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Nærværende rapport er en landskabskarakterkortlægning, der skal bidrage til varetagelsen af de 
landskabsmæssige interesser i planlægningen og i sagsbehandlingen. Rapporten er udarbejdet 
som et bilag til kommuneplanen i perioden 2016 til 2019. 
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INDLEDNING
Esbjerg Kommune har et politiske mål om at beskytte og udvikle kommunens unikke landskaber. 
Det fremgår af kommuneplanen. 

Et vigtigt redskab i den sammenhæng er en landskabskarakteranalyse. En landskabskarakterana-
lyse beskriver landskabets karakter og peger på, hvilke landskabelige træk vi skal bevare eller 
bygge videre på. 

Landskabets karakter er et andet ord for landskabets udtryk. Karakteren skabes i et samspil mel-
lem naturgrundlaget, den menneskelige påvirkning af området og de rumlige visuelle forhold.  

Esbjerg kommune vedtog i forbindelse med Kommuneplan 2014-26 den første landskabskarak-
teranalyse for kommunen. Nærværende rapport er anden generation af analysen.  Her er analy-
sen udbygget, så den dækker hele kommunen med undtagelse af bymæssig bebyggelse.  

Kommunens landskaber er analyseret med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. På bag-
grund af erfaringer fra den første analyse, er produktets form og indhold tilpasset, for at gøre 
det lettere tilgængeligt for både borgerne og forvaltningen.    

Med kommuneplan 2018-30 har Esbjerg Kommune forpligtet sig selv på at understøtte og ud-
vikle de enkelte karakterområders unikke karakter. Det kan ske gennem planlægningen på både 
kommune- og lokalplan niveau, men også gennem sagsbehandling efter for eksempel byggelo-
ven, planloven (landzone bestemmelserne) og husdyrloven. 

Nærværende sektorplan siger ikke, hvad den enkelte lodsejer må eller ikke må, men formidler 
væsentlige landskabstræk og -værdier, som det er hensigtsmæssigt at understøtte. 

Kortlægningsarbejdet er sket i perioden 2016-2017. Samtidig med karakterkortlægningen er der 
sket en revision af kommuneplanens landskabsbindinger.   
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LÆSEVEJLEDNING
KARAKTEROMRÅDER – DEN GEOGRAFISKE INDDELING
Nærværende karakterkortlægning skal ses i sammenhæng med kommuneplanens digitale kort 
over landskabskarakterområder. Karakterområderne er navngivet og nummereret og hvert om-
råde er behandlet selvstændigt i nærværende rapport. 

Karakterområderne er udpeget på baggrund af naturgrundlaget, arealanvendelsen og de rumlige 
visuelle forhold. Det er samspillet mellem disse tre forhold, der giver det enkelte karakterområ-
de et særligt udtryk, og får det til at adskille sig fra de omkringliggende områder. Grænsen mel-
lem to karakterområder vil nogen stedet opleves som tydelig, mens den andre steder vil være 
mere flydende. Bevæger man sig på kanten af et karakterområde, kan man derfor med fordel 
orientere sig i analysen for naboområdet. Grænsen mellem vadehavet og marsken er et eksem-
pel på en tydelig grænse, mens overgangene mellem mange af ådalene og bakkeøerne de fleste 
steder er mere flydende.      

I en del af karakterområderne findes der et eller flere afgrænsede og beskrevne underområder. 
Underområder er dele af karakterområdet, der adskiller sig fra det øvrige karakterområdet på en 
eller flere parametre, men som set i det store billede hører sammen med karakterområdet. Un-
derområderne er typisk beskrevet selvstændigt, fordi der her findes nogen særlige sårbarheder. 

KARAKTERKORTLÆGNINGEN – BESKRIVELSE, VURDERING OG STRATEGI
For hvert karakterområde findes et kapitel, der foruden et indledende resume består af tre dele; 
1) kortlægning og beskrivelse 2) vurdering og 3) strategi.

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

Kortlægningen og beskrivelsen indledes med en beskrivelse af de natur- og kulturgeografiske 
forhold i karakterområdet. Den naturgeografisk beskrivelse omfatter forhold som landskabsdan-
nelse, terræn og jordbundsforhold mens den kulturgeografisk del beskriver mennesket udnyt-
telse og indretning af landskabet. Det kan være i form af landbrugsdrift, råstofindvinding, bebyg-
gelse og beplantning. Der er fokuseret på at beskrive landskabets skala og struktur, hvor dette er 
afgørende for oplevelsen af karakterområdet. 

Karakterområdets rumlige visuelle forhold beskrives med udgangspunkt i de karaktergivende 
landskabselementer. Forhold som områdets skala, rumlige afgrænsning, kompleksitet og visuel 
uro beskrives med faste formuleringer ud fra tretrinsskalaer for at gøre beskrivelserne sammen-
lignelige på tværs af karakterområderne:    

•	Skala er et relativt mål for dimensionerne af de karaktergivende landskabselementer 
og de rumlige forhold. Landskabets skala beskrives som stor, mellem eller lille skala. 

•	Den rumlige afgrænsning er et relativt mål for, hvor åbent landskabet er. Udtrykkene 
åbent, transparent afgrænset og lukket bruges til at beskrive, hvor åbent landskabet 
opleves.

•	Landskabets kompleksitet siger noget om, hvor sammensat landskabet er, og hvor 
mange landskabselementer, der er med til at give landskabet dets karakter. Kom-
pleksiteten beskrives med udtrykkene; meget sammensat, sammensat og enkelt. 
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•	Visuel uro er et relativt mål for i hvor høj grad landskabs oplevelsen præges af genstan-
de i bevægelse. Området kan være enten roligt, middelroligt eller uroligt. 

Områdets tidsdybe er et udtryk for den tidsperiode, hvor landskabskarakteren blev grundlagt. 
Tidsdybden er ofte varierende inden for karakterområdet. 

Hvis der er særlige oplevelsesværdier indenfor karakterområdet er de beskrevet i et selvstændigt 
afsnit. Det kan være særligt smukke udsigter, markante geologiske formationer eller kulturhisto-
riske strukturer og enkeltelementer, som der bør tages særligt vare på. 

VURDERING

Når landskabet er beskrevet foretages der en vurdering af landskabet. Også her tages der ud-
gangspunkt i en række faste formuleringer for at gøre vurderingerne sammenlignelige på tværs 
af karakterområderne: 

•	Landskabskarakterens styrke er et udtryk for, hvor tydeligt de karaktergivende land-
skabselementer og rumlige visuelle forhold fremstår, hvor godt landskabets oprin-
delse afspejles i karakteren og hvor godt samspillet er mellem naturgrundlaget og 
de kulturgeografiske strukturer. Området vurderes som enten særligt karakteristisk, 
karakteristisk eller karaktersvagt. 

•	Landskabskarakterens tilstand er en vurdering af, hvor intakt landskabet er, de karak-
tergivende landskabselementers tilstand og hvor upåvirket landskabet er. Tilstanden 
vurderes om god, middel eller dårlig. 

•	 Landskabskarakterens sårbarhed er et udtryk for i hvilken grad landskabskarakteren 
kan påvirkes (forringes) af ændringer i landskabets. 

Vurderingen afsluttes med at beskrive forholdet til de omkringliggende områder.

STRATEGI

Karakterkortlægningen af de enkelte områder afsluttes med en strategi for områdets fremtidige 
udvikling. Det beskrives, hvilken udvikling Esbjerg Kommune ønsker, der skal ske og hvorfor. 

Karakterkortlægningen er kortfattet og generel. Den giver et overordnet indtryk af, hvilket land-
skab man arbejder med, men den rummer ikke alle detaljer inden for hvert karakterområde. Der 
vil derfor altid være behov for en konkret vurdering af det lokale landskab, når der skal laves ny 
planlægning eller sagsbehandling.   
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OMRÅDEANALYSER
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561.01 MARBÆK - LIFSTRUP

RESUME
Karakterområdet er beliggende på Esbjerg Bakkeø, hvor terrænet er let bakket, særligt nær ky-
sten. Området er en mosaik af skov, natur og ager. Kysten og vandløbene Varde Å og Alslev Å er 
væsentlige karaktergivende elementer i området. Bebyggelsen består af sommer- og fritidshuse, 
spredte landejendomme og enkelte mindre landsbyer. Omkring Hjerting findes flere store mink-
farme. I Marbæk og omkring Hjerting findes mange gravhøje, bopladser og andre kulturhistori-
ske spor. Omkring Lifstrup ses en karakteristisk hede opdyrkningsstruktur. 

Underområderne Marbæk, Sjelborg og Lifstrup er beskrevet selvstændigt. Landskabet er karak-
teristisk og de beskrevne underområder er det særligt karakteristisk. Tilstanden er overvejende 
god, men landskabet er flere steder under pres. Landskabet er særligt sårbart nær kyster og 
vandløb og er generelt sårbart overfor byggerier, der særligt i højden bryder med områdets lille 
til mellem skala.  

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Området er beliggende på den vestlige del af Esbjerg Bakkeø. Bakkeøen er fra næstsidste istid 
og er meget eroderet, hvorfor bakkeøen vanskeligt anes i terræn. Af samme årsag er der lokalt 
stor variation i jordbundsforholdene. Jordbunden er overvejende grovsandet, i den vestlige del 
af karakterområdet mens den i det østlige er groft lerblandet sand. Der er desuden forekomst af 
indlandsklitter i den vestlige del af karakterområdet.

Terrænet er bølget og faldende mod Vadehavet samt vandløbene Alslev Å og Varde Å. Terræn-
højden varierer fra kote 5 til kote 30. Hovedparten af vandelementerne er situeret i den vest-
ligste del af karakterområdet omkring Marbæk Plantage. Karakterområdet gennemskæres at 
vandløbene Alslev Å og Hostrup bæk, der begge løber i en erosionsdal. Ved Tobøl øst for Hjerting 
se forlængelsen af den lavning, som udgør Guldager Møllebæk kilen i område 561.05. Søerne er 
både naturskabte samt gravede søer fra råstofindvinding. Herudover er Vadehavet og Varde Å 
betydelige vandelementer grænsende til karakterområdet.

Lavningen ved Tobøl.
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I Marbæk er kystskrænten flere steder blottet og man kan se de geologiske profiler. De stejle 
skrænter står i kontrast til det ellers flade kystlandskab, der opleves i resten af kommunen. Mod 
nord afgrænses karakterområdet og kommunen af Varde Å, der er vadehavets eneste uregule-
rede vandløbs udløb. Langs Varde Å ses større engarealer.   

Blottet og bevokset kystskrænt ved Marbæk.

Udsigt over Marbæksøerne.

Vardeådal set fra fugletårnet ved Kravnsø. 
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Området er karakteriseret af en mosaik af større og mindre skovpartier i samspil med veludvik-
lede læhegn, hede- og mosearealer og agerland. Landbrugsdriften i området er overvejende 
ekstensiv med mindre (fritids)landbrug, typisk med hestehold. Der er desuden en række større 
minkfarme i området. Disse påvirker dog ikke den landskabelige oplevelse i væsentlig grad.

Områdets bebyggelsesstruktur er præget af sommer- og fritidshuse, landsbyer og spredt bebyg-
gelse med mindre gårde. Desuden præges området af byranden ind mod Esbjerg. 

Inden for karakterområdet findes mange historiske og kulturhistoriske elementer. Omkring Mar-
bæk er karakterområdet præget af den kontinuerlige, rekreative anvendelse og plantagedriften. 
Der er i området omkring Hjerting mange kulturspor fra specielt bronze og jernalder. Nordøst for 
Hjerting, en større samling fortidsminder (Tobøl højene) der, selv på landsplan, er unik. Ligeledes 
findes der omkring Hoffmanns Plantage en større koncentration af gravhøje. Højene er en del af 
et større landskabsstrøg med mange fortidsminder, særligt gravhøje. Omkring Varde Ådal findes 
der rester af gamle engvandingssystemer.      

Udstykningsstrukturen omkring Lifstrup er særdeles karakteristisk og et godt eksempel på den 
vestjyske hedeopdyrkning. Gl. Lifstrup er den oprindelige landsby med ikke udflyttede gårde 
og gårde oprettet ved udparcellering i begyndelsen af 1800-tallet. I perioden 1900-30 startede 
hedeopdyrkningen, hvor gårdmændene i Gl. Lifstrup solgte jordlodder. Derved opstod en række 
gårde nord for Gl. Lifstrup. I samme periode blev der gennemført omfattende mergelgravning i 
området. I perioden fra ca. 1930-50 opstod udstykningen langs med Lifstrup Hovedvej/Ølufvad 
Hovedvej som følge af statshusmandsloven. 

