplerende bemærkninger og uddybning

Tekstfelt



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Dato

Udført af

        Se den naturgeografiske klassifikationsliste
                  omr. 1                                        omr. 2

Geologi

Dato  for besigtigelse

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten

Områdets navn

Beliggenhed

Terrænform

Jordtype

Vandelementer

Kompleksitet

Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000

Kompleksitet:
Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den 

dominerende type og/eller terrænforhold hvor
der er mange bakker med hældning  op til 6-12 
grader

Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra 
den dominerende type og eller  mange bakker 
 med hældninger større end 12 grader

Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse 
i den naturgeografiske klassifikations liste 

Begrundelse for valg af  naturgeografisk afgrænsning:

Max 3 linier 

Af følgende 
årsag
max 3 linier

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

komm.  og omr nr.:

Anvendt
materiale til NG 
analysen

Foto nr.:

Farvandsområde

Strandbredden

Page 1 of 12Skema ver 5. April 2011 OHC.

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

Print Form

23/05/2013

Steen Hein Donner

Last PageNext Page Previous PageFirst Page

B Bakke ø

23/05/2013

561.07 Vejrup landbrugsflade

Øst for Sneum Å, nord for Gørding

b Jævnt stigende/faldend

e Morænesand og -grus

mindre søer

Kompleks

Den naturgeografiske afgrænsning følger vandløbet og kanten af Holsted Bakkeø

561.04 idet Sneum Å i høj grad betinger markernes orientering mellem vandløbets forgreninger og har
en meget lang grænse op hertil.

Per Smed, GEUS geomorfoligisk kort, Jordartskort, Højdemodellen

-



Fase 1
Naturgeografisk beskrivelse

Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to 
forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.

Trin2 Den naturgeografiske beskrivelse

Område nr.:

Område nr.:

Tekst

Herunder indkopieres beskrivelsen for et  evt. overlappende område 

Tekst

Sheet 2 of 12

Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen :    Geologi 
                                                                                                              Jordtype 
                                                                                                              Terrænform 
                                                                                                              Vandelementer

Afsluttet

561,07

Området er beliggende på den vestlige del af Holsted Bakkeø.
Bakkeøen er fra næstsidste istid og meget eroderet. Af samme årsag er der, lokalt, stor variation i jordbundsforholdene.
Jordbunden er overvejende grovsandet af både post og proglacial oprindelse. Dog er der også forekomster af moræneler og
ferskvandstørv
Bakkeøen afgrænses nord og syd af smeltevandssletter med de nedskårne vandløb Sneum Å og Kongeåen. Mod havet
afgrænses bakkeøen af det marine bagland.
Suffiks for den naturgeografiske afgrænsning = Bebb
området er sammenhængende med 561.04 idet Sneum Å i høj grad betinger markernes orientering mellem vandløbets
forgreninger og har en meget lang grænse op hertil.
Terrænet er jævnt stigende/faldende
Mængden er vandelementer er begrænset til en række mindre søer og bække. Mange af søerne er menneskeskabte og betinget
af teglværksdrift.

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse) 

Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)

Dyrkningsform

Bebyggelsesstrukturer

Bevoksning

Kommentarer

Skove
Småplatninger
Levende hegn 
Alleer

Landbrug
Halvkultur / natur

Kommentarer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde

Landsby
Gårde
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk 
Andet

Kommentarer

Sheet 3 of 12

Beskriv

Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger 
Vejtræer

Nål

Solitære træer 

Type

Størrelse

Omtrentlig størrelse

BeskrivAndet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

området er forholdsvist tæt bevokset med levende hegn, småskove og småplantninger, Flere af de
levende hegn er beliggende på de beskyttede sten og jorddiger. Hegnene på digerne er dog i
opløsning.

Området er intensivt landbrug med marker af varierende størrelse og orientering, betinget af
indpasningen mellem Sneum Å's forgreninger og mod øst den eroderede bakkeø med dens store
variation i jordbundsforholdene.

Området er domineret af de større landbrug og eneste større bebyggelse er Vejrup med en byrand på
ca. 6 km. Halvdelen af randen er blottet bebyggelse. De største gårde er beliggende i den vestlige del
mens bebyggelsen er mindre og tættere i den østlige del af karakterområdet.

Store

20-100 ha



Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab 
Område med fortidsminder 
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer 
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet

Fase 1

Kommentarer

Vejforløb
Jernbane
Bro
Dæmning
Havneanlæg
 Kystsikring 
Lufthavn /landingsbane 
Højspændingsledning
Vindmøllegruppe / park 
Råstofgrav
Store staldbygninger
Biogasanlæg
Rekreative anlæg 
Andet

Tekniske anlæg

Kommentarer

Anvendt
Materiale til 
Kulturgeografisk
analyse

Begrundelse for
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning

Page 4 of 12

Beskriv

Beskriv

Beskriv

Evt. vejnavn

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Det er meget sparsomt med kulturhistoriske helheder og enkeltelementer indenfor karakterområdet
idet størstedelen af den menneskelige aktivitet igennem tiden har været knyttet til vandløbene. Dog er
der en større koncentration af beskyttede sten og jorddiger mellem Vejrup og Gørding.

Området er gennemskåret af store tekniske anlæg som motor- og hovedveje, højspændingsledninger
samt den nedlagte jernbane fra Bramming til Grindsted (del af den jyske diagonalbane).

Målebordsblade (de høje og lave), 4 cm kort, Kort10, Ortofotos, Kulturstyrelsens database "Fund og
Fortidsminder",Historisk atlas

Den kulturgeografiske afgrænsning er betinget af samspillet mellem de varierende markstørrelser og
deres orientering mellem i Sneum Å's forgreninger. Dyrkningsgrundlaget er grundet bakkeøens erosion
varieret, hvilket i højere grad afspejler sig i landskabet end for 561.02.og 561.08

Der er en stor koncentration af beskyttede sten og jorddiger mellem Vejrup og Gørding

E20, Hovedvej A1, Glejbjergvej/Rebelsigvej, Vibækvej, Lourupvej, Terpvej



Trin3 Den kulturgeografiske beskrivelse

Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for 
beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan 
opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne. 

Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs. 
Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer 
Tekniske anlæg 

Tekst

Karakter område nr.:

Fase 1
Page 5 of 12

Afsluttet

Området er forholdsvist tæt bevokset med levende hegn, småskove og småplantninger, Flere af de levende hegn er
beliggende på de beskyttede sten og jorddiger. Hegnene på digerne er dog i opløsning.

Karakterområdet er intensivt landbrug med marker af varierende størrelse og orientering, betinget af indpasningen
mellem Sneum Å's forgreninger og mod øst den eroderede bakkeø med dens store variation i jordbundsforholdene.
Bebyggelsesmæssigt er området domineret af de større landbrug og eneste større bebyggelse er Vejrup med en byrand
på ca. 6 km. Halvdelen af randen er blottet bebyggelse.
De største gårde er beliggende i den vestlige del mens bebyggelsen er mindre og tættere i den østlige del af
karakterområdet.

Det er meget sparsomt med kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, indenfor karakterområdet, idet størstedelen af
den menneskelige aktivitet igennem tiden har været knyttet til vandløbene. Dog er der en større koncentration af
beskyttede sten og jorddiger mellem Vejrup og Gørding.
Området er gennemskåret af store tekniske anlæg som motor- og hovedveje (E20, Hovedvej A1, Glejbjergvej/Rebelsigvej,
Vibækvej, Lourupvej, Terpvej), højspændingsledninger samt den nedlagte jernbane fra Bramming til Grindsted (del af den
jyske diagonalbane).

Den kulturgeografiske afgrænsning er betinget af samspillet mellem de varierende markstørrelser og deres orientering
mellem i Sneum Å's forgreninger. Dyrkningsgrundlaget er, grundet bakkeøens erosion, varieret, hvilket i højere grad
afspejler sig i landskabet end for 561.02.og 561.08

561,07

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold,  Sæt kryds                      Blandet

Skala Stor Middel Lille

Rumlig
afgrænsning Åbent Transperent afg. Lukket

Kompleksitet Meget sammensat Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille

Bemærkninger

Beskrivelse af kystforland

Karakteristika for 
modstående kyster

Visuel sammenhæng 
på langs af kystlinien

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer   Noter tilstedeværelsen

Geologi / terræn /vandelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

Særligt samspil natur/kultur 

Page 6 of 12

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

By udvikling mv.

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Strukturen med markmosaikkerne mellem vandløbenes forgreninger gør landskabskarakteren
meget svag.

Ingen

Ingen

Ingen

Der er særligt i området mellem Vejrup og Gørding en større række
beskyttede sten og jorddiger. Flere af dem er beplantede.
Den visuelle påvirkning fra specielt jernbanen og motorvejen er meget
dominerende. Begge anlæg med deres orientering NS ØV deler landskabet i
4.
Udsigterne i landskabet er begrænset til de ånære omgivelser hvorfra man fra
bakketoppene har en fornemmelse af vandløbene samt et kig lidt dybere ind
i landskabet uden at man aner en egentlig struktur eller markante
landskabseementer.



Page 7 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde   Beskriv, tjek i felten

Trin 4  Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende) Udfyldes i eller efter felt arb

Landskabskarakterens tidsdybde

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse 

Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved 
skrivebordet.  Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. 

Beskrivelsen bør formidle.                 De karaktergivende rumlige visuelle forhold
                                                                    Kystrelaterede rumlige forhold 
                                                                    Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Tekst

Afsluttet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Det nuværende landskabs tidsdybde er meget begrænset idet området er ungt agerland konverteret fra hede- og
mosearealer. Markstrukturen med varierende markstørrelser og orientering mellem vandløbets forgreninger er
under opløsning idet markerne de sidste 50 år er blevet sammenlagt og hegnene sløjfede. Landskabets karakter
er derfor i opløsning hvorfor strukturen er svagere end tidligere.

ca. 0-50 år

Dårlig

Landskabet er et meget sammensat, transparent middelskalalandskab. Strukturen er svag og grundet de mange
tekniske anlæg er oplevelsen urolig og støjende omkring disse.

Det nuværende landskabs tidsdybde er meget begrænset idet området er ungt agerland konverteret fra hede- og
mosearealer. Markstrukturen med varierende markstørrelser og orientering mellem vandløbets forgreninger er under
opløsning idet markerne de sidste 50 år er blevet sammenlagt og hegnene sløjfede. Landskabets karakter er derfor i
opløsning hvorfor strukturen er svagere end tidligere.

Der er særligt i området mellem Vejrup og Gørding en større række beskyttede sten og jorddiger. Flere af dem er
beplantede.
Den visuelle påvirkning fra specielt jernbanen og motorvejen er meget dominerende. Begge anlæg med deres
orientering NS ØV deler landskabet i 4.
Udsigterne i landskabet er begrænset til de ånære omgivelser hvorfra man fra bakketoppene har en fornemmelse af
vandløbene samt et kig lidt dybere ind i landskabet uden at man aner en egentlig struktur eller markante
landskabseementer.



Page 8 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Trin 5 Landskabskarakteren Udfyldes primært ved skrivebordet

Nøgle
karakteristika / 
funktioner til 
opretholdelse af 
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder.   Beskriv kort

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

Afsluttet

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

De beplantede diger mellem Vejrup og Gørding er vigtige karakteristika idet de definerer
området mellem byerne.

Dyrkningsgrundlaget er, grundet bakkeøens erosion, varieret, hvilket i højere grad afspejler sig i
landskabet end for 561.02.og 561.08.

Fraværet af vandelementer og natur/halvkultur er bestemmende for grænsen ind til 561.04



Trin 5 Landskabskarakter beskrivelse

Page 9 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes  ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende 
beskrivelse af området karakter.
Beskrivelsens rækkefølge trækker på  de forudgående sider og analyse trin dvs.

Den naturgeografiske beskrivelse
                                                                                                                 Den kulturgeografiske beskrivelse 
                                                                                                                 De rumlige og visuelle forhold 

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 
Afgrænsning
Nøglekarakteristika

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Landskabskarakterens styrke

Karakterområde nr.:

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 10 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulige ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Tekst

Delområde nr.

Karaktersvagt

561,07

De bevoksede diger mellem Vejrup og Gørding er særligt oplevelsesmuligheder.
Desuden er de ånære arealer ligeledes oplevelsesrige grundet terrænforskellene
samt deres forholdsvise uforstyrrethed.

Dårlig

Lille

First Page Last PagePrevious PageNext Page

etablering af større
landbrug og tekniske
anlæg på grænsen ind til
561.04

Rydning af læhegnene vil gøre landskabet mere roligt og give det mere karakter

Placering af større tekniske anlæg samt staldanlæg i umiddelbar nærhed af de særlige visuelle
oplevelsesmuligheder.



Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 11 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulig ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

First Page Last PagePrevious PageNext Page



Supplerende bemærkninger og uddybning

Tekstfelt



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Dato

Udført af

        Se den naturgeografiske klassifikationsliste
                  omr. 1                                        omr. 2

Geologi

Dato  for besigtigelse

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten

Områdets navn

Beliggenhed

Terrænform

Jordtype

Vandelementer

Kompleksitet

Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000

Kompleksitet:
Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den 

dominerende type og/eller terrænforhold hvor
der er mange bakker med hældning  op til 6-12 
grader

Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra 
den dominerende type og eller  mange bakker 
 med hældninger større end 12 grader

Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse 
i den naturgeografiske klassifikations liste 

Begrundelse for valg af  naturgeografisk afgrænsning:

Max 3 linier 

Af følgende 
årsag
max 3 linier

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

komm.  og omr nr.:

Anvendt
materiale til NG 
analysen

Foto nr.:

Farvandsområde

Strandbredden

Page 1 of 12Skema ver 5. April 2011 OHC.

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

Print Form

04/06/2013

Steen Hein Donner

Last PageNext Page Previous PageFirst Page

B Bakke ø

04/06/2013

561.08 Darum-Gørding Landbrugsflade

Karakterområdet er beliggende i et ØV strøg mellem Bramming og Kongeåen

b Jævnt stigende/faldend

e Morænesand og -grus

Vandløb

Kompleks

Den naturgeografiske afgrænsning følger kanten af Holsted Bakkeø, smeltevandssletterne med de
nedskårne vandløb Sneum Å og kongeåen Samt Holsted Å mod nord

Området er sammenhængende med 561.07 der dog i højere grad adskiller sig ved markernes størrelse
og orientering mellem vandløbets forgreninger

Per Smed, GEUS geomorfoligisk kort, Jordartskort, Højdemodellen

Karakterområdet grænser op til det marine bagland 561.18

Der er ikke udsigt til vadefladerne grundet diget der der ligger som en menneskeskabt landskabelig barrierre.

-



Fase 1
Naturgeografisk beskrivelse

Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to 
forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.