Karakterområdet er stort set friholdt for større tekniske anlæg. Byranden ind til Esbjerg, har dog 
en påvirkning ind i karakterområdet med dens store skorstene og betydelige bygningsmasse 
i industriområderne. Der findes to mindre vindmøllegrupper i området ved hhv. Kokspang og 
Guldager. Herudover gennemskæres området af Vestkystvejen samt hovedvejen mellem Esbjerg 
og Varde. Området nord for Hostrup er præget af råstofgravning.

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Landskabet har en lille til middel skala, der er grænsende til det store ud mod Vadehavet og 
Varde ådal. Landskabet opleves som transparent afgrænset/lukket pga. områdets mange bevoks-
ninger og læhegn. Bevoksningshøjden er mellem til høj, stigende fra vest mod øst.  

Landskabet opleves som meget sammensat, da det er en mosaik af tidligere nævnte elementer.  
Områdets struktur er dominerende i de tre beskrevne underområder og middel i den øvrige del 
af karakterområdet.  

Den langstrakte byrand, samt plantagerne og småplantningerne danner rammerne i karakter-
området. Karakterområdet opleves som visuelt roligt. Byranden mod Esbjerg giver dog noget uro 
ind i området. Dette påvirker dog ikke helhedsindtrykket væsentligt og området opleves derfor 
generelt som uforstyrret og stille.  

Den kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde varierer fra 0-200 år. Marbæk, Hjerting og Hoff-
manns Plantage har en tidsdybde på ca. 100 år, mens Lifstrup har en tidsdybde på 50-200 år.   
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SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER  

Karakterområdet byder på et meget sammensat landskab med store naturområder, Byranden 
ind til Esbjerg med dets til tider industrielle karakter samt væsentlige kulturhistoriske helheder i 
form af plantagerne, udstykningen omkring Lifstrup og Tobøl Højene. 

Kystskrænterne er flere steder blottet for bevoksning, hvorfor man her har mulighed for at be-
tragte 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.

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakterområdet er karakteristisk med en mosaik af større og mindre skov/plantagepartier i 
samspil med veludviklede læhegn, hede- og mosearealer og agerland. Underområderne Sjel-
borg, Marbæk og Lifstrup er særligt karakteristiske. 

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden er god og landskabets intakthed vurderet på den kulturhistoriske oprindelse og 
tidsdybde er ligeledes god. Udbygningen af Esbjerg og smålandbrugenes overgang til bynære 
lystejendomme præger landskabsbilledet, der ellers har været agerland de sidste hundrede år.  
Tilstanden vurderes fortsat som værende god, men landskabet er under pres.

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er generelt sårbart overfor byggeri og anlæg, der bryder med landskabets lille 
til mellem skala. Områdets store andel af bevoksning gør dog, at byggerier og anlæg ofte vil kun-
ne indpasses i landskabet såfremt der er tale om lavere byggeri, der skærmes af med passende 
beplantning.  Omkring områdets lavninger og erosionsdale er landskabet særligt sårbart, og 
byggeri, tekniske anlæg, skovrejsning m.m. bør derfor etableres med et for anlægget passende 
afstand hertil.  

Marbæk området er generelt sårbart overfor større bebyggelse og tekniske anlæg. Langs kysten 
ved Sjelborg er områdets sårbarhed nogen steder stor og det er derfor vigtigt, at byvækst ind-
passes i landskabet og den eksisterende bebyggelses struktur således, at områdets værdier un-
derstøttes og videreudvikles.  
Lifstrup området er sårbart over for byggeri og anlæg, der vil sløre områdets kulturhistorie. 
Marksammenlægninger, terrænreguleringer og skovrejsninger er eksempler på tiltag, der kan 
sløre de historiske strukturer i landskabet. Byggeri bør underordnes områdets eksisterende vej 
og bebyggelsesstruktur samt områdets skala, der er lille til mellem. Reversible, tekniske anlæg 
kan indpasses i landskabet, såfremt de underordnes den eksisterende, historiskbetingede struk-
tur.
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UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Kystlandskabet omkring Sjelborg, Marbæk og Kokspang samt højderyggen mellem Marbæk og 
Hjerting Plantage er udpeget som værdifulde landskaber i kommuneplanen. Områderne er udpe-
get for at fastholde områdets unikke karakter og høje rekreative værdi. Det samme gælder om-
givelserne omkring Alslev Å Den karakteristiske udskiftningsstruktur omkring Lifstrup er udpeget 
som værdifuldt landskab for at fastholde den historiske struktur i landskabet. 

De kystnære klinter ved Marbæk og ådalen omkring Varde Å er af national geologisk værdi og 
området er derfor beskyttet med bindingen geologisk værdi i kommuneplanen. Det samme gæl-
der et område med polygonjord ved Guldager. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Området adskiller sig fra karakterområde 561.02 ved at dyrkningsgrundlaget er bedre i område 
561.02 og udnyttelsen af området er derfor også mere intensiv. Overgangen mellem de to områ-
der er flydende og er ikke mere sårbar end resten af karakterområdet.   
Kysten er et karakterområde for sig selv idet Vadehavet er så omfangsrigt og unikt. Fra højde-
dragene, samt i nærhed af kysten har den dog en stor indvirkning på området. Kysten er særligt 
sårbar og alle tiltag nær kysten skal vurderes i forhold til deres påvirkning af kysten. 

Karakterområdet grænser op til karakterområde 561.06 Alslev Å som både natur- og kulturgeo-
grafisk adskiller sig fra område 561.01. Ådalen er særligt sårbart overfor etablering af byggeri og 
anlæg, terrænregulering, beplantning og intensivering af landbrugsdriften da det vil kunne for-
ringe den visuelle oplevelse af landskabet og forringe ådalens økologiske funktion som biotop og 
spredningskorridor.

Eksempel på at lavt landbrugsbyggeri kan indpasses i landskabet. 



Fritidshus i Marbæk Plantage. 
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STRATEGI
Karakteren i området kan understøttes gennem etablering og vedligehold af levende hegn. End-
videre kan skovrejsning samt en ekstensivering af driften af landbrugsjord styrke oplevelsen af at 
landskabet er en mosaik af skov, natur, levende hegn og ager. 

Området bør friholdes for større landbrugsbyggerier og tekniske anlæg, der vil bryde med om-
rådets skala og give visuel uro i området. Lavere byggerier og anlæg vil ofte kunne indpasses i 
landskabet såfremt de afskærmes med beplantning. 

Ved udvidelse af de mindre bebyggelser inden for karakterområdet skal bebyggelsens historiske 
struktur søges fortsat med den nye bebyggelse. Overgangene mellem ny bebyggelse og åbent 
land skal ligeledes understøtte den eksisterende struktur.  Enkelt byggerier bør i omfang og 
udtryk fremstå i harmoni med omgivelserne. Det vil blandt andet sige, at placering, arkitektur, 
farve- og materialevalg skal afstemmes med den øvrige bebyggelse.  

UNDEROMRÅDER

MARBÆK

Marbæk er beliggende i karakterområdets nordvestlige hjørne og er en mosaik af plantager, lyså-
ben natur og åbne kystlandskaber. Det adskiller sig derved fra den øvrige del af karakterområdet, 
der primært består af landbrugsjord og plantager. Marbæk Plantage blev plantet af sagfører E.M. 
Hansen i perioden 1904 til 1910. Siden 1939 har Marbæk Plantage været ejet af Esbjerg Kommu-
ne, som i 1948 også erhvervede Marbækgård. Sjelborg Hede blev opkøbt af kommunen i 1928 
og tilplantet som led i en beskæftigelsesindsats. 

En stor del af Marbæk området er fredet. Fredningerne sikrer, at der ikke kan etableres ny be-
byggelse af betydning i området, at der ikke må fortages terrænreguleringer, og at offentlighe-
den skal sikres adgang til området.  

Der findes mange tydelige oldtidsspor i området bl.a. sten- og bronzealderhøje og spor af jernal-
derbopladser, hvoraf dele af 2 er fritlagte og fredede. I området findes desuden et større fredet 
agerbrugssystem, de såkaldte digevoldingsagre. 

Rekreativ sti i Marbæk Plantage.
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Gruppe af fritidshuse placeret langs kysten i Sjelborg. Det kuperede terræn bevirker, at bebyggelsen næsten ikke er synlig fra landsiden. 

I området findes Mærbækgård og Myrthuegård (formidlingscenter). Ved Marbækgård findes en 
hyttekoloni af ældre småhuse og der findes desuden campingplads og golfbane i området. 

Området er særligt karakteristisk og tilstanden er god. Området er sårbart overfor større bygge-
rier og anlæg. 

SJELBORG

Underområdet afgrænses af Marbæk i Nord og Hjerting i syd. Mod øst afgrænses underområdet 
af Orrehøjvej.

Landskabet er kuperet og langs kysten ses flere markante bakketoppe med Bulbjerg som den 
største. Bag kystlinjen og de markante toppe løber Sjelborgdalen parallelt med kysten og bag 
den er den oprindelige landsby Sjelborg placeret, hvor terrænet rejser sig igen. Den øvrige be-
byggelse i området består af fire mindre sommerhusområder, fire områder med fritidshuse, 
en campingplads og enkelte, spredte ejendomme. Bebyggelsen ligger samlet i små grupper og 
orienterer sig overvejende mod kysten. Det kuperede terræn gør, at dele af bebyggelsen altid er 
skjult, og den opleves derfor ikke massiv set fra landsiden. 

Området er særligt karakteristisk men tilstanden er kun middel idet mange fritidshuse og gårde i 
området er kraftigt ud- og ombyggede, hvorfor områdets karakter er under forandring. Området 
er sårbart overfor større byggerier og anlæg, der bryder med områdets relativt lille skala. Ny 
bebyggelse kan indpasses på udvalgte lokaliteter i området, hvis det i skala og udtryk afstemmes 
med områdets karakter. 

Det er afgørende for områdets karakter, at bebyggelsen fortsat er beliggende i mindre, adskilte 
grupper. Området inden for strandbeskyttelseslinjen vurderes at være særligt sårbart overfor 
etablering af ny bebyggelse. Det samme er gældende for lavningen mellem kysten og Sjelborg 
landsby samt lavningen, der kommer fra nordvest og strækker sig ind i landsbyen. Anlæg, ter-
rænregulering og bebyggelse i og omkring lavningerne vil sløre terrænet og udviske den karak-
teristiske bebyggelsesstruktur som er en væsentlig del af områdets karakter. Overgangen til un-
derområdet Marbæk er flydende, men nord og vest for Sjelborg Strandvej bør der ikke opføres 
mere bebyggelse, end det, der allerede er lokalplanlagt for, for at sikre, at Marbæk fortsat ople-
ves som et uforstyrret landskab.  
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Kig på tværs af Sjelborgdalen. 

Kig på langs af Sjelborgdalen.

Samlet bebyggelse af fritidshuse ved Sjelborg.
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LIFSTRUP 

Lifstrup er beliggende i karakterområdets nordøstlige hjørne og er særligt karakteristisk idet 
bebyggelses og markstrukturen tydeligt afspejler opdyrkningen af det vestjyske hedelandskab. 
Underområdet følger afgrænsningen af ejerlavet.  

Den oprindelige by er beliggende ned mod Alslev Å.  Omkring 1900‐30 blev jordlodder solgt fra 
i udmarken mod nord, hvor hedeopdyrkningen startede, især ved at gårdmændene i Gl. Lifstrup 
solgte en jordlod i udmarken til en søn eller datter, som byggede gård og opdyrkede heden. 
Derved opstod en række gårde nord for Gl. Lifstrup kaldet Ny Lifstrup. Omkring 1930‐50 blev 
der lavet endnu en udstykning mod nordøst som følge af statshusmandsloven. Her ligger hus-
mandsbrugene regelmæssigt placeret på en lang række langs Lifstrup Hovedvej på lange, smalle 
jordlodder markeret af levende hegn. En forudsætning for hedeopdyrkningen var en omfattende 
mergelgravning i området. Nebel Sø, Skallesøen med flere er opstået som følge her af. 