Trin2 Den naturgeografiske beskrivelse

Område nr.:

Område nr.:

Tekst

Herunder indkopieres beskrivelsen for et  evt. overlappende område 

Tekst

Sheet 2 of 12

Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen :    Geologi 
                                                                                                              Jordtype 
                                                                                                              Terrænform 
                                                                                                              Vandelementer

Afsluttet

561,08

Karakterområdet er beliggende i et ØV strøg mellem Holsted Å og Kongeåen.
Bakkeøen er fra næstsidste istid og meget eroderet. Af samme årsag er der, lokalt, stor variation i jordbundsforholdene.
Jordbunden er overvejende groft lerblandet sand af både post og proglacial oprindelse. Dog er der også forekomster af
moræneler og ferskvandstørv.
Bakkeøen afgrænses nord og syd af smeltevandssletter med de nedskårne vandløb Sneum Å og Kongeåen. Mod havet
afgrænses bakkeøen af det marine bagland.
Suffiks for den naturgeografiske afgrænsning = Bebb med høj kompleksitet idet jordbunden varierer meget.
Terrænet er jævnt stigende/faldende
Mængden af vandelementer begrænser sig til småbække der afvander til Sneum Å, Ilsted Å og Kongeåen.

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse) 

Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)

Dyrkningsform

Bebyggelsesstrukturer

Bevoksning

Kommentarer

Skove
Småplatninger
Levende hegn 
Alleer

Landbrug
Halvkultur / natur

Kommentarer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde

Landsby
Gårde
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk 
Andet

Kommentarer

Sheet 3 of 12

Beskriv

Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger 
Vejtræer

Nål

Solitære træer 

Type

Størrelse

Omtrentlig størrelse

BeskrivAndet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Bevoksningerne i karakterområdet er overvejende læhegn. Flere af dem beliggende på skeldiger
Øvrige bevoksninger er småskove i tilknytning til bymæssig bebyggelse. Mellem Bramming og Gørding
er der veletablerede beplantninger med vejtræer

Dyrkningsformen er overvejende intensivt landbrug, domineret af afgrøden majs der i løbet af
eftersommeren, grundet dens højde, lukker landskabet til, indtil majsen høstes hen omkring vinter.

Landbebyggelsen består af smågårde spredt jævnt i karakterområdet, samt en række store landbrug
med et meget stort jordtilliggende. Indenfor karakterområdet er der 3 større byer samt 3 landsbyer.
byfronterne er overvejende grønne. Dog er der større brud. Specielt hvor parcelhusområder grænser op
til markante udsigter eller er naturnære.

skeldiger

Store

> 100 ha



Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab 
Område med fortidsminder 
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer 
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet

Fase 1

Kommentarer

Vejforløb
Jernbane
Bro
Dæmning
Havneanlæg
 Kystsikring 
Lufthavn /landingsbane 
Højspændingsledning
Vindmøllegruppe / park 
Råstofgrav
Store staldbygninger
Biogasanlæg
Rekreative anlæg 
Andet

Tekniske anlæg

Kommentarer

Anvendt
Materiale til 
Kulturgeografisk
analyse

Begrundelse for
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning

Page 4 of 12

Beskriv

Beskriv

Beskriv

Evt. vejnavn

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Herregården Riber Kjærgård (ca. 1500) er en af de få bevarede herregårde i Vestjylland. Store dele af det
omgivende kulturlandskab er opløst gennem ændrede driftsformer og det er stort set kun selve
hovedgården og en ganske lille del af de nærmeste omgivelser der er bevaret.

Områdets tekniske anlæg, der påvirker karakterområdet er specielt de større staldbygninger,
vindmøllerne samt højspændingsledningerne der med deres størrelse har mere end en lokal
påvirkning af landskabet. Jernbanen mod Ribe deler, i modsætning til 561.07, ikke landskabet nært så
skarpt idet den er lagt mere hensigtsmæssigt i terræn. Den jyske diagonalbane deler landskabet nær
Bramming

Målebordsblade (de høje og lave), 4 cm kort, Kort10, Ortofotos, Kulturstyrelsens database "Fund og
Fortidsminder",Historisk atlas

Den kulturgeografiske afgrænsning følger den naturgeografiske og fremstår forholdsvis homogen på
denne del af Holsted Bakkeø

Der er en betydelig mængde skeldiger beliggende syd for Holsted Å

Tjæreborgvej, Ribevej, Jernvedvej



Trin3 Den kulturgeografiske beskrivelse

Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for 
beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan 
opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne. 

Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs. 
Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer 
Tekniske anlæg 

Tekst

Karakter område nr.:

Fase 1
Page 5 of 12

Afsluttet

Bevoksningerne i karakterområdet er overvejende læhegn. Flere af dem beliggende på skeldiger
Øvrige bevoksninger er småskove i tilknytning til bymæssig bebyggelse. Mellem Bramming og Gørding er der
veletablerede beplantninger med vejtræer.

Dyrkningsformen er overvejende intensivt landbrug, domineret af afgrøden majs der i løbet af eftersommeren, grundet
dens højde, lukker landskabet til, indtil majsen høstes hen omkring vinter.

Landbebyggelsen består af smågårde spredt jævnt i karakterområdet, samt en række store landbrug med et meget stort
jordtilliggende >100 ha. Indenfor karakterområdet er der 3 større byer samt 3 landsbyer.
Byfronterne er overvejende grønne. Dog er der større brud. Specielt hvor parcelhusområder grænser op til markante
udsigter eller er naturnære.
Der er en betydelig mængde bevoksede skeldiger beliggende syd for Holsted Å. Eller ser området kulturfattigt foruden
Herregården Riber Kjærgård (ca. 1500), der er en af de få bevarede herregårde i Vestjylland. Store dele af det omgivende
kulturlandskab er opløst gennem ændrede driftsformer og det er stort set kun selve hovedgården og en ganske lille del af
de nærmeste omgivelser der er bevaret.

Områdets tekniske anlæg der påvirker karakterområdet er specielt de større staldbygninger, vindmøllerne samt
højspændingsledningerne der med deres størrelse har mere end en lokal påvirkning af landskabet. Jernbanen mod Ribe
deler, i modsætning til 561.07, ikke landskabet nært så skarpt, idet den er mere hensigtsmæssigt placeret i terræn. Den
jyske diagonalbane deler landskabet nær Bramming.

561,08

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold,  Sæt kryds                      Blandet

Skala Stor Middel Lille

Rumlig
afgrænsning Åbent Transperent afg. Lukket

Kompleksitet Meget sammensat Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille

Bemærkninger

Beskrivelse af kystforland

Karakteristika for 
modstående kyster

Visuel sammenhæng 
på langs af kystlinien

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer   Noter tilstedeværelsen

Geologi / terræn /vandelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

Særligt samspil natur/kultur 

Page 6 of 12

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

By udvikling mv.

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Området er i høj grad karakteriseret ved de mange N-S orienterede hegn, og forholdsvis ens
markstørrelser der dominerer landskabet.

Kystforlandet er det marine bagland 561.18 som har sit eget karakterområde.

Grundet diget er der ingen visuel sammenhæng med den modstående kyst på Fanø

Ingen

Idet karakterområdet er omkranset af smeltevandssletter, åløb og marint
bagland, er specielt randen af karakterområdet særligt oplevelsesrigt. Særlig
skal fremhæves den sydlige rand, med kig nedover Kongeåfladen med
Hjortlund kirke i forgrunden og Ribe Domkirke i baggrunden. Der er her
desuden et 5 km dybt ubrudt kig ind i landskabet ned mellem læhegnene.
Særligt oplevelsesrigt er desuden randen af karakterområdet mod Holsted Å
idet denne del af vandløbet er skåret ned i bakkeøen og betydeligt mere
dramatisk med stor højdeforskel og adskillige erosionskløfter.



Page 7 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde   Beskriv, tjek i felten

Trin 4  Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende) Udfyldes i eller efter felt arb

Landskabskarakterens tidsdybde

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse 

Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved 
skrivebordet.  Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. 

Beskrivelsen bør formidle.                 De karaktergivende rumlige visuelle forhold
                                                                    Kystrelaterede rumlige forhold 
                                                                    Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Tekst

Afsluttet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Landskabskarakterens tidsdybde er ganske ung, idet intensiveringen af agerbruget først tog til efter 1970 med
sammenlægning af marker og nedlæggelse af læhegn til følge.

ca. 0-50 år

God

Landskabet er et middel-storskal landskab der i kraft af de modne læhegn er veksleende mellem åbent og transparent
afgrænset. Kompelsiteten er enkel med en dominerende struktur af overvejende NS orienterede hegn og ens
markstørrelser. Landskabet er, til trods for de tekniske anlæg, overvejende visuelt roligt og afdæmpet.

Kystforlandet er det marine bagland 561.18 som har sit eget karakterområde. Grundet diget er der ingen visuel
sammenhæng med den modstående kyst på Fanø.

Idet karakterområdet er omkranset af smeltevandssletter, åløb og marint bagland, er specielt randen af
karakterområdet særligt oplevelsesrigt. Særlig skal fremhæves den sydlige rand, med kig nedover Kongeåfladen med
Hjortlund kirke i forgrunden og Ribe Domkirke i baggrunden. Der er her desuden et 5 km dybt ubrudt kig ind i
landskabet ned mellem læhegnene. Særligt oplevelsesrigt er desuden randen af karakterområdet mod Holsted Å idet
denne del af vandløbet er skåret ned i bakkeøen og betydeligt mere dramatisk med stor højdeforskel og adskillige
erosionskløfter.

Landskabskarakterens tidsdybde er ganske ung, idet intensiveringen af agerbruget først tog til efter 1970 med
sammenlægning af marker og nedlæggelse af læhegn til følge. Intaktheden af karakterein i forhold til den
kulturhistoriske oprindelse er dog god idet der stadig er tale om agerland med en forholdsvis stor mængde levende
hegn.



Page 8 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Trin 5 Landskabskarakteren Udfyldes primært ved skrivebordet

Nøgle
karakteristika / 
funktioner til 
opretholdelse af 
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder.   Beskriv kort

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

Afsluttet

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Nøglekarakteristika for området er de forholdsvis ens markstørrelser og de overvejende NS
orienterede læhegn der får karakterområdet til at fremstå meget homogent til trods for at
variationen i jordbundsforholdene. opretholdelsen af karakteren sker ved at bevare
hegnsstrukturen kombineret med hensigtsmæssig placering af større landbrugsbyggeri væk fra
kanten af karakterområdet

Fraværet af vandelementer er afgørende for afgræsningen ind til 561.04

Afgræsningen ind til 561.10 og 561.18 er betinget af naturgeografien og mængden af vandelementer
hvilket giver udslag i dårligere dyrkningsgrundlag og en gradient af levende hegn gennem områderne.



Trin 5 Landskabskarakter beskrivelse

Page 9 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes  ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende 
beskrivelse af området karakter.
Beskrivelsens rækkefølge trækker på  de forudgående sider og analyse trin dvs.

Den naturgeografiske beskrivelse
                                                                                                                 Den kulturgeografiske beskrivelse 
                                                                                                                 De rumlige og visuelle forhold 

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 
Afgrænsning
Nøglekarakteristika

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Landskabskarakterens styrke

Karakterområde nr.:

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 10 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulige ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Tekst

Delområde nr.

Karakteristisk

561,08

Den sydlige rand ved Jernved, med kig nedover Kongeåfladen med Hjortlund kirke i
forgrunden og Ribe Domkirke i baggrunden. Der er her desuden et 5 km dybt
ubrudt kig ind i landskabet ned mellem læhegnene.

God

Middel

First Page Last PagePrevious PageNext Page

Opløsning af
hegnsstrukturen pga.
intensivering af
landbrugsdriften

nyplantning af gamle læhegn i opløsning

Nedlæggelse af flere læhegn som følge af intensivering af landbrugsdriften.



Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 11 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulig ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

First Page Last PagePrevious PageNext Page



Supplerende bemærkninger og uddybning

Tekstfelt uhensigtsmæssig placering af større landbrugsbyggeri eller tekniske anlæg langs kanten af karakterområdet samt
i nærheden af større terrænforskelle vil påvirke nabokarakterområderne og karakterområdet i negativ retning.



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Dato

Udført af

        Se den naturgeografiske klassifikationsliste
                  omr. 1                                        omr. 2

Geologi

Dato  for besigtigelse

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten

Områdets navn

Beliggenhed

Terrænform

Jordtype

Vandelementer

Kompleksitet

Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000

Kompleksitet:
Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den 

dominerende type og/eller terrænforhold hvor
der er mange bakker med hældning  op til 6-12 
grader

Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra 
den dominerende type og eller  mange bakker 
 med hældninger større end 12 grader

Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse 
i den naturgeografiske klassifikations liste 

Begrundelse for valg af  naturgeografisk afgrænsning:

Max 3 linier 

Af følgende 
årsag
max 3 linier

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

komm.  og omr nr.:

Anvendt
materiale til NG 
analysen

Foto nr.:

Farvandsområde

Strandbredden

Page 1 of 12Skema ver 5. April 2011 OHC.

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

Print Form

17/06/2013

Steen Hein Donner

Last PageNext Page Previous PageFirst Page

G Hedeslette

17/06/2013

561.09 Kongeåen og nærmeste omgivelser

Vandløbet Kongeåen med dets nærmeste omgivelser fra det marine bagland til kommunegrænsen mod øst

b Jævnt stigende/faldend

g Smeltevandssand og -g

Vandløb

Kompleks

Den naturgeografiske afgrænsning er begrundet i Kongeåens udbredelse mellem Holsted og Rødding
bakkeøer samt Geestranden der markerer den marine påvirkning inden inddigningen

Det marine bagland 561.18

Per Smed, GEUS geomorfoligisk kort, Jordartskort, Højdemodellen

Kongeåen afvander til Vadehavet

-



Fase 1
Naturgeografisk beskrivelse

Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to 
forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.

Trin2 Den naturgeografiske beskrivelse

Område nr.:

Område nr.:

Tekst

Herunder indkopieres beskrivelsen for et  evt. overlappende område 

Tekst

Sheet 2 of 12

Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen :    Geologi 
                                                                                                              Jordtype 
                                                                                                              Terrænform 
                                                                                                              Vandelementer

Afsluttet

561,09

Området er beliggende mellem Holsted og Rødding Bakkeøer på en smeltevandsslette fra sidste istid, grænsende mod vest til
det marine bagland der overvejende er gammel marsk.

Jordbunden er overvejende smeltevandssand, ferskvandsgytje, humus og moræneler på kanten af ådalene.
Terrænet er jævnt faldende mod kysten.

Suffiks for den naturgeografiske afgrænsning = Ggbb

Den naturgeografiske afgrænsning er begrundet i Kongeåens udbredelse mellem Holsted og Rødding bakkeøer samt
Geestranden der markerer den marine påvirkning inden inddigningen.

Området er tydeligt sammenhængende med 561.18 "Det marine bagland"

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse) 

Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)

Dyrkningsform

Bebyggelsesstrukturer

Bevoksning

Kommentarer

Skove
Småplatninger
Levende hegn 
Alleer

Landbrug
Halvkultur / natur

Kommentarer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde

Landsby
Gårde
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk 
Andet

Kommentarer

Sheet 3 of 12

Beskriv

Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger 
Vejtræer

Nål

Solitære træer 

Type

Størrelse

Omtrentlig størrelse

BeskrivAndet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Bevoksningerne følger karakteren af kongeåen fra stort set bevoksningsløst i den flade vestlige del, til
et mere karakteristiskt ånært miljø med spredte sumpskove mm, øst for Plougstrup hvor åen skifter
karakter fra nedskåret vandløb i en smeltevandsslette til egentligt vandløb med ådal.