Underområdet er særligt karakteristisk da det afspejler væsentlige træk af en kulturhistorisk ud-
vikling. Området er sårbart overfor marksammenlægninger, nedlæggelse af læhegn, forlægning 
af veje, skovrejsning og større terrænreguleringer, der kan sløre de historisk betingede strukturer 
i området. Samtidig er området sårbart overfor etablering af større byggerier og tekniske anlæg, 
der kan sløre bebyggelsesstrukturen og ændre oplevelsen af områdets forholdsvis lille skala og 
karakteristiske, ydmyge husmandsbebyggelse.

Eksempel på aflange markloder afgrænset af læhegn i Lifstrup. Marken er ikke i sig selv værdifuld men udgør sammen med de om-
kringliggende marker kernen i en historisk betinget struktur.   
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561.02 BRYNDUM-GRIMSTRUP

RESUME
Karakterområdet er beliggende på Esbjerg Bakkeø, hvor terrænet er let bakket. Området er en 
intensivt dyrket landbrugsflade med middelstore markstørrelser med varierende orientering, 
grundet indpasningen mellem vandløbenes forgreninger. Området er præget af tekniske anlæg.  
Der findes flere mindre landsbyer inden for karakterområdet og en del spredt, gårdbebyggelse. 
Omkring specielt Grimstrup, Omme, Sadderup og Nørre Vong findes væsentlige kulturhistoriske 
træk, og landskabskarakteren er her mere sårbar end i den øvrige del af området, som kan be-
tegnes som robust, såfremt der ikke etableres større tekniske anlæg eller landbrugsbyggeri tæt 
på karakterområdets kanter ned i ådalene.

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Området er beliggende på den østlige del af Esbjerg Bakkeø. Bakkeøen er fra næstsidste istid 
og er meget eroderet, hvorfor bakkeøen vanskeligt anes i terræn. Af samme årsag er der lokalt 
stor variation i jordbundsforholdene. Jordbunden er overvejende grovsandet i den vestlige del af 
karakterområdet, mens den i det østlige er groft lerblandet sand. 

Terrænet er et let bakket plateau med fald mod vandløbene Sneum Å, Alslev Å og Varde Å. Ter-
rænhøjden varierer fra kote 10 til kote 30. Hovedparten af vandelementerne er orienteret om-
kring vandløbene, som har deres eget karakterområde. Områdets geologi og jordbund er mode-
rat komplekst.

Let bølgende terræn med spredt bebyggelse.
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Området er hovedsaligt landbrug, og dyrkningsforholdene er her 
bedre end på den øvrige del af Esbjerg Bakkeø (område 561.01). 
Markstørrelserne er overvejende mellemstore og deres orientering 
i terræn er betinget af vandløbenes forgreninger. Idet hegnene føl-
ger dyrkningsgrænserne er retningen i landskabet diffus. Det ene-
ste større skovområde er Grimstrup Krat, der har udbredelse ind i 
Varde Kommune. 

Ved Grimstrup er der flere væsentlige kulturspor i form af beskytte-
de sten og jorddiger med levende hegn eller solitærtræer, en større 
samling fortidsminder på de vandløbsnære højdedrag, samt rester 
af marksystemer fra jernalderen. 

Mod sydvest opleves byranden ind mod Esbjerg by. I den øvrige del 
findes flere spredte landsbyer, der hovedsaligt er orienteret mod 
vandløbene eller hovedfærdselsårerne. Den øvrige bebyggelse 
i området er spredt, men orienteret langs vejene. Der er mange 
store landbrug i området samt tre udskiftningslandsbyer: Sadde-
rup, Nørre Vong og Omme. Her ses der i varierende grad spor efter 
stjerneudskiftning i form af bevarede matrikelskel markeret med 
levende hegn eller dyrkningsgrænser. 

Tekniske anlæg i form af motorvej, lufthavn og råstofgrave domi-
nerer i høj grad karakterområdet. Specielt motorvejen, der deler 
området i to, virker flere steder dominerende. Ved Endrup samles 
flere større transmissionsledninger på Station Endrup. Nær Bryn-
dum opleves DLG-siloen som dominerende. Omkring Korskroen er 
området særligt domineret af tekniske anlæg og der planlægges 
for, at der også i fremtiden skal placeres støjende, trafiktunge an-
læg og aktiviteter her.  

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Den rumlige afgrænsning inden for området varierer fra åbent til 
transparent, og skalaen er middel- til stor. Bevoksningen er af mid-
del højde. 

Karakterområdets kompleksitet kan beskrives som sammensat, 
idet det indeholder relativt få karaktergivende elementer (marker, 
læhegn, mindre bevoksninger, gårdanlæg, spredt bebyggelse og 
mindre vindmøller), men disse gentages mange gange inden for 
området. Markernes varierende orientering mellem vandløbenes 
forgreninger gør, at strukturen i området er svag.

Grundet de mange tekniske anlæg opleves området flere steder 
som visuelt uroligt og til tider støjende.

Egetræer på dige syd for Grimstrup Krat.
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Landskabskarakterens tidsdybde er visse steder over 200 år. Særligt omkring Grimstrup og Sad-
derup er tidsdybden stor. Andre steder er tidsdybden væsentligt kortere. 

Råstofgravning ved Korskroen.

Eksempel på områdets store skala.
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Eksempel på et hullet og transparent læhegn.

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER 

Grimstrup Krat er et egekrat, og i og omkring krattet findes flere fortidsminder og kulturhisto-
riske spor herunder en del bevoksede diger, der giver karakter til området. Der er væsentlige 
landskabelige oplevelsesværdier forbundet med at køre langs motorvejen mellem Bramming og 
Korskroen, hvor lavningen mellem Grimstrup og Sadderup opleves som en relativt uforstyrret og 
karakteristisk flade med lange kig ind i landskabet.   

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Landskabskarakteren er generelt svag i området. Omkring Grimstrup er landskabet mere karak-
teristisk på grund af digerne med de solitære træer, der er med til at underbygge strukturen og 
karakteren i området. Endvidere er strukturen omkring udskiftningslandsbyerne Nørre Vong, 
Omme og Sadderup stærkere end i den øvrige del af karakterområdet.  

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Landskabskarakterens tilstand er overvejende middel til god. Karakterområdet opleves dog de 
fleste steder som værende ikke intakt, fordi delområderne præges af moderne landbrug og tek-
niske anlæg. Omkring Nørre Vong, Omme og specielt Sadderup er landskabsstrukturen meget 
intakt, mens de karaktergivende elementer, herunder digerne og deres bevoksninger er i opløs-
ning omkring Grimstrup.  
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LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Landskabet omkring Grimstrup samt i umiddelbar nærhed af vandløbene er sårbart overfor stør-
re tekniske anlæg, staldbygninger, beplantning og lignende. Omkring Sadderup, Nørre Vong og 
Omme er landskabet sårbart over for strukturændringer herunder marksammenlægninger, skov-
rejsning og nybyggerier, der bryder med den oprindelige bebyggelses- og udskiftningsstruktur. 

Det øvrige er meget robust. Her er markstrukturen betinget af vandløbenes forgreninger, og 
landskabet er derfor uden en generel retning. Dette rummer plads til større tekniske anlæg og 
andre forstyrrelser som råstofgravning uden at den landskabelige oplevelse devalueres i væsent-
lig grad. 

BRYNDUM-GRIMSTRUP

Grimstrup Krat er et væsentligt landskabselement i et område, der har få karaktergivne elementer.
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UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Landskabet omkring Alslev Å og dens tilløb samt det flade landskab nord for Esbjerg Lufthavn er 
i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landskab. Områderne er udpeget for at beskytte og 
udvikle områdernes nuværende karakter og ønsket om at friholde områderne for unødigt byg-
geri og tekniske anlæg samt sikre, at nødvendigt byggeri tilpasses stedet.  

Landskabet omkring Grimstrup og Grimstrup Krat er ligeledes udpeget som værdifuldt landskab 
på grund af områdets mange kulturhistoriske landskabselementer. Syd for Grimstrup er lavnin-
gen udpeget som værdifuldt landskab ligeledes for at beskytte og udvikle områdets nuværende 
karakter. 

Landskabet omkring Nørre Vong og Sadderup er udpeget som værdifuldt landskab fordi udskift-
ningsstrukturen i områderne er meget karakteristisk. Disse historiske strukturer ønskes fastholdt. 

Nordøst for Grimstrup er der udpeget et område med geologisk værdi på grund af forekomsten 
af polygonjorde. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Karakterområdet strækker sig ind i Varde Kommune mod nord. Mod vest defineres overgan-
gen til 561.01 Marbæk-Lifstrup primært af ændrede dyrkningsforhold, som kommer til udtryk 
gennem mindre markstørrelser og en højere andel af skove, naturarealer og ekstensivt dyrket 
landbrugsjord. Overgangen opleves som diffus og er ikke specielt sårbar. På samme måde er 
overgangen til 561.03 Krogsgård betinget af geologien og jordbundsforholdene i område 561.03. 
Her er jordbunden overvejende sandet, hvorfor intensiv grusgravning dominerer området. Over-
gangen er ikke sårbar.  

Overgangen til område 561.25 Novrup-Andrup defineres af motorvejen, der udgør en barriere i 
landskabet. Overgangen er ikke i sig selv sårbar.  

Overgangen til 561.04 Sneum Å og 561.06 Alslev Å opleves flere steder som en glidende over-
gang fra bakkeø til ådal. De vandløbsnære landskaber er væsentligt mere sårbare end bakkeø-
erne og hedesletterne. Overgangen til disse landskabstyper er derfor også sårbar. Byggerier, tek-
niske anlæg og terrænreguleringer i umiddelbar nærhed til ådalene vil kunne have en væsentlig, 
negativ indvirkning på ådalens karakter. Derfor er det væsentligt at tiltag på kanten af bakkeøen 
vurderes i forhold til deres indvirkning på ådalslandskabet.
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STRATEGI
I de vandløbsnære landskaber vil rydning af levende hegn styrke landskabskarakteren, idet de 
levende hegn synliggør den noget diffuse markstruktur omkring vandløbene. Dette vil endvidere 
styrke de visuelle oplevelsesværdier omkring ådalene. Omkring Nørre Vong, Omme og Sadderup 
kan plantning af levende hegn i skel bruges til at understrege den historiske markstruktur og der-
igennem styrke landskabskarakteren i området. Ved Grimstrup kan karakteren styrkes ved, efter 
tilladelse fra kommunen, at etablere beplantning på digerne – enten som enkeltrækkede læhegn 
eller som solitære træer.   

 På den øvrige del af bakkeøen kan beplantning med fordel bruges til at skjule byggerier og tek-
niske anlæg. 

Tekniske anlæg og store landbrugsbyggerier bør placeres i god afstand til ådale og kulturhistori-
ske spor som udskiftningsstrukturer og fortidsminder.

Eksempel på solitære træer plantet på et dige nær Grimstrup.  

BRYNDUM-GRIMSTRUP LANDSKABSKARAKTERANALYSE
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561.03 KROGSGÅRD

RESUME
Karakterområdet er beliggende på den sydlige del af Esbjerg bakkeø, hvor bakkeøen gennem-
skæres af den lavning, hvor Krogsgård Møllebæk løber. Mod vest ses endnu en bred lavning, 
hvor Novrup bæk løber. Karakteren i området betinges af kulturhistorien med Krogsgård som 
hovedgård og den tilhørende husmandsudstykning. Særligt husmandsudstykningens strukturer 
er dominerende i landskabet med mindre gårde på Krogsgårds Mark og aflange markparceller 
orienteret ned mod lavningerne. Området er præget af mange tekniske anlæg i den sydlige del. 
Karakterområdet er sårbart overfor etablering af flere tekniske anlæg, bebyggelse og beplantnin-
gen i lavningerne. Samtidig bør placeringen af gårde på Krogsgård Mark og de aflange små mark-
parceller bevares, så landskabet i karakterområdet fortsat afspejler kulturhistorien.  

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er beliggende på den sydlige del af Esbjerg bakkeø, hvor bakkeøen gennem-
skæres af en erosionsdal. Bakkeøen er dannet under næstsidste istid og er, grundet dens kyst-
nære placering, lettere eroderet, hvorfor bakkeøen ikke fremstår tydeligt i terræn mod syd. 
Erosionsdalen er dannet under og efter sidste istid, hvor smeltevand skyllede store mængder 
materiale bort og dannede lavninger i terrænet. Jordbunden i karakterområdet består overve-
jende af smeltevandssand. Mod øst består et mindre område af smeltevandsgrus og langs ero-
sionsdalen og endnu en langstrakt lavning, længere mod vest, består jordbunden af ferskvand-
størv. Terrænet er gennemgående faldende fra nordøst mod sydvest. Særligt fremstår kanten af 
bakkeøen tydelig pga. beplantningen ved Solbjerg Plantage. På tværs af karakterområdet løber 
to lavninger, langs erosionsdalen ses mere markante terrænspring og lavningen mod vest er bre-
dere og fremstår ikke lige så markant i terræn. Terrænkoten varierer fra 30 ved Solbjerg Plantage 
til 6 i den sydlige del af karakterområdet. Langs lavningerne er terrænkoten mellem 2 og 4.