De ånære arealer er overvejende halvkultur/natur, ekstensivt landbrug eller udyrkede arealer der har
fået lov at springe i krat/skov. Længere væk fra åen er der i højere grad egentlig intensivt landbrug.

Området er forholdsvist intakt i forhold til påvirkning fra bymæssig bebyggelse. Således ligger der 4
landsbyer på kanten af karakterområdet samt en mindre antal større gårdanlæg i karakterområdet.
Mængden af øvrig bebyggelse er sparsom idet store dele af området er fredet.

Store

20-100 ha



Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab 
Område med fortidsminder 
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer 
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet

Fase 1

Kommentarer

Vejforløb
Jernbane
Bro
Dæmning
Havneanlæg
 Kystsikring 
Lufthavn /landingsbane 
Højspændingsledning
Vindmøllegruppe / park 
Råstofgrav
Store staldbygninger
Biogasanlæg
Rekreative anlæg 
Andet

Tekniske anlæg

Kommentarer

Anvendt
Materiale til 
Kulturgeografisk
analyse

Begrundelse for
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning

Page 4 of 12

Beskriv

Beskriv

Beskriv

Evt. vejnavn

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Kongeåen har fra 1864 til 1920 har været grænse mellem Danmark og Tyskland. Der er derfor gamle
toldsteder ved bl.a. Vilslev Spang og Gredstedbro. Der er rester af de gamle engvandingskanaler fra
Villebøl til Gredstedbro. Jedsted Mølle. Vandmølle siden 1200 tallet. Siden elværk 1882-1963

Højspændingsledningerne, græspillefabrikken samt de større landbrug i karakterområdet påvirker
oplevelsen af landskabet med deres omfang og placering. Desuden er der en påvirkning af de ånære
omgivelser i nærheden af specielt byerne Gredstedbro og Vilslev samt Jedsted Mølle dambrug.

Målebordsblade (de høje og lave), 4 cm kort, Kort10, Ortofotos, Kulturstyrelsens database "Fund og
Fortidsminder",Historisk atlas

Den kulturgeografiske afgrænsning er begrundet i de ånære arealer der overvejende er halvkultur/
natur, ekstensivt landbrug eller udyrkede arealer der har fået lov at springe i krat/skov i samspil med
bebyggelserne der er knyttede til vandløbet i form af vadesteder

Jedsted Mølle samt Kongeåen som grænse, Engvandingskanal langs Kongeåen

Den bymæssige bebyggelse hvor åen løber gennem Gredstedbro og Vilslev

Græspillefabrikken i Gredstedbro

Ribe Landevej, Tjæreborgvej, Ribevej, Plougstrup Møllevej, Villebølvej



Trin3 Den kulturgeografiske beskrivelse

Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for 
beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan 
opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne. 

Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs. 
Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer 
Tekniske anlæg 

Tekst

Karakter område nr.:

Fase 1
Page 5 of 12

Afsluttet

Bevoksningerne følger karakteren af kongeåen fra stort set bevoksningsløst i den flade vestlige del, til et mere
karakteristiskt ånært miljø med spredte sumpskove mm, øst for Plougstrup hvor åen skifter karakter fra nedskåret vandløb
i en smeltevandsslette til egentligt vandløb med ådal.

De ånære arealer er overvejende halvkultur/natur, ekstensivt landbrug eller udyrkede arealer der har fået lov at springe i
krat/skov. Længere væk fra åen er der i højere grad egentlig intensivt landbrug.

Området er forholdsvist intakt i forhold til påvirkning fra bymæssig bebyggelse. Således ligger der 4 landsbyer på kanten
af karakterområdet samt en mindre antal større gårdanlæg i karakterområdet. Mængden af øvrig bebyggelse er sparsom
idet store dele af området er fredet.

Kongeåen har fra 1864 til 1920 har været grænse mellem Danmark og Tyskland. Der er derfor gamle toldsteder ved bl.a.
Vilslev Spang og Gredstedbro. Der er desuden rester af de gamle engvandingskanaler fra Villebøl til Gredstedbro på
begge sider af åen. Jedsted Mølle, beliggende vest for Gredstedbro, har været Vandmølle siden 1200 tallet. Møllen blev
Sidenhen elværk i 1882 frem til1963 hvor møllen blev nedlagt. Beliggende på begge sider af åen er desuden kirkerne i
Hjortlund samt Jernved der i kraft af deres placering er væsentlige kulturhistoriske enkeltelementer.

Højspændingsledningerne, græspillefabrikken samt de større landbrug i karakterområdet påvirker oplevelsen af
landskabet med deres omfang og placering. Desuden er der en påvirkning af de ånære omgivelser i nærheden af specielt
byerne Gredstedbro og Vilslev samt Jedsted Mølle dambrug.

561,09

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold,  Sæt kryds                      Blandet

Skala Stor Middel Lille

Rumlig
afgrænsning Åbent Transperent afg. Lukket

Kompleksitet Meget sammensat Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille

Bemærkninger

Beskrivelse af kystforland

Karakteristika for 
modstående kyster

Visuel sammenhæng 
på langs af kystlinien

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer   Noter tilstedeværelsen

Geologi / terræn /vandelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

Særligt samspil natur/kultur 

Page 6 of 12

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

By udvikling mv.

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Området er generelt meget uforstyrret uden for byerne og de tekniske anlæg. Baggrunde herfor
er fredningen af Kongegåen og de ånære omgivelser.

Kystforlandet er det marine bagland hvor åen udgør en lille del af. Der er ingen
tilknytning til kysten idet arealet er inddiget.

Ingen

Ingen

Åen og dens nærmeste omgivelser er i sig selv et særlig oplevelsesrigt
område, hvor kig på langs af karakterområdet byder på varierende oplevelser
af sumpskove, naturarealer og ekstensiv agerjord. Særligt skal dog fremhæves
arealerne øst for Ploustrup hvor hvor åen skifter karakter fra nedskåret
vandløb i en smeltevandsslette til egentligt vandløb med ådal.

Den visuelle påvirkning fra de større landbrug, er dominerende på kanten af
karakterområdet. Højspændingsledningerne og græspillefabrikken påvirker
oplevelsen af landskabet med deres omfang og placering. Desuden er der en
påvirkning af de ånære omgivelser i nærheden af specielt byerne
Gredstedbro og Vilslev samt Jedsted Mølle dambrug hvor karakterområdet
snævres ind og stort set kun begrænser sig til åen.



Page 7 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde   Beskriv, tjek i felten

Trin 4  Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende) Udfyldes i eller efter felt arb

Landskabskarakterens tidsdybde

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse 

Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved 
skrivebordet.  Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. 

Beskrivelsen bør formidle.                 De karaktergivende rumlige visuelle forhold
                                                                    Kystrelaterede rumlige forhold 
                                                                    Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Tekst

Afsluttet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Landskabskarakterens tidsdybde er forholdsvis ung for store dele af karakterområdet idet dræning,
sammenlægning og opdyrkning af jorderne er sket omkring 1955-1976.

ca. 0-50 år

God

Ådalen og dens nærmeste omgivelser er et langstrakt åbent landskab afgrænset af agerjord med læhegn på begge
sider. Strukturen er dominerende med begrænset visuel uro og støj. Dog er karakterområdet afbrudt flere steder af
bymæssig bebyggelse der grænser tæt op til åen og danner flaskehals i landskabet.

Kystforlandet er det marine bagland 561.18, hvor åen udgør en lille del af. Der er ingen tilknytning til kysten idet
arealet er inddiget.

Åen og dens nærmeste omgivelser er i sig selv et særlig oplevelsesrigt område, hvor kig på langs af karakterområdet
byder på varierende oplevelser af sumpskove, naturarealer og ekstensiv agerjord. Særligt skal dog fremhæves
arealerne øst for Ploustrup hvor hvor åen skifter karakter fra nedskåret vandløb i en smeltevandsslette til egentligt
vandløb med ådal.

Den visuelle påvirkning fra de større landbrug, er dominerende på kanten af karakterområdet.
Højspændingsledningerne og græspillefabrikken påvirker oplevelsen af landskabet med deres omfang og placering.
Desuden er der en påvirkning af de ånære omgivelser i nærheden af specielt byerne Gredstedbro og Vilslev samt
Jedsted Mølle dambrug hvor karakterområdet snævres ind og stort set kun begrænser sig til åen.



Page 8 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Trin 5 Landskabskarakteren Udfyldes primært ved skrivebordet

Nøgle
karakteristika / 
funktioner til 
opretholdelse af 
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder.   Beskriv kort

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

Afsluttet

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Nøglekarakteristika for området er det langstrakte åbne landskab bestående af vandløbet med
tilhørende naturarealer, sumpskove og ekstensivt landbrug afgrænset af agerjord med læhegn.
Nøglefunktionerne til opretholdelse af karakteren er fritholdelse af området for dominerende
påvirkninger.

561.18 Kongeåens del af det marine bagland adskiller sig fra 561.09 ved den marine påvirkning.

561.10 afgrænsningen er betinget af mangel på vandelementer og natur/halvkultur.



Trin 5 Landskabskarakter beskrivelse

Page 9 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes  ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende 
beskrivelse af området karakter.
Beskrivelsens rækkefølge trækker på  de forudgående sider og analyse trin dvs.

Den naturgeografiske beskrivelse
                                                                                                                 Den kulturgeografiske beskrivelse 
                                                                                                                 De rumlige og visuelle forhold 

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 
Afgrænsning
Nøglekarakteristika

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Landskabskarakterens styrke

Karakterområde nr.:

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 10 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulige ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Tekst

Delområde nr.

Særligt karakterisktisk

561,09

Åen og dens nærmeste omgivelser er i sig selv et særlig oplevelsesrigt område, hvor
kig på langs af karakterområdet byder på varierende oplevelser af sumpskove,
naturarealer og ekstensiv agerjord.

God

Stor

First Page Last PagePrevious PageNext Page

beplantning, udbygning
af landbrug og
intensivering af driften

Rydning af karakterområdet for levende hegn, småplantninger mm, nedtagning af større
bygninger i eller på kanten af karakterområdet.

Beplantning, udbygning af tekniske anlæg/byer og landbrug, og intensivering af driften i eller på
kanten af karakterområdet.



Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 11 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulig ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

First Page Last PagePrevious PageNext Page



Supplerende bemærkninger og uddybning

Tekstfelt



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Dato

Udført af

        Se den naturgeografiske klassifikationsliste
                  omr. 1                                        omr. 2

Geologi

Dato  for besigtigelse

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten

Områdets navn

Beliggenhed

Terrænform

Jordtype

Vandelementer

Kompleksitet

Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000

Kompleksitet:
Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den 

dominerende type og/eller terrænforhold hvor
der er mange bakker med hældning  op til 6-12 
grader

Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra 
den dominerende type og eller  mange bakker 
 med hældninger større end 12 grader

Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse 
i den naturgeografiske klassifikations liste 

Begrundelse for valg af  naturgeografisk afgrænsning:

Max 3 linier 

Af følgende 
årsag
max 3 linier

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

komm.  og omr nr.:

Anvendt
materiale til NG 
analysen

Foto nr.:

Farvandsområde

Strandbredden

Page 1 of 12Skema ver 5. April 2011 OHC.

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

Print Form

20/06/2013

Steen Hein Donner

Last PageNext Page Previous PageFirst Page

G Hedeslette

20/06/2013

561.10 Kongeå sletten

Nord for Kongeåen op mod Darum og syd for Kongeåen i et bånd øst-vest på smeltevandssletten.

b Jævnt stigende/faldend

g Smeltevandssand og -g

Vandløb

Moderat

Den naturgeografiske afgrænsning følger Holsted og Rødding bakkeøer samt Geestranden der markerer
den marine påvirkning inden inddigningen.

561.09, 561.11 og 561.12 idet hele fladen er hedeslette

Per Smed, GEUS geomorfoligisk kort, Jordartskort, Højdemodellen

Området har ikke tilknytning til kysten

-



Fase 1
Naturgeografisk beskrivelse

Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to 
forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.

Trin2 Den naturgeografiske beskrivelse

Område nr.:

Område nr.:

Tekst

Herunder indkopieres beskrivelsen for et  evt. overlappende område 

Tekst

Sheet 2 of 12

Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen :    Geologi 
                                                                                                              Jordtype 
                                                                                                              Terrænform 
                                                                                                              Vandelementer

Afsluttet

561

Området er beliggende mellem Holsted og Rødding Bakkeøer på en smeltevandsslette fra sidste istid, grænsende mod vest til
det marine bagland der overvejende er gammel marsk.

Jordbunden er overvejende smeltevandssand, ferskvandstørv og moræneler på kanten af bakkeøen.
Terrænet er jævnt faldende mod kysten.

Suffiks for den naturgeografiske afgrænsning = Ggba.

Den naturgeografiske afgrænsning følger Holsted og Rødding bakkeøer samt Geestranden der markerer den marine påvirkning
inden inddigningen.

Området er tydeligt sammenhængende med 561.09, 561.11 og 561.12 idet hele fladen er hedeslette.

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse) 

Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)

Dyrkningsform

Bebyggelsesstrukturer

Bevoksning

Kommentarer

Skove
Småplatninger
Levende hegn 
Alleer

Landbrug
Halvkultur / natur

Kommentarer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde

Landsby
Gårde
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk 
Andet

Kommentarer

Sheet 3 of 12

Beskriv

Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger 
Vejtræer

Nål

Solitære træer 

Type

Størrelse

Omtrentlig størrelse

BeskrivAndet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Småplantningerne i karakterområdet er unge/mellemaldrende og overvejende nål mens de levende
løvtræhegn er aldrende og mange steder i opløsning eller nedlagt af hensyn til stordriftsfordele. Der er
en gradient i mængden af levende hegn fra vest mod øst afhængig af vindpåvirkningen.

Landbruget er intensivt i karakterområdet med mange store brug og et fåtal mindre hobbybrug.
Markstørrelserne er store med hovedorienteringen N/S. Der er dog på de dårligste jorder stadig natur i
form af moser og småskove. Arealerne knytter sig til gamle hedearealer og erosionskløften mod nord.

Området er præget af store gårde, typisk orienteret langs kanten af karakterområdet og langs de større
veje. Hovedparten af bebyggelsen er placeret i den vestlige del af karakterområdet orienteret omkring
Ribe og landsbyerne. Der er byrand ind til specielt erhvervsområdet i Ribe Nord. Hovedgården Riber
Kærgård er beliggende i den NV del af karakterområdet.

Små

> 100 ha



Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab 
Område med fortidsminder 
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer 
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet

Fase 1

Kommentarer

Vejforløb
Jernbane
Bro
Dæmning
Havneanlæg
 Kystsikring 
Lufthavn /landingsbane 
Højspændingsledning
Vindmøllegruppe / park 
Råstofgrav
Store staldbygninger
Biogasanlæg
Rekreative anlæg 
Andet

Tekniske anlæg

Kommentarer

Anvendt
Materiale til 
Kulturgeografisk
analyse

Begrundelse for
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning

Page 4 of 12

Beskriv

Beskriv

Beskriv

Evt. vejnavn

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Området er fattigt på kulturspor i form af beskyttede sten og jorddiger samt fortidsminder. Dog er
landsbyerne Nr. Farup, Vilslev og Kærbøl en del af bebyggelserne, langs geestranden, der i kraft af deres
placering har haft en tilknytning til vadehavet. Med inddigningen er denne forbindelse brudt.