Af vandelementer er der en større sø nær Krogsgård og flere mindre søer syd for Solbjerg Plan-
tage. Søerne er opstået pga. råstofgravning i området. Derudover løber henholdsvis Krogsgaard 
Møllebæk og Novrup Bæk i de to lavninger.

Råstofsø ved Krogsgård.
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet kendetegnes af små marker, som overvejende dyrkes intensivt. Nede i lavnin-
gerne dyrkes arealerne mere ekstensivt. Af beplantning ses hovedsageligt læhegn, som oriente-
rer sig mod lavningerne, og Solbjerg Plantage, der primært består af nåletræer. Bebyggelsen på 
Krogsgård Mark er centreret langs Krogsgårdsvej og består af husmandsudstykninger, som blev 
udstykket allerede i 1792 fra Krogsgård hovedgård. Derudover ligger der enkelte større landbrug 
og en minkfarm i karakterområdet.

Den ældre hovedgård, Krogsgård, er beliggende på geestranden mellem det tørre opdyrkede 
land og de våde enge i de omkringliggende lavninger, der var i fællesbrug indtil udskiftningen. 
Krogsgård hovedgård har ligget på sit nuværende sted siden omkring år 1500. Krogsgaard Møl-
lebæk, der løber lige forbi herregården, blev udnyttet til mølledrift og voldgrav. Bækken var tidli-
gere opstemmet, så der fremkom en mølledam øst for hovedgården. Som led i hovedgårdsned-
læggelserne blev Krogsgård hovedgård reduceret til almindelig studegård. Den heraf følgende 
husmandsudstykning i 1792 på Krogsgårds Mark kom til at ligge mellem Novrup Bæk og Krogsga-
ard Møllebæk, med markstykker orienteret ned mod lavningerne.

Der er relativt mange tekniske anlæg i karakterområdet særligt i den sydlige del. Der ses høj-
spændingstracér, enkelte mindre vindmøller, en jernbane, omfattende råstofgravning, større 
landbrug, en gylletank og solcellepaneler. På samme tid påvirkes karakterområdet af tekniske 
anlæg fra Esbjerg havn og Falck Safety Services træningsfaciliteter med øvelsestårne fra karakte-
rområde 561.02.

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

Udsigt fra jernbanebroen mod Esbjergs industri.

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for karakterområdet er lille til mellem og er hovedsageligt betinget af husmandsudstyk-
ningen på Krogsgård Mark, hvor de aflange marker skiftevis ses at være små og middelstore. 
Samtidig omkranses markerne af lave til mellemhøje læhegn, hvilket gør at landskabet visse 
steder opleves som mindre landskabsrum. I kontrast hertil er de større landbrug, minkfarmen 
og råstofgravningsområdet nær Krogsgård, som bryder med skalaen. Landskabet er meget 
forskelligartet og opleves som åbent langs lavningerne, transparent afgrænset på de intensivt 
dyrkede marker og lukket ved Solbjerg Plantage. Karakterområdet er komplekst, særligt mod 
syd, hvor mange forskelligartede tekniske anlæg er samlet og tydeligt fremtræder i landskabet. 
Karakterområdet er derfor sammensat pga. de dominerende tekniske anlæg, de kulturhistori-
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ske træk, råstofgravningen og den intensive dyrkning. Strukturen i karakterområdet er middel da 
den som udgangspunkt udgøres af områdets kulturhistorie med markernes orientering ned mod 
lavningerne, på samme tid påvirkes strukturen dog af råstofgravningen og de tekniske anlæg.

Karakterområdet opleves visuel uroligt i den sydlige del pga. de tekniske anlæg og middel roligt 
længere mod nord. Ligeledes er der støj nær jernbanen i den sydlige del og ingen støj mod nord.

Tidsdybden for karakterområdet er 50-200 år. Krogsgård Mark og lavningerne har den længste 
tidsdybde på mere end 200 år, dog er visse levende hegn nedlagt siden da. Solbjerg Plantage har 
en tidsdybde på omkring 70 år og er overgået fra tidligere hede til nåletræsplantage. Tidsdybden 
for råstofgraven ved Krogsgård er endnu kortere. Den kulturhistoriske oprindelse for området er 
mindre god, da Krogsgård og husmandsudstykningerne ikke længere fremstår tydeligt i landska-
bet.

Karakterområdet afgrænses af Solbjerg Plantage.

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakterområdet er karakteristisk pga. husmandsudstykningens dominerende strukturer i land-
skabet i samspil med de omkringliggende lavninger.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Landskabets tilstand er middel, da råstofgravning, enkelte store landbrug og tekniske anlæg bry-
der med områdets skala og slører den kulturhistorisk betingede struktur. Landskabets tilstand vil 
forbedres i takt med at højspændingstracer kabellægges og gamle vindmøller nedtages.
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LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er sårbart overfor etablering af flere tekniske anlæg, som kan virke skæm-
mende og forstyrrende samt bryde med områdets lille skala og karakteristiske struktur. Særligt 
lavningerne er sårbare overfor etablering af tekniske anlæg og bebyggelse samt beplantning, 
som kan udviske de markante terrænforskelle og de visuelle åbne landskaber langs lavningerne. 
Husmandsudstykningen på Krogsgård Mark er sårbar overfor nedlæggelse af de levende hegn og 
sammenlægning af marker, da dette kan ændre de velbevarede mindre jordparceller, som ligger 
på række og afspejler karakterområdets kulturhistorie. Ny bebyggelse bør indpasses i forhold til 
skala og struktur langs med Krogsgårdsvej.  
Karakterområdet er sårbart overfor yderligere råstofgravning, som kan udviske sammenhængen 
mellem Krogsgård hovedgård og husmandsudstykningen samt karakterområdets kulturhistorie.

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Størstedelen af karakterområdet er udpeget som værdifuldt landskab. Udpegningen er knyttet til 
husmandsudstykningen langs Krogsgårdsvej og lavningerne omkring Novrup Bæk og Mølle Bæk.

Karakterområdet er med de to lavninger ligeledes udpeget som en del af et større sammenhæn-
gende landskab sammen med vadehavet.  

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Mod syd afgrænses karakterområdet tydeligt af den lavereliggende flade marsk. Afgrænsningen 
mod vest, øst og nord er betinget af husmandsudstykningen samt råstofgravene som i høj grad 
adskiller fra det omkransende karakterområde 561.02, som er domineret af landbrug.           

STRATEGI
I karakterområdet skal lavningerne friholdes for tekniske anlæg, større bebyggelse og beplant-
ning, som kan virke skæmmende og forringe de visuelle sammenhænge i landskabet. 
Der bør tages hensyn til de eksisterende kulturhistoriske værdier i karakterområdet, hvilket vil 
sige Krogsgård hovedgård og husmandsudstykningen på Krogsgård Mark. Derfor bør man bevare 
strukturen af husmandsudstykningen med de små aflange jordlodder orienteret mod lavnin-
gerne og de omkransende læhegn. Af den grund bør gårdenes placering langs Krogsgårdsvej 
fastholdes, de eksisterende læhegn bør bevares og der bør ikke foretages sammenlægning af 
marker på Krogsgård Mark. Samtidig kan der med fordel etableres flere læhegn orienteret ned 
mod lavningerne for at understøtte kulturhistorien i karakterområdet.

Når råstofgravningen omkring Krogsgård Hovedgård afsluttes og landskabet reetableres, bør det 
ske med udgangspunkt i områdets kulturhistorie og oprindelige struktur.   
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561.04 SNEUM Å

RESUME
Karakterområdet er beliggende mellem Esbjerg Bakkeø og Holsted Bakkeø. Karakterområdet 
domineres af et forgrenet system af erosionsdale, som på visse strækninger fremstår som mar-
kante ådale og andre steder som et nedskåret vandløb i en smeltevandsslette. Langs lavningerne 
er halvkultur/natur eller ekstensivt dyrkede arealer orienteret ned mod vandløbene. Enkelt be-
byggelse ses på det højere liggende terræn i karakterområdets yderkant. Karakteren er særligt 
karakteristisk og betinges af vandløbene og den måde hvorpå de slynger sig i landskabet. Karak-
terområdet er sårbart overfor landskabselementer som kan virke dominerende, og beplantning 
som kan virke skæmmende på de langstrakte udsigter langs karakterområdets forgreninger. 

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er beliggende mellem Esbjerg Bakkeø og Holsted Bakkeø og domineres af et 
større forgrenet system af erosionsdale. Da erosionsdalene har gennemskåret terrænet, består 
yderkanterne af karakterområdet af bakkeø og hedeslette. Derudover er der også et mindre om-
råde med marsk i den sydlige del af karakterområdet og et mindre område med mose nær Grim-
strup. Esbjerg bakkeø og Holsted bakkeø er fra næstsidste istid og hedesletten og erosionsdalene 
blev dannet i slutningen af sidste istid under isens tilbagesmeltning, hvor afstrømning fra ismas-
serne mod øst skyllede store mængder materiale væk og aflejrede grovere sedimenter. Marsken 
udvikles gennem naturlige jordbundsprocesser i form af ophobning af dødt plantemateriale og 
sedimentation ved højvande. Den forhenværende ådal nær Tømmerby har således med tiden 
udviklet sig til marsk, fordi tidevand og stormflod har afsat marine aflejringer. Denne proces er 
standset med opførelsen af havdigerne. Mose forekommer, hvor grundvandsspejlet til tider står 
så højt, at jordoverfladen kan være vanddækket. Vandmætning af jorden kan give anledning til 
tøvedannelse. Jordbunden er overvejende ferskvandsgytje og ferskvandstørv langs erosionsda-
lene, ferskvandssand i områder med hedeslette og smeltevandssand i områder med bakkeø.

Der er i alt otte dominerende vandløb; Ilsted Å, Holsted Å, Sneum Å, Birkesig Bæk, Vibæk Bæk, 

Sneum Å ved Ålbæk, hvor ådalen er bred, vandløbet udrettet og der dyrkes intensiv helt ned til vandløbet.
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Grisbæk, Ravnsø-Størsbøl Bæk og Gummesbæk. Sneum Å og Holsted Å slynger sig betydeligt i 
landskabet, hvorimod andre vandløb i højere grad er blevet udrettet. 

I ådalene er terrænformen markant med stejle skrænter fra lavningen til ådalens øverste kant. 
Andre steder hvor vandløbene fremstår som et nedskåret vandløb i bakkeø eller hedeslette, og 
hvor jorden dyrkes helt ned til vandløbet, ses terrænet at være mere fladt. Ligeledes er terrænet 
fladt, hvor der er marsk. Generelt varierer terrænet derfor betydeligt og afspejler særligt det 
geomorfologiske udgangspunkt. Mod øst, hvor bakkeøen er tydeligst spænder terrænkoten fra 
14 nede i lavningen og 31 på den øvre kant af ådalen. Længere mod vest er terrænkoten i store 
dele af karakterområdet 3-6 nede i lavningen og omkring 8 på den øvre kant langs afgrænsnin-
gen.

Ådalen omkring Holsted Å er meget markant ved Gørding. 

KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Vandløbenes nærmeste omgivelser er overvejende natur og ekstensivt dyrket landbrugsjord. An-
dre steder dyrkes jorden intensivt helt ned til vandløbet. Det ses blandt andet syd for Grimstrup 
og langs Ilsted Å. På kanterne af Holsted og Esbjerg Bakkeø ses overvejende intensivt dyrkede 
marker. 

Bevoksningen i karakterområdet består overvejende af mindre pilekrat og anden sumpskov nær 
vandløb og lavninger og af småbeplantninger og læhegn på de højere liggende dele af karakter-
området. 