Områdets østlige del er forholdsvis upåvirket af tekniske anlæg mens der i den vestlige del er både
højspændingsledninger, hovedvej, jernbane store staldbygninger samt vindmøller.

Målebordsblade (de høje og lave), 4 cm kort, Kort10, Ortofotos, Kulturstyrelsens database "Fund og
Fortidsminder",Historisk atlas

Den kulturgeografiske afgrænsning er begrundet i det intensive landbrug der adskiller sig markant fra
561.08 561.09, 561.11og 561.18 idet dyrkningsgrundlaget på hedefladen er forskellig og de
omkringliggende karakterområder i højere grad er præget af en højere grundvandsstand der slår
igennem ved et højere indhold af natur/halvkultur.

Bebyggelsen i den vestlige del af området er placeret på højdedragene eller værfter.

Ribe Landevej, Koldingvej, Hjortlundvej,



Trin3 Den kulturgeografiske beskrivelse

Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for 
beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan 
opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne. 

Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs. 
Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer 
Tekniske anlæg 

Tekst

Karakter område nr.:

Fase 1
Page 5 of 12

Afsluttet

Småplantningerne i karakterområdet er unge/mellemaldrende og overvejende nål mens de levende løvtræhegn er
aldrende og mange steder i opløsning eller nedlagt af hensyn til stordriftsfordele. Der er en gradient i mængden af
levende hegn fra vest mod øst afhængig af vindpåvirkningen.

Landbruget er intensivt i karakterområdet med mange store brug og et fåtal mindre hobbybrug. Markstørrelserne er
store med hovedorienteringen N/S. Der er dog på de dårligste jorder stadig natur i form af moser og småskove. Arealerne
knytter sig til gamle hedearealer og erosionskløften mod nord.

Området er præget af store gårde, typisk orienteret langs kanten af karakterområdet og langs de større veje. Hovedparten
af bebyggelsen er placeret i den vestlige del af karakterområdet orienteret omkring Ribe og landsbyerne. Der er byrand
ind til specielt erhvervsområdet i Ribe Nord. Hovedgården Riber Kærgård er beliggende i den NV del af karakterområdet.
Bebyggelsen i den vestlige del af området er placeret på højdedragene eller værfter.

Området er fattigt på kulturspor i form af beskyttede sten og jorddiger samt fortidsminder. Dog er landsbyerne Nr. Farup,
Vilslev og Kærbøl en del af bebyggelserne, langs geestranden, der i kraft af deres placering har haft en tilknytning til
vadehavet. Med inddigningen er denne forbindelse brudt.

Områdets østlige del er forholdsvis upåvirket af tekniske anlæg mens der i den vestlige del er både
højspændingsledninger, hovedvej, jernbane store staldbygninger samt vindmøller. Mængden af hegn gør dog
påvirkningen fra de tekniske anlæg forholdsvis lokal.

561,1
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Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold,  Sæt kryds                      Blandet

Skala Stor Middel Lille

Rumlig
afgrænsning Åbent Transperent afg. Lukket

Kompleksitet Meget sammensat Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille

Bemærkninger

Beskrivelse af kystforland

Karakteristika for 
modstående kyster

Visuel sammenhæng 
på langs af kystlinien

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer   Noter tilstedeværelsen

Geologi / terræn /vandelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

Særligt samspil natur/kultur 

Page 6 of 12

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

By udvikling mv.

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Området er et dominerende middel- til småskala landskab idet der er en gradient i mængden af
levende hegn fra vest mod øst afhængig af vindpåvirkningen.

Kystforlandet er det marine bagland 561.18 der grænser op til karakterområdet.

Grundet inddigningen er der ikke nogen visuel sammenhæng med kysten

Grundet inddigningen er der ikke nogen visuel sammenhæng med kysten

Kanten af bakkeøen omkring Hunderup-Sejstrup er særlig oplevelsesrig
grundet terrænforskellene samt en større forekomst af halvkultur end på
hedefladen. Kanten af karakterområdet ud mod det marine bagland 561.18 er
også særlig oplevelsesrig idet landskabet her skifter fra bevokset til fladt
marsklandskab. Det samme er, til en vis grad, gældende for kanten mod
561.10. Men grundet smeltevandsslettens flade karakter, er det kun den
absolut østligste del af karakterområdet der er særlig oplevelsesrigt.
Den visuelle påvirkning af karakterområdet er begrænset til den vestlige del
der både rummer biogasanlæg, højspændingsledninger, byfronter/
erhvervsområde og vindmøller. Disse anlæg har dog en begrænset
påvirkning grundet forekomsten af læhegn.
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Fase 1

Tekst

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde   Beskriv, tjek i felten

Trin 4  Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende) Udfyldes i eller efter felt arb

Landskabskarakterens tidsdybde

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse 

Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved 
skrivebordet.  Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. 

Beskrivelsen bør formidle.                 De karaktergivende rumlige visuelle forhold
                                                                    Kystrelaterede rumlige forhold 
                                                                    Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Tekst

Afsluttet

Afsluttet

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Landskabskarakterens tidsdybde varierer fra 50-200 år, idet den vestlige del af området har været agerland i
betydeligt længere tid en den østlige, der med dens hedearealer først blev opdyrket i starten af 1900 tallet.
Intaktheden er middel idet hedearealerne stort set er forsvundet og de mange udgrøftninger mod vest er
konverteret til dræn.

ca. 0-200 år

Middel

Området er et dominerende middel- til småskala landskab idet der er en gradient i mængden af levende hegn fra vest
mod øst afhængig af vindpåvirkningen. Kompelksiteten er enkel med en dominerende struktur. Til trods for de mange
tekniske anlæg i den vestlige del af karakterområdet er den visuelle uro begrænset og ikke støjende idet mængden af
læghegn nedtoner denne påvirkning.
Kystforlandet er det marine bagland 561.18 der grænser op til karakterområdet. Grundet inddigningen er der ikke
noget visuel sammenhæng med kysten.

Kanten af bakkeøen omkring Hunderup-Sejstrup er særlig oplevelsesrig grundet terrænforskellene samt en større
forekomst af halvkultur end på hedefladen. Kanten af karakterområdet ud mod det marine bagland 561.18 er også
særlig oplevelsesrig idet landskabet her skifter fra bevokset til fladt marsklandskab. Det samme er, til en vis grad,
gældende for kanten mod 561.10. Men grundet smeltevandsslettens flade karakter, er det kun den absolut østligste
del af karakterområdet der er særlig oplevelsesrigt.
Den visuelle påvirkning af karakterområdet er begrænset til den vestlige del der både rummer biogasanlæg,
højspændingsledninger, byfronter/erhvervsområde og vindmøller. Disse anlæg har dog en begrænset påvirkning
grundet forekomsten af læhegn.

Landskabskarakterens tidsdybde varierer fra 50-200 år, idet den vestlige del af området har været agerland i betydeligt
længere tid en den østlige, der med dens hedearealer først blev opdyrket i starten af 1900 tallet. Intaktheden er middel
idet hedearealerne stort set er forsvundet og de mange udgrøftninger mod vest er konverteret til dræn.
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Fase 1

Trin 5 Landskabskarakteren Udfyldes primært ved skrivebordet

Nøgle
karakteristika / 
funktioner til 
opretholdelse af 
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder.   Beskriv kort

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

Afsluttet

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto

Last PagePrevious PageNext PageFirst Page

Nøglekarakteristika for karakterområdet er det flade landskab med de NS orienterede hegn og
gradienten fra vest mod øst i forhold til mængden af levende løvtræshegn. Opretholdelsen af
landskabets karakter er i høj grad knyttet til de lange levende hegn orienteret NS

561.18 Geologisk er områderne ret ens foruden den marine påvirkning. Afgrænsningen er bestemt af
geestranden i kombination med grænsen mellem det bevoksningsløse landskab og de levende hegn

561.09 Geologisk set er områderne ens. Afgrænsningen er bestemt af mængden af vandelementer i
kombination med en store forekomst af halvkultur/natur

561.11 geologisk er områderne ens. Afgrænsningen er begrundet i mængden af levende hegn og
vandelementer/halvkultur



Trin 5 Landskabskarakter beskrivelse

Page 9 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes  ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende 
beskrivelse af området karakter.
Beskrivelsens rækkefølge trækker på  de forudgående sider og analyse trin dvs.

Den naturgeografiske beskrivelse
                                                                                                                 Den kulturgeografiske beskrivelse 
                                                                                                                 De rumlige og visuelle forhold 

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 
Afgrænsning
Nøglekarakteristika

Afsluttet
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Landskabskarakterens styrke

Karakterområde nr.:

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 10 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulige ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Tekst

Delområde nr.

Karakteristisk

561,1

Fra Hunderup-Sejstrup ned over karakterområdet samt fra Villebøl og fra kanten af
karakterområdet ud i det marine bagland er der særlige visuelle
oplevelsesmuligheder.

God

Middel

First Page Last PagePrevious PageNext Page

Nedlæggelse af levende
hegn af hensyn til
stordriftsfordele. Større
landbrugsbyggeri på
kanten af karakterområdet

fornyelse og genplantning af de levende hegn for at opretholde strukturen.

Nedlæggelse af de levende hegn samt uhensigtsmæssig placering af tekniske anlæg samt større
landbrugsbyggeri på kanten af karakterområdet samt i indsigtskilerne



Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 11 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulig ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.
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Supplerende bemærkninger og uddybning

Tekstfelt



Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Dato

Udført af

        Se den naturgeografiske klassifikationsliste
                  omr. 1                                        omr. 2

Geologi

Dato  for besigtigelse

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten

Områdets navn

Beliggenhed

Terrænform

Jordtype

Vandelementer

Kompleksitet

Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000

Kompleksitet:
Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den 

dominerende type og/eller terrænforhold hvor
der er mange bakker med hældning  op til 6-12 
grader

Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra 
den dominerende type og eller  mange bakker 
 med hældninger større end 12 grader

Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse 
i den naturgeografiske klassifikations liste 

Begrundelse for valg af  naturgeografisk afgrænsning:

Max 3 linier 

Af følgende 
årsag
max 3 linier

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

komm.  og omr nr.:

Anvendt
materiale til NG 
analysen

Foto nr.:

Farvandsområde

Strandbredden

Page 1 of 12Skema ver 5. April 2011 OHC.

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

Print Form

25/06/2013

Steen Hein Donner

Last PageNext Page Previous PageFirst Page

P Vade

25/06/2013

Esbjerg-Mandø Vadeflade

Hele vadefladen fra digekronen og ud mellem Esbjerg og Mandø

-

-

-

-

-



Fase 1
Naturgeografisk beskrivelse

Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to 
forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.

Trin2 Den naturgeografiske beskrivelse

Område nr.:

Område nr.:

Tekst

Herunder indkopieres beskrivelsen for et  evt. overlappende område 

Tekst

Sheet 2 of 12

Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen :    Geologi 
                                                                                                              Jordtype 
                                                                                                              Terrænform 
                                                                                                              Vandelementer

Afsluttet

Området ligger i den vestlige del af den brede Kongeådal på smeltevandssletten umiddelbart nord for Kongeåen og afgrænses
mod nord/ nordøst af bakkeøkanten, der aftager mod vest. Ved Bobøl "næsset" er bakkeøkanten markant.
Mod vest afgrænses området af et sideløb til Kongeåen ved den nu nedlagte Storvad Bro i Esbjerg Kommune, hvor terræn og
dyrkningsmønstrer skifter. Området er generelt sandet med enkelte rester af moræneaflejringer (grus, ler) mod vest og mod øst
flere ferskvandsaflejringer.
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Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse) 

Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)

Dyrkningsform

Bebyggelsesstrukturer

Bevoksning

Kommentarer

Skove
Småplatninger
Levende hegn 
Alleer

Landbrug
Halvkultur / natur

Kommentarer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde

Landsby
Gårde
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk 
Andet

Kommentarer

Sheet 3 of 12

Beskriv

Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger 
Vejtræer

Nål

Solitære træer 

Type

Størrelse

Omtrentlig størrelse

BeskrivAndet

Afsluttet
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Store

0-20 ha



Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab 
Område med fortidsminder 
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer 
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet

Fase 1

Kommentarer

Vejforløb
Jernbane
Bro
Dæmning
Havneanlæg
 Kystsikring 
Lufthavn /landingsbane 
Højspændingsledning
Vindmøllegruppe / park 
Råstofgrav
Store staldbygninger
Biogasanlæg
Rekreative anlæg 
Andet

Tekniske anlæg

Kommentarer

Anvendt
Materiale til 
Kulturgeografisk
analyse

Begrundelse for
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning

Page 4 of 12

Beskriv

Beskriv

Beskriv

Evt. vejnavn
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Trin3 Den kulturgeografiske beskrivelse

Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for 
beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan 
opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne. 

Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs. 
Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer 
Tekniske anlæg 

Tekst

Karakter område nr.:

Fase 1
Page 5 of 12

Afsluttet
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Fase 1

Kortlægning af landskabskarakterområder

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold,  Sæt kryds                      Blandet

Skala Stor Middel Lille

Rumlig
afgrænsning Åbent Transperent afg. Lukket

Kompleksitet Meget sammensat Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille

Bemærkninger

Beskrivelse af kystforland

Karakteristika for 
modstående kyster

Visuel sammenhæng 
på langs af kystlinien

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer   Noter tilstedeværelsen

Geologi / terræn /vandelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

Særligt samspil natur/kultur 

Page 6 of 12

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

By udvikling mv.

Afsluttet
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Ingen

Ingen

Ingen



Page 7 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde   Beskriv, tjek i felten

Trin 4  Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende) Udfyldes i eller efter felt arb

Landskabskarakterens tidsdybde

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse 

Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved 
skrivebordet.  Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. 

Beskrivelsen bør formidle.                 De karaktergivende rumlige visuelle forhold
                                                                    Kystrelaterede rumlige forhold 
                                                                    Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 

Trin 4 Rumlig visuel analyse

Tekst

Afsluttet

Afsluttet
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-

-
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Fase 1

Trin 5 Landskabskarakteren Udfyldes primært ved skrivebordet

Nøgle
karakteristika / 
funktioner til 
opretholdelse af 
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder.   Beskriv kort

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

LKM omr. nr

Afsluttet

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto
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Trin 5 Landskabskarakter beskrivelse

Page 9 of 12Kortlægning af landskabskarakterområder
Fase 1

Tekst

Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes  ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de 
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende 
beskrivelse af området karakter.
Beskrivelsens rækkefølge trækker på  de forudgående sider og analyse trin dvs.

Den naturgeografiske beskrivelse
                                                                                                                 Den kulturgeografiske beskrivelse 
                                                                                                                 De rumlige og visuelle forhold 

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 
Afgrænsning
Nøglekarakteristika

Afsluttet
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Landskabskarakterens styrke

Karakterområde nr.:

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 10 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulige ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Tekst

Delområde nr.

Karaktersvagt

God

Stor
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Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 2

Vurdering af landskabskarakteren
Page 11 of 

Ja Nej

Ja Nej

Mulige ænd. 
Udvikling

Mulig ænd. 
Udvikling

Tekst

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter  Beskriv

Delområde nr.
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Supplerende bemærkninger og uddybning

Tekstfelt
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