Retningen på de dyrkede marker orienterer sig mod vandløbene. Bebyggelsen er gennemgående 
beliggende på det højere liggende terræn i yderkanten af karakterområdet men stadig med stor 
nærhed til vandløbene. Særligt langs Holsted Å ved Gørding, hvor ådalen er meget markant, ses 
denne struktur tydeligt.    
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Endrupholm Hovedgård er beliggende hvor hovedvej A1 krydser Sneum Å. Hovedgården blev 
oprettet i 1580 ved nedlæggelse af 3‐4 gårde i landsbyen Endrup. Den nuværende hovedbygning 
er opført 1770‐1804. Hovedgårdens avlsbygninger gik til ved en brand i 1913, og i 1914 solgtes 
den til Ribe Amts Udstykningsforening, som udstykkede 400 af gårdens 550 tdr. land til bl.a. 9 
husmandsbrug og en del villagrunde ved Endrup Bygade. 

Af tekniske anlæg er der flere steder i karakterområdet højspændingstracér og jernbanen som 
går på tværs. Derudover ligger flere store landbrug langs afgrænsningen af karakterområdet.

Bebyggelsen er placeret på kanten af bakkeøen.

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for karakterområdet opleves som mellemstor pga. ådalenes og de ekstensive arealers 
sammenhænge over længere afstande. Dette understøttes også af den rumlige afgrænsning, 
som visse steder er transparent afgrænset og andre steder er åbent, afhængigt af mængden af 
bevoksning. Gennemgående er bevoksningshøjden lav, hvilket gør, at man mange steder har 
gode muligheder for at opleve landskabet i hele sin udstrækning.

Kompleksiteten for karakterområdet er enkel, da vandløb, ådale, halvkultur/natur og ekstensiv 
dyrkning af arealer ses at være de karaktergivende træk. Samtidig er strukturen dominerende 
da geomorfologien og vandløbene er det væsentligste strukturgivende element i landskabet og 
derved betinger markernes orientering og dyrkningsmuligheder. 
Karakterområdet opleves visuelt roligt og enkelte steder hvor vejforløb krydser vandløb fore-
kommer der en smule støj.

Tidsdybden er forholdsvis ung for store dele af karakterområdet idet dræning, sammenlægning 
og opdyrkning af jorderne er sket omkring 1960. Samtidig er mange af vandløbene blevet ud-
rettet. Den kulturhistoriske oprindelse afspejles derfor ikke særlig godt i visse dele af karakte-
rområdet, da arealerne her er betydelige mere drænede end tidligere, hvilket har bevirket, at 
man nu kan dyrke jorden.



31
SNEUM Å KOMMUNEPLAN 2018-30

31
LANDSKABSKARAKTERANALYSE

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER

Vandløbene og dens nærmeste omgivelser er i sig selv et særligt oplevelsesrigt område, hvor 
udsigter på langs af karakterområdet byder på varierende oplevelser af sumpskove, naturarealer 
og ekstensiv dyrket jord.

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakteren er særlig karakteristisk, da de mange vandløb dominerer i landskabet og da de betin-
ger strukturen for hele karakterområdet.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden af landskabet er overvejende god. Landskabets intakthed vurderet på den kulturhi-
storiske oprindelse og tidsdybde er mindre god, da mange arealer inden for de seneste 60 år er 
blevet drænet med henblik på opdyrkning.

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Gennemgående er karakterområdet meget sårbart. Karakterområdet er sårbart overfor etable-
ring af tekniske anlæg, større landbrugsbyggeri og beplantning samt andre påvirkninger, som kan 
virke dominerende i landskabet. Nyt landbrugsbyggeri bør så vidt muligt placeres udenfor ka-
rakterområdet. Nødvendigt byggeri skal tilpasses det stedlige landskab bedst muligt og de mest 
vandløbsnære områder bør friholdes helt for byggeri. Karakterområdet er sårbart overfor inten-
sivering af driften i eller på kanten af karakterområdet da dette kan ændre områdets primære 
karakter.

Græsningsarealer og elleskov omkring Holsted Å.
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UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Hele karakterområdet er på grund af dets karakter, tilstand og sårbarhed udpeget som både 
værdifuldt landskab og større sammenhængende landskab i kommuneplanen. Ådalen omkring 
Holsted Å fra kommunegrænsen i øst til Grindstedbanen i vest må betegnes som et særligt vær-
difuldt landskab på grund af den for Esbjerg Kommune unikke topografi og samspillet med be-
byggelsesstrukturen og arealanvendelsen. 

Den sydligste del af karakterområdet omkring Ilsted Å er udpeget som et større uforstyrret land-
skab, fordi det er en del af et større landskab i kommunens østlige del, der har været friholdt for 
større tekniske anlæg.

Terrænforskellen på ådalen og det omkringliggende karakterområde er flere steder lille. Terrænregulering og tekniske anlæg kan sløre overgangen og 
forringe oplevelsen af karakterområdet. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Afgrænsningen af karakterområdet er begrundet i vandløbssystemets udbredelse og derved ero-
sionsdalenes forløb gennem Esbjerg bakkeø og Holsted Bakkeø. Langs strækninger med egen-
tlige ådale fremstår afgrænsningen tydeligere end langs strækninger, hvor vandløbet optræder 
som et nedskåret vandløb i hedeslette eller marsk. Mod syd afgrænses karakterområdet i jernba-
nens forløb, da denne udgør en markant barriere i landskabet. 

Etablering af større tekniske anlæg i de omkringliggende karakterområder kan virke skæmmende 
ind i det gældende karakterområde.        

STRATEGI
I karakterområdet bør der ikke etableres større tekniske anlæg og beplantning. Samtidig bør nyt 
landbrugsbyggeri så vidt muligt placeres udenfor karakterområdet. 
For at bevare landskabskarakteren bedst muligt, bør landbrugsdriften af markerne ikke intensi-
veres. Terrænregulering bør ikke forekomme i karakterområdet. For at forbedre karakteren kan 
småbeplantninger med fordel ryddes, så landskabet åbnes op og gør det muligt at se på langs af 
karakterområdets forgreninger.
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561.05 FOVRFELD KILEN

RESUME
Karakterområdet består af flere kiler som gennemskærer Esbjerg by. 
Karakterområdet består af Esbjerg bakkeø med nedskårne erosions-
dale, som er udgangspunktet for karakteren. Landskabet præges af 
sumpskov, småbeplantninger, læhegn, ældre park og skovarealer og 
domineres derfor af natur/halvkultur. Langs karakterområdets kiler 
løber: Fovrfeld Bæk, Kvaglund Bæk og Spangsbjerg Møllebæk som er 
udgangspunktet for strukturen og de åbne landskabsrum man ople-
ver. Karakterområdet afgrænses af byrande med spredt beplantning. 
Særligt for karakterområdet er dets kuperede terræn inden for korte 
afstande. Delområdet Guldager kendetegnes af intensivt dyrkede mar-
ker med omkransende læhegn, Guldager Møllebæk samt et fladt og 
åbent landskab. Karakterområdet er sårbart overfor bebyggelse, tek-
niske anlæg, terrænregulering og skovbeplantning da disse elementer 
enten vil være en kontrast til karakterområdet eller virke skæmmende 
på de åbne landskabsrum. Samtidig er græsning eller høslæt ved vand-
løbsnære arealer vigtig at vedligeholde for at bevare den åbne natur 
og de landskabelige rum og vidder.

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er beliggende mellem den bymæssige bebyggelse i 
Esbjerg. Karakterområdet består af Esbjerg bakkeø, hvor erosionsdale 
har gennemskåret bakkeøen samt et mindre område med marsk ved 
kysten. Bakkeøen er dannet under forrige istid og erosionsdalene blev 
skabt under og efter sidste istid, hvor smeltevandet fra gletsjer foden 
samlede sig i floder og fjernede store mængder materiale. Marsken 
udvikles gennem naturlige jordbundsprocesser i form af sedimentati-
on ved højvande og ophobning af dødt plantemateriale. Denne proces 
er sat i stå de steder, hvor der er opført havdiger. Jordbundstyperne 
på Esbjerg bakkeø består overvejende af smeltevandssand og i enkelte 
områder af moræneler. Erosionsdalene består af ferskvandstørv og 
områder med marsk består af vekslende tynde saltvandslag. Fovrfeld 
Bæk og Kvaglund Bæk som senere løber sammen med Spangsbjerg 
Møllebæk, løber alle langs erosionsdalene og udgør dele af karakte-
ren for området. Vandløbene slynger sig gennem landskabet. Vand-
løbene afvander til vadehavet, men idet vandløbene er inddigede og 
med højvandsslukke er der ikke direkte adgang fra karakterområdet 
til stranden, der er vade. Terrænformen er for hver af de grønne kiler 
skrånende ind mod lavningen, hvor vandløbene går. Samtidig ses ter-
rænet i hver af de grønne kiler at være kraftigt bølgende inden for 
kort afstand og derfor gennemgående meget varierende. Terrænkoten 
langs vandløbene varierer mellem 2 og 10 og terrænkoten på det for-

Guldager Mølledam.
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højede terræn i yderkanterne af karakterområde varierer mellem 11 og 25. Generelt ses terræn-
koten at være jævnt faldende mod kysten.

KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er en blanding af sumpskov, småbeplantninger, læhegn, ældre park og skov 
arealer. Da arealerne er vandløbsnære, er dyrkningsformen halvkultur og natur for karakterom-
rådet. Enkelte marker dyrkes intensivt i den østlige del og langs med Kvaglund Bæk kendetegnes 
landskabet af ådal. 

Krat og lysåben natur.

Intensivt dyrkede arealer.
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Da Esbjerg by er beliggende rundt om karakterområdet, er der en byrand på ca. 48 km græn-
sende til karakterområdet. Randen er vekslende grøn og blottet og er overvejende boligområder, 
enkelte sommerhuse i Ådalen og Kjersing Erhvervsområde i øst. Karakterområdet gennemskæ-
res af Tarphagevej, Vestkystvej, Sædding Ringvej, Stormgade, Storebæltsvej og Spangsbjerg Møl-
levej.

Tekniske anlæg påvirker ind i karakterområdet. 

Omkring området ved Kjersing har Esbjerg flyveplads, som opererede aktivt fra 1937 til 1945, 
påvirket området og strukturer i landskabet ses stadig at være kendetegnet af flyvepladsens ud-
formning. Esbjerg flyveplads blev oprettet som en mindre civil lufthavn i 1937 med regelmæssig 
trafik fra Esbjerg til København og Hamborg. Den 9. april blev flyvepladsen beslaglagt af den ty-
ske besættelsesmagt. Flyvepladsen blev brugt af det tyske luftvåben som base og træningsplads 
for forskellige flyenheder med jagerfly, som primært skulle beskytte den jyske vestkyst og skibs-
trafikken langs kysten mod angreb fra engelske bombefly. I marts måned 1945 blev flyvepladsen 
nedlagt og landingsbanerne blev pløjet op. 
Spangsbjerg Mølle kan dateres tilbage til 1427 og har hørt under Bramming Hovedgård og En-
drupholm.

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 højspændingsma-
sterne i den østlige del af karakterområdet op a motorvejen og ikke mindst Rens Vest der ligger 
som en tange ud i naturområdet. Derudover krydser jernbanen karakterområdet på en mindre 
strækning og skorstene påvirker ind i karakterområdet omkring Degnevej.
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RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for karakterområdet opleves gennemgående som mellem, da sammenhængen i land-
skabsstrukturer og nøglekaraktererne ses at være de samme over større områder. Den rumlige 
afgrænsning er meget forskelligartet. Omkring ådalen, langs vandløbene og i parkerne opleves 
landskabet som transparent afgrænset. Beplantningen i Ådalen og i de områder hvor Fovrfeld 
Bæk, Kvaglund Bæk og Spangsbjerg Møllebæk løber er som oftest placeret i yderkanten af karak-
terområdets kiler, hvorved vandløbsnære områder er friholdt for buske og højere beplantning. 
I områderne ved Nørre Skoven opleves landskabet som lukket. Bevoksningshøjden er for store 
dele af karakterområdet, hvor der er sumpskov lav til mellemhøj. Bevoksningshøjden i de øvrige 
skovområder er høj. Kompleksiteten for karakterområdet er enkel da karakteren gennemgående 
udgøres af vandløbene og den natur/halvkultur karakter som vandløbsnæreområder betinges af 
samt den store variation i terræn inden for korte afstande. Strukturen er middel da vandløbene i 
de grønne kiler er retningsgivende for landskabselementerne, med undtagelse af de intensivt dyr-
kede marker ved Kjersing hvor strukturen er meget forskelligartet. 

Karakterområdet opleves som visuelt roligt. Visse steder inden for karakterområdet kan man høre 
støj fra biler.

Nørreskoven, Ådalen, de intensivt dyrkede marker nord for Kvaglund og arealer nær Fovrfeld Bæk, 
Kvaglund Bæk og Spangsbjerg Møllebæk har en tidsdybde på 200 år. Yderområder i karakterom-
rådets kiler har en tidsdybde på 50 år eller mindre. Karakterområdets kulturhistoriske oprindelse 
er god særligt omkring Ådalen og i områder nær vandløbene, hvor landskabet afspejler en lang 
landskabshistorie.

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER 

Af særlige oplevelsesværdier ses det meget komplekse og bølgende terræn, særligt langs Kvag-
lund Bæk, i karakterområdet. De geomorfologiske terrænformer fremstår derfor særlig tydeligt 
inden for korte afstande.

Dåvildt i dyrehaven. Det høje græsningstryk giver dyrehaven et særligt udtryk. 
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Derudover oplever man i høj grad naturen i byen, hvor landskabet og den omkransende by står i 
stærk kontrast til hinanden. Karakterområdet opleves bedst på langs i hver af områdets kiler, idet 
man i højere grad får fornemmelsen af vandløbet og dets nære omgivelser.

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakterområdet er særligt karakteristisk, da karakteren præges af natur/halvkultur arealer med 
ådal, sumpskov, løvskove og åbne arealer nær vandløbene. Der dannes langstrakte sammensatte 
rum omkring vandløbene.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden for landskabet er god og landskabets intakthed vurderet på den kulturhistoriske op-
rindelse og tidsdybde er også god, særligt hvad angår arealerne nær vandløbene som afspejler 
en lang kulturforvaltningshistorie.

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er meget sårbart overfor ny, større og tættere bebyggelse på kanten af områ-
det eller inde i karakterområdet, da bebyggelse vil ændre den landskabelige karakter til mere 
bymæssig karakter. Desuden vil større tekniske anlæg såsom antennemaster, gadebelysning 
mm. kunne påvirke uhensigtsmæssigt ind i karakterområdet, såfremt de placeres uhensigtsmæs-
sigt på naboarealerne. De tekniske anlæg vil kunne virke skæmmende i karakterområdets kiler. 
Karakterområdet er sårbart overfor plantning af skov som kan dominere og sløre de visuelle 
sammenhænge og åbne landskabsrum i karakterområdet. Karakterområdet er sårbart overfor 
ændringer i dyrkningsform såsom omlægning af arealer til intensiv dyrkning, hvilket vil ændre 
nøglekarakteren for området. Samtidig har særligt Ådalen og Nørreskoven en lang regenererings 
tid. Områderne i Ådalen og de vandløbsnære arealer er sårbare overfor tilgroning af buske og 
anden beplantning, da dette vil udviske de langstrakte rum skabt i karakterområdets kiler af de 
åbne flader og den omkransende beplantning. Da karakterområdets terræn er meget varierende 
inden for korte afstande, er karakterområdet ikke sårbart overfor mindre terrænændringer.

Fovrfeldtkilen afgrænses mod vest af Vadehavet.
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UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Hele karakterområdet er på grund af dets karakter, tilstand og sårbarhed udpeget som både 
værdifuldt landskab og større sammenhængende landskab i kommuneplanen. Kilerne skal i vi-
dest muligt omfang fastholdes som ubebyggede grønne friarealer i byen. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Karakterområdet afgrænses mange steder af det geomorfologiske udgangspunkt, som her er 
erosionsdal nedskåret i Esbjerg bakkeø. Derudover afgrænses karakterområdet tydeligt af den 
omkransende bebyggelse fra Esbjerg by. Mod vest afgrænses karakterområdet tydeligt af Vade-
havet.

STRATEGI
Karakterområdet skal friholdes for tekniske anlæg, bebyggelse og skov beplantning. Karakterom-
rådet er på nuværende tidspunkt under pres, da karakterområdet omkranses af bebyggelsen i 
Esbjerg by. Førnævnte elementer vil være skæmmende i karakterområdet eller ændre karakte-
ren af åbne landskabsrum omkranset af løv beplantning samt spredte områder med sumpskov. 
Flere blottede byrande samt tættere og større bebyggelse der påvirker ind i karakterområdet vil 
devaluere arealernes landskabelige værdi og den landskabelige oplevelse i karakterområdets 
kiler. 
Man bør fortsætte den nødvendige pleje af de vandløbsnære arealer såsom græsning eller hø-
slæt for i fremtiden at vedligeholde og bibeholde arealerne som værende åbne. Man bør altså 
sørge for at friholde de vandløbsnære arealer for tilgroning. Desuden vil karakteren blive styrket 
af rydning af vandløbsnære arealer for opvækst og tilplantning af blottede byrande. Man skal 
sørge for at vedligeholde gode adgangsforhold til karakterområdet for indbyggerne i Esbjerg by. 
Dette gælder bl.a. vedligeholdelse af Kvaglundstien, Spangsbjergstien, Nordskræntstien, Fovr-
feldstien og Krebsestien. Der kan med fordel etableres flere indgangsstier til det allerede etable-
rede stinetværk. Pga. det varierende terræn er det muligt at indpasse mindre terrænændringer i 
karakterområdet.

For strategi til Guldager delområde se næste afsnit.

Græssende dyr er med til at bevare et lysåbent udtryk i den grønne kile.   
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UNDEROMRÅDER

GULDAGER

Delområdet Guldager udgør området nord for Sædding og syd for Guldager. Delområdet består 
overvejende af Esbjerg Bakkeø med et mindre område af marsk i den sydlige del. Jordbundsty-
pen for karakterområdet er smeltevandssand hvor der er bakkeø, vekslende tyde saltvandslag 
hvor der er marsk og ferskvandsgytje og tørv på et mindre areal hvor der i dag er vådere områ-
der.

Karakterområdet kendetegnes af mellemstore intensivt dyrkede marker omkranset af lave læ-
hegn. Derudover ses enkeltstående områder med løvbeplantning. Delområdet opleves som 
transparent afgrænset til åbent og arealer med løvbeplantning er primært placeret i yderkanten 
af delområdet.

Guldager Mølledam er en gammel opdæmmet sø, der gennem 500 år leverede vand til egnens 
bønder. I dag er Guldager Mølledam sammen med bækken og de omkringliggende moser, enge 
og krat et værdifuldt og bynært naturområde med mange oplevelsesmuligheder.

Af tekniske anlæg går der et højspændingstracé ind i karakterområdet. Derudover påvirkes del-
området af tekniske anlæg udefra så som vindmøller og en fodersilo fra Guldager by.

Kompleksiteten for delområdet er enkel, da området kun består af få nøglekarakterer. Den kul-
turhistoriske tidsdybde for delområdet er 200 år og afspejler den samme arealanvendelse. 

Delområdet er særligt karakteristisk, da det består af få landskabselementer så som intensiv 
dyrkning, læhegn og enkelte løvbeplantninger.

Tilstanden for landskabet i delområdet er god.

Delområdet er sårbart overfor etablering af beplantning på større områder, som vil komme til at 
lukke det ellers åbne landskab. Delområdet er sårbart overfor omlægning af den intensive drift 
af markerne til ekstensiv drift, da karakteren derved vil blive ændret. Pga. det flade terræn vil 
delområdet være sårbart overfor terrænændringer. 
Delområdet er ikke sårbart overfor bebyggelse eller etablering af mindre tekniske anlæg.

Delområdet afgrænses af den omkransende bebyggelse som skaber et mindre landskabsrum ved 
Guldager.
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561.06 ALSLEV Å

RESUME
Karakterområdet er beliggende på Esbjerg Bakkeø, hvor denne gennemskæres af en erosionsdal, 
hvor Alslev Å løber. Karakterområdet fremstår som et vandløb omgivet af en mosaik af små-
plantninger, levende hegn og ager. Enkelte ejendomme er placeret langs karakterområdet kant 
på det højere liggende terræn. Landskabet er særligt karakteristisk idet de vandløbsnære arealer 
adskiller sig fra de omgivende arealer. Strukturen, der er betinget af vandløbet, er dominerende. 
Karakterområdet er sårbart overfor byggeri og tekniske anlæg, som kan virke dominerende, og 
beplantning der kan sløre udsynet på langs af karakterområdet. 

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Alslev Å er beliggende nord for Bryndum og Esbjerg Lufthavnen og er en del af Varde Å systemet. 
Karakterområdet er beliggende på Esbjerg Bakkeø, hvor denne gennemskæres af en erosionsdal. 
Bakkeøen er dannet under forrige istid. Erosionsdalen blev skabt under og efter sidste istid, hvor 
smeltevand og overfladevand har samlede sig og fjernet store mængder materiale. 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. Terrænkoten langs 
vandløbene varierer mellem 4 og 14 og terrænkoten på det forhøjede terræn i yderkanterne af 
karakterområde varierer mellem 13 og 25. Generelt ses terrænkoten at være jævnt faldende 
mod kysten. Vandløbet afvander til Vadehavet og er en del af Varde Å systemet.  

På trods af en markant ådal opleves den kun tydeligt, hvor man krydser den. Færdes man af vejene parallelt med dalen, er den 
vanskelig at ane i terræn.
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

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

Alslev Å set fra Forumvej.

Vandløbenes nærmeste omgivelser er overvejende natur og ekstensivt dyrket landbrugsjord, 
mens de højere liggende jorde dyrkes mere intensivt. Karakterområdet omkranses af 561.01 og 
561.02, som er mere intensivt dyrkede landbrugsflader, hvilket præger den landskabelige ople-
velse af karakterområdet.

Bebyggelsen i karakterområdet er primært spredte gårde på de højere beliggende arealer. Går-
dene i området er middelstore gårdanlæg med jordtilliggender i 561.02. Mængden af bebyg-
gelse er dog begrænset. På kanten af karakterområdet ligger Lifstrup, der er en gammel hede-
landsby fra før 1200 tallet. 

Ølufvad Mølle og mergelgravene ved Vester Nebel er nogle af de få kulturhistoriske enkeltele-
menter der er i karakterområdet. Møllen hed oprindeligt Skærbæk Mølle og kan dateres tilbage 
til 1583. Der er mange mergelgrave i området omkring V. Nebel Sogn idet området tidligere har 
været hede, og mergel har været en forudsætning for at opdyrke den sure, næringsfattige hede.

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

To mindre højspændingstracéer krydser karakterområdet.

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Landskabet er et sammensat, åbent til transparent, middelskala landskab. Strukturen er domine-
rende. Den visuelle uro og støjen er begrænset til hovedvejene samt råstofgravene.

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 i dag end for 60 år siden.

Nøglekarakteristika for området er det langstrakte åbne landskab bestående af vandløbet med 
tilhørende naturarealer, småplantninger og ekstensivt landbrug afgrænset af agerjord med læ-
hegn. 

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER 

Karakterområdet opleves bedst på langs af området og mellem læhegnene, der skaber afgræn-
sede landskabsrum. Den visuelle påvirkning (uro/støj) er begrænset til de få tekniske anlæg (ho-
vedveje, elmaster og råstofgrave), der kun påvirker forholdsvis lokalt. Karakterområdet er derfor 
meget stille og opleves uforstyrret fra kanterne af karakterområdet.

Ølufvad Mølle er en gammel vandmølle beliggende i karakterområdets østligste del på grænsen 
til Varde Kommune. Møllen nævnes første gang i 1610. Vandløbet Skærbækken er opstemmet 
til en langstrakt møllesø. Den eksisterende mølle er opført som kornmølle i 1876, og er også an-
vendt som stampemølle. Møllen er nu ude af drift og fremstår noget forfalden, men det samlede 
anlæg med en trelænget gård og møllehuset placeret ved en opstemmet bæk er i dag det eneste 
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bevarede eksempel på et samlet mølleanlæg i Esbjerg Kommune.

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Landskabet er særligt karakteristisk med vandløbet som et væsentligt karaktergivende element. 
Den dominerende struktur og de mere ekstensivt dyrkede arealer gør, at karakterområdet ad-
skiller sig klart fra de omgivende karakterområder.

Græsningsarealer nærmes vandløbet og intensivt landbrug på de højere liggende arealer.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Landskabets tilstand vurderes overordnet set at være god idet områdets tekniske anlæg primært 
påvirker meget lokalt. 

Landskabets intakthed vurderet på den kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde er middel idet 
de tekniske anlæg påvirker oplevelsen af området (om end kun lokalt) og der er sket en intensi-
vering af dyrkningen af de vandløbsnære arealer over de seneste 60 år.  

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Landskabets sårbarhed er stor. Karakterområdet er sårbart overfor en intensivering af landbrugs-
driften samt tilplantning og tilgroning nede i ådalen. Beplantning i markskel og på ådalens øvre 
kant kan være med til at fremhæve terrænspring og fornemmelsen af at bevæge sig i en egentlig 
dal.

Karakterområdet er sårbart overfor ny bebyggelse, særligt bebyggelse, der bryder med områdets 
skala. Større byggeri bør søges placeret uden for karakterområdet i et for byggeriet passende 
afstand til karakterområdets kanter. Nyere mindre bebyggelse der harmonerer med den eksiste-
rende bebyggelse kan placeres på kanten af ådalen for der med at understøtte den eksisterende 
bebyggelsesstruktur i området.
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Karakterområdet er desuden sårbart overfor tekniske anlæg, der kan skabe visuel uro og fjerne 
fokus fra områdets nøglekarakteristika dvs. er det langstrakte åbne landskab bestående af vand-
løbet med tilhørende naturarealer, småplantninger og ekstensivt landbrug afgrænset af agerjord 
med læhegn. 

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Erosionsdalen omkring Alslev Å og dens forgreninger er som kommunens øvrige store vandløb 
udpeget som værdifuldt landskab og større sammenhængende landskab fordi landskabet er 
særligt karakteristisk. Strukturen, der er betinget af vandløbet, er markant og karakterområdet 
ønskes friholdt for byggeri og tekniske anlæg, som kan virke dominerende i forhold til landska-
bets skala. Området ønskes desuden friholdt for beplantning, der kan sløre udsynet på langs af 
ådalen. Vest for Forum Hovedvej kan landskabet betegnes som særligt værdifuldt. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Karakterområderne 561.01 Marbæk-Lifstrup og 561.02 Bryndum-Grimstrup grænser op til om-
rådet. 561.01 og 561.02 adskiller sig ved mangel på vandelementer, fladere topografi og bedre 
dyrkningsforhold. 

STRATEGI
Karakterområdet bør friholdes for større byggerier, husstandsvindmøller og andre tekniske an-
læg, der vil dominere oplevelsen af området. Ved renovering/udbygning af gårdanlæg bør det 
undersøges, om de mest uheldigt placerede landbrugsbygninger kan saneres.  

Der bør tillades beplantning på ådalens øvre kant, hvor det kan fremhæve terrænformerne og 
sløre uheldigt placerede byggerier og tekniske anlæg. De vandløbsnære omgivelser bør friholdes 
for beplantning, da det vil sløre oplevelsen af karakterområdet som et større sammenhængende 
landskabsstrøg. Eksisterende hegn, der slører oplevelsen af landskabet på langs i ådalen kan 
med fordel fjernes. 

Ved udbygning af gårdanlæg og tekniske anlæg på kanten af karakterområdet eller i umiddelbar 
nærhed skal det sikres, at der ikke sker en negativ påvirkning ind i karakterområdet.
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561.07 VEJRUP

RESUME
Karakterområdet er beliggende på Holsted bakkeø. Gennemgående er der intensiv landbrugs-
drift i området med omkransende læhegn, enkelte små skove og store landbrug. Strukturen er 
svag da størrelsen og orienteringen på markerne varierer betydeligt. Områderne langs afgræns-
ningen til karakterområde 561.04 og områder nær Gørding kirke er sårbare. Ellers er karakter-
området robust og forskellige elementer såsom tekniske anlæg, større bebyggelse, beplantning 
mv. kan indpasses efter en nærmere vurdering. 

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er beliggende på Holsted bakkeø og derudover er der et mindre område med 
hedeslette mellem Endrup og Vejrup. Bakkeøen er fra næstsidste istid og er, grundet dens kyst-
nære placering, meget eroderet, hvorfor bakkeøen vanskeligt anes i terræn i den vestlige del.

Hedesletten er dannet under og efter sidste istid, hvor store mængder vand strømmede ud over 
det vestjyske morænelandskab og skabte det flade terræn. På bakkeøen består jordbunden 
overvejende af moræneler og smeltevandssand. I området med hedeslette består jordbunden 
af ferskvandssand. Terrænet er let bølgende med et jævnt fald fra øst mod vest med det højeste 
punkt ved Bjøvlund Plantage. Terrænkoten er 42 ved Bjøvlund Plantage og ellers 23 i resten af 
den østlige del og i den vestlige del er terrænkoten 10. Mængden af vandelelementer er be-
grænset til en række mindre søer og bække. Mange af søerne er menneskeskabte og betinget af 
teglværksdrift, da man har gravet ler i området.

Søer opstået som følge af råstofgravning.
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Bevoksningen i karakterområdet er præget af læhegn, som hovedsagelig består af Seljerøn og 
lidt højere nåletræer. Flere af læhegnene er beliggende på sten- og jorddiger. Bjøvlund Plantage 
ligger i øst og strækker sig ind i Vejen Kommune. Derudover er der mindre skovområder, som 
ligger spredt forskellige steder i karakterområdet. Området kendetegnes gennemgående af in-
tensivt landbrug med marker af varierende størrelse og orientering. I områder langs karakterom-
råde 561.04 er markernes orientering rettet mod vandløbene. De intensivt dyrkede marker får 
det bølgende terræn til at fremstå mere tydeligt. 
På kanten af karakterområdet ligger de to mindre byer, Vejrup og Endrup.  Resten af bebyggelsen 
ligger spredt inden for karakterområdet og domineres primært af større landbrug samtidig med, 
at der også er nogle mindre husmandssteder. På det forhøjede terræn langs Holsted Å i karakter-
område 561.04, har en samling af husmandssteder karakteristisk placeret sig nær ådalen.

Råstofindvinding på jorderne omkring Vejrup har haft betydning for byens udvikling. Under 2. 
Verdenskrig blev der udvundet tørv i området og i 1952 begyndte et nyt eventyr i form af indvin-
ding af mergel, hvilket stoppede så sent som i 2002.

 
Karakterområdet gennemskæres af motorvej E20, den nedlagte jernbane fra Bramming til Grind-
sted og to højspændingstracér. Derudover ses der flere gylletanke i området.

Svagt bølgende landbrugsflade med læhegn og spredt bebyggelse.
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RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for karakterområdet er overvejende middel til stor pga. markernes varierende størrelse 
og pga. de store landbrug. Nær vandløbene i karakterområde 561.04 er skalaen ofte lille. Karak-
terområdet opleves som transparent afgrænset, pga. de mellemhøje til høje læhegn som ind-
rammer markerne og pga. de små skove, som står spredt i landskabet. 
Karakterområdet opleves som sammensat, da landskabselementerne udgøres af intensivt dyr-
kede marker, store landbrug beliggende spredt, små beplantninger og enkelte tekniske anlæg, 
og derved er der ingen særligt fremtrædende landskabselementer, som dominerer i området. 
Strukturen er samtidig svag da markernes orientering og størrelse varierer betydeligt. Strukturen 
begrænser sig til markernes orientering mod vandløbene i områder som ligger nær eller langs 
afgrænsningen til karakterområde 561.04. 
Karakterområdet opleves som visuelt roligt og der er ingen støj.

Karakterområdet har gennemgående en kort tidsdybde på 0-50 år. Området omkring Bjerndrup 
mellem Gørding og Vejrup har dog en lang tidsdybde på ca. 200 år og strukturerne ses at være 
meget velbevarede i landskabet den dag i dag. 

Der findes flere store landbrugsbyggerier i karakterområdet.

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Området er karaktersvagt da landskabselementer, heriblandt intensivt dyrkede marker med 
forskellig størrelse og orientering, læhegn og mindre småbeplantninger, udgør karakteren og da 
ingen landskabselementer dominerer eller fremstår tydeligt i karakterområdet.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden af landskabet er god. Landskabets intakthed vurderet på den kulturhistoriske oprin-
delse og tidsdybde er mindre god, da landskabet ikke afspejler en længere tidsperiode i arealan-
vendelsen, med undtagelse af området ved Bjerndrup mellem Vejrup og Gørding, hvor struktu-
ren og inddelingen af marker fremstår meget velbevaret.
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LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er gennemgående robust, hvilket vil sige, at mange forskellige elementer kan 
indpasses i området. Karakterområdet er derfor ikke sårbart overfor tekniske anlæg, så længe at 
disse indpasses til de lokale områder ingen for karakterområdet. Samtidig er karakterområdet ikke 
sårbart overfor etablering af større bebyggelse og større områder med beplantning, sammenlæg-
ning af marker, nedlæggelse af beplantning, terrænregulering mv.   

Ovenstående gælder dog ikke for områder nær eller langs med afgrænsningen til karakterområde 
561.04, da førnævnte elementer kan virke skæmmende i overgangsområder mellem bakkeøen og 
vandløb eller ådale. Ligeledes er indsigten til Gørding kirke sårbar overfor etablering af tekniske 
anlæg, bebyggelse, beplantning o. lign, som kan virke skæmmende og mindske kirkens fremtræ-
den i landskabet.

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Mindre vandløbsnære arealer inden for karakterområdet er udpeget som værdifulde landskaber i 
kommuneplanen. Arealerne er udpeget for at sikre oplevelsen af særligt Holsted Å og Sneum Å. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Mod øst afgrænses karakterområdet af Vejen kommune. Afgrænsningen fremstår ikke tydeligt i 
landskabet. Mod vest og syd afgrænses karakterområdet af det geomorfologiske udgangspunkt, 
som er erosionsdale. Afgrænsningen fremstår visse steder tydelig med markante ådale og andre 
steder mindre tydelig, hvor markerne dyrkes intensivt helt ned til vandløbene.

Landskabet er uden tydelig orientering.
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STRATEGI
Karakterområdet er forholdsvist robust og stort set alle typer bebyggelse og tekniske anlæg 
kan placeres i området med en stedlig tilpasning. Ved opførelse af gylletanke o. lign. bør disse 
tekniske anlæg afskærmes med beplantning, så de ikke skæmmer og fremtræder forstyrrende i 
landskabet. 
Området er mindre sårbart overfor sammenlægning af marker og nedlæggelse af læhegn. Samti-
dig kan der med fordel rejses skov i området for at skabe nogle mere dominerende landskabsele-
menter i karakterområdet. 
Etablering af tekniske anlæg, større bebyggelse, beplantning, sammenlægning af marker, ter-
rænreguleringer mv. bør ikke foregå i områder nær eller langs afgrænsningen til karakterområde 
561.04, da dette kan påvirke det tilstødende karakterområde negativt. Samtidig bør samme ele-
menter ikke etableres i området nær Gørding kirke, da dette kan forstyrre oplevelsen af kirkens 
sammenhæng med det omkringliggende landskab.
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651.08 DARUM – GØRDING

RESUME
Karakterområdet er beliggende på Holsted bakkeø. Bakkeøen er lettere eroderet men fremstår 
stadig tydelig i terræn. Karakteren for området betinges af de intensivt dyrkede marker og de 
mange læhegn, som omkranser markerne og som skaber mindre landskabsrum. Derudover er det 
sparsomt med beplantning i området. Strukturen er svag da både markstørrelse, orientering af 
marker, beplantningshøjde og placering af bebyggelse varierer betydeligt. Samtidig er karakteren 
svag, da ingen landskabselementer fremstår særlig tydeligt i karakterområdet. Landskabet er ro-
bust og mange elementer kan indpasses så som tekniske anlæg, bebyggelse, beplantning mv.  

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er et øst-vest gående strøg på den sydlige del af Holsted bakkeø. Bakkeøen er 
fra næstsidste istid og er lettere eroderet mod vest. Trods den kystnære placering er Holsted bak-
keø dog stadig velbevaret, hvorfor bakkeøen flere steder fremstår tydeligt i terræn – eksempelvis 
ved St. Darum. Jordbunden består overvejende af moræneler og smeltevandssand. Derudover 
er der mindre områder som består af ferskvandstørv og sand. Terrænet er let bølgende med et 
jævnt faldende fra øst mod vest med det højeste punkt nord for Jernvedlund. Terrænkoten er 33 
nord for Jernvedlund. I resten af den østlige del af karakterområdet er terrænkoten 18 og ud mod 
kysten er terrænkoten 5. Enkelte små bække afvander de omkringliggende marker, men bækkene 
betinger ikke karakteren for området. Dybe grøfter ses langs vejene i store dele af karakterområ-
det.

Karakterområdet kendetegnes af intensiv landbrugsdrift.
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Bevoksningen i karakterområdet består overvejende af læhegn, som danner mindre landskabs-
rum i området. Læhegnene er flere steder velbevarede, men mange steder ses de at være 
kraftigt beskåret. Herudover er det gennemgående sparsomt med beplantning i hele karakter-
området. Dyrkningsformen i karakterområdet er hovedsageligt intensivt landbrug, domineret af 
afgrøden majs. 

Langs afgrænsningen af karakterområdet er der tre større byer Bramming, Gørding og Gredsted-
bro og fem mindre byer Lille Darum, Store Darum, Hunderup, Sejstrup og Jernvedlund. Derud-
over består bebyggelsen i karakterområdet af mindre gårde, som ligger jævnt spredt. I området 
omkring Nørremark og Kragelund er bebyggelsen placeret langs Videkærvej og Kragelundvej. 
Området nordøst for Gredstedbro og området ved Plovstrup kendetegnes af hobbylandbrug 
med mindre marker, som afgræsses.

Bramming hovedgård nord for Bramming er opført i 1786. Fra 1982 har Bramming Hovedgård 
fungeret som Sydvestjyllands Efterskole og der er blevet tilføjet en del bygninger og lavet omfat-
tende renovering. Der er kun få spor tilbage af det gamle hovedgårdslandskab.

Af tekniske anlæg er der højspændingstracér, en jernbane som krydser karakterområdet i nord-
sydgående retning og et område med vindmøller i den vestlige del. Derudover påvirker mindre 
vindmøller fra Vejen kommune lokalt i den østlige del af karakterområdet.

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for i karakterområdet er meget varierende og der ses både små, mellem og store marker 
blandet ind imellem hinanden. Markernes orientering er ligeledes meget forskellig og betinges i 
nogen grad af vandløbenes forgreninger. En del af markerne har dog en nord/sydlig retning med 
en hældning mod enten øst eller vest. Mod vest orienterer markerne sig mod marsken i karak-
terområde 561.22 og markerne i nord orienterer sig mod Ilsted Å og Holsted Å i karakterområde 
651.04. 

Spredte landbrugsbyggerier og tekniske anlæg præger landskabet.

DARUM-GØRDING
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Landskabet opleves som transparent afgrænset til åbent og læhegnsbeplantningen gør, at land-
skabet opleves som mindre rum. Da bevoksningen primært består af læhegn er bevoksningshøj-
den middel. Kompleksiteten for karakterområdet er kompleks, da karakteren udgøres af mange 
landskabselementer. Strukturen er svag da markstørrelsen, markernes orientering og beplant-
ningshøjden ses at være meget varierende for karakterområdet, samtidig med at placeringen af 
bebyggelsen ligger tilfældigt spredt. Yderligere bryder golfbanen nord for Bramming med struk-
turen for resten af karakterområdet. 
Langs Brammingborgvej, i den nordlige del af karakterområdet, opleves strukturen mere domi-
nerende med små marker indrammet af læhegn med en nord-sydgående retning. Strukturen 
betinges her af orienteringen mod Ilsted Å og Holsted Å, som ligger i karakterområde 561.04.  
Landskabet opleves som visuelt roligt og der er inden støj.

Tidsdybden for karakterområdet er kort ca. 0-50 år, da intensiveringen af agerbruget først for al-
vor tog til efter 1970 med sammenlægning af marker og nedlæggelse af læhegn til følge. Intakt-
heden i forhold til den kulturhistoriske oprindelse er dog stadig god, idet der er tale om agerland 
med en forholdsvis stor andel af læhegn. 

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER

Idet karakterområdet er omkranset af erosionsdale, hedeslette og marsk, som er lavereliggende 
end Holsted bakkeø, har specielt randen af karakterområdet en særlig oplevelsesværdi. Særligt 
skal fremhæves den sydlige afgrænsning med udsigt ned over Kongeåsletten i karakterområde 
561.11 og ned til Ribe by - et kig på ca. 6 km.

Landskabet er flere steder uden egentlig orientering.
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Særligt oplevelsesrigt er randen af karakterområdet i nord 
mod Holsted Å i karakterområde 561.04, idet denne del af 
vandløbet fremstår som en erosionsdal skåret igennem Hol-
sted bakkeø med mere dramatiske terrænforskelle.

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakterområdet er karaktersvagt, da karakteren ikke udgøres 
af nogle særligt dominerende strukturer eller landskabsele-
menter. Gennemgående består karakterområdet af marker 
som dyrkes intensivt, læhegn, dybe grøfter og spredt bebyg-
gelse samt et lettere bølgende terræn.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden af landskabet er god og den kulturhistoriske oprin-
delse og tidsdybde er overvejende god, da store dele af karak-
terområdet stadig afspejler den opdyrkning af heden, der er 
sket fra midten af 1800-tallet og frem.  

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er gennemgående robust, hvilket vil sige, at 
karakterområdet ikke er sårbart overfor etablering af større 
tekniske anlæg, bebyggelse, skovrejsning eller etablering af 
læhegn, terrænregulering, sammenlægning af marker mv. dog 
med undtagelse af karakterområdets yderkanter.

Overgangen til 561.04 Sneum Å og 561.10 Kongeåen opleves 
flere steder som en glidende overgang fra bakkeø til ådal. De 
vandløbsnære landskaber er væsentligt mere sårbare end 
bakkeøerne. Byggerier, tekniske anlæg og terrænreguleringer 
i umiddelbar nærhed til ådalene vil kunne have en væsentlig, 
negativ indvirkning på ådalens karakter. Derfor er det væsent-
ligt at tiltag på kanten af bakkeøen vurderes i forhold til deres 
indvirkning på ådalslandskabet. 

Samme forhold gør sig glædende for overgangen til Marsken 
(561.22). Derfor er det også her vigtigt, at tiltag på kanten af 
bakkeøen vurderes i forhold til deres indvirkning på Marsken 
og oplevelsen af denne. 

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Mindre vandløbsnære arealer inden for karakterområdet er 
udpeget som værdifulde landskaber i kommuneplanen. Area-
lerne er udpeget for at sikre oplevelsen af særligt Holsted Å 
og Sneum Å. 
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Syd og vest for Store Darum er overgangen mellem Holsted Bakkeø og marsken ligeledes udpeget. 
Overgangen (geestranden) er her særligt karakteristisk og det er derfor væsentligt, at overgangen 
ikke sløres med byggeri, beplantning og terrænreguleringer. Den markante overgang mellem bak-
keø og marsk kan betegnes som særligt værdifuld.  

Den sydvøstlige del af karakterområdet er udpeget som et større uforstyrret landskab. Området 
er en del af et større landskabsstrøg i den sydøstlige del af kommunen, der overvejende har været 
friholdt for større byggerier og tekniske anlæg. Landskabet opleves derfor relativt uforstyrret her. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Karakterområdets afgrænsninger er primært betinget af de store vandløbs forløb samt af over-
gangen til Marsken. Mod nord og syd afgrænses karakterområdet af erosionsdalene, som også 
fremstår markant anderledes med et lavereliggende terræn og et mere ekstensivt præg. Mod vest 
afgrænses karakterområdet af den flade og åbne marsk. Mod øst strækker karakterområdet sig 
ind i Vejen Kommune. 

Overgangene mod nord, syd og vest er sårbare jf. sårbarhedsbeskrivelsen. 

Overgangen til Marsken er sårbar.

STRATEGI
Da karakterområdet er robust, kan forskellige elementer med fordel indpasses i karakterområdet. 
Dette vil sige, at etablering af tekniske anlæg, støre bebyggelse, skovrejsning eller etablering af 
læhegn, terrænregulering, sammenlægning af marker mv. kan finde sted i karakterområdet uden 
at det nødvendigvis forringer områdets karakter. 
Karakterområdets yderkanter særligt i nord og syd, ned mod erosionsdalene som ligger i karakte-
rområde 561.04 og karakterområde 561.10 samt i vest ud mod marsken i karakterområde 561.22, 
bør friholdes for tekniske anlæg, bebyggelse, tilplantning, terrænregulering mv. som kan sløre 
overgangen mellem karakterområderne eller som kan have en negativ påvirkning ind i det tilstø-
dende karakterområder og forringe de særlige oplevelsesværdier.
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561.09 HUNDERUP – SEJSTRUP

RESUME
Karakterområdet er beliggende nordvest for Gredstedbro, hvor terrænet er svagt bølgende. Om-
rådet er overvejende intensivt dyrket landbrugsjord adskilt af levende hegn. I den nordlige ende 
ses flere ekstensivt dyrkede arealer, småplantninger og egentlige naturområder. Markerne har 
en varierende orientering og størrelse. Herregården Riber Kjærgaard betinger til dels de kultur-
historiske strukturer i nord. Området er sammensat af mange forskellige elementer, der betinger 
landskabskarakteren, hvorfor området generelt set ikke er sårbart, dog med undtagelse af over-
gangen til Marsken og Kongeåen, lavningen mellem Hunderup og Sejstrup samt omkring Riber 
Kjærgaard.  

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdets geomorfologiske udgangspunkt er hedeslette i den sydlige del og mose i den 
nordlige del. Hedesletten blev dannet i slutningen af sidste istid under isens tilbagesmeltning, 
hvor afstrømning fra ismasserne mod øst skyllede store mængder materiale væk og aflejrede 
grovere sedimenter. Jorden er overvejende grov lerblandet sandjord for størstedelen af karak-
terområdet. I den nordlige del af området har jordbunden et højt indhold af organisk materiale 
(humus), som er betinget af den tidligere mose. Karakterområdet har et ganske svagt bølget ter-
ræn som skråner fra øst og ud mod vest. Terrænkoten varierer derfor fra 13 i den østlige del af 
karakterområdet og 2 i den vestlige del. Den nu opdyrkede mose ligger i en større lavning, som 
strækker sig op mellem Hunderup og Sejstrup.

Intensivt dyrkede marker og et svagt bølgende terræn.
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Den primære arealanvendelse er landbrug og dyrkningsformen er intensiv i store dele af karakter-
området. Omkring lavningen i den nordlige del af karakterområdet er området mere naturrigt.

Omkring herregården Riber Kjærgaard, beliggende i nord, dyrkes enkelte marker som halvkultur/
naturarealer med græssende kvæg. Af bevoksning ses levende hegn langs markskel i hele karak-
terområdet og mindre områder af løvskov som omkranser området omkring Riber Kjærgaard. 
Markerne i den sydlige del af karakterområdet har en nord-sydlig orientering. I nord er størrelsen 
og orienteringen af markerne betinget af lavningen, og den natur, der har indfundet sig her, og 
markerne orienterer sig derfor i mange forskellige retninger. 

I den nordlige græsses en del af arealerne.

Bebyggelsen, som består af enkelte større landbrug og mindre husmandssteder, er placeret 
langs karakterområdets veje hovedsageligt langs Gl. Darumvej, som går på tværs af området. 
Langs karakterområdets kant ses landsbyen Hunderup samt lokalbyerne Sejstrup, Vilslev og 
Gredstedbro. 

Karakterområdet har tidligere været præget af mose og hede i den nordlige del og større eng-
arealer mod nordøst. Størstedelen af området er i dag blevet drænet og dyrkes nu som intensivt 
landbrugsjord. Riber Kjærgaard, en af Vestjyllands få bevarede herregårde, er i dag fredet. Riber 
Kjærgaard kan føre sin historie tilbage til middelalderen og omkring år 1500 flytter herregården 
til sin nuværende placering. Riber Kjærgaard blev udstykket omkring år 1830, og der er i dag kun 
få spor fra herregårdstiden ude i landskabet. Flere markskel kan dog følges tilbage til det æld-
ste matrikelkort fra 1794, men mange er også sløjfede ved sammenlægning af marker til større 
brugsflader. Stedet har siden 1949 fungeret som Sydvestjyllands landbrugsskole.

Af tekniske anlæg ses vindmøller i den vestlige del af karakterområdet og en telemast i nord. 
Samtidig løber jernbanen langs områdets afgrænsning mod øst og to højspændingstracéer går 
på tværs fra øst mod vest. Generelt set opleves landskabet dog som relativt uforstyrret.
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RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for landskabet er middel. Skalaen defineres her primært ud fra markernes størrelse, der 
langs karakterområdets kant er relativt små mens de i den centrale og østlige del er store. Land-
skabet opleves gennemgående som transparent afgrænset i hele karakterområdet, tæt ved Riber 
Kjærgaard opleves landskabet dog enkelte steder som lukket pga. de mindre områder med skov. 
De levende hegn der skaber det transparente udtryk i landskabet er lave og beplantningen af 
skov omkring Riber Kjærgaard er høj. 
Kompleksiteten for området er sammensat, da området både består af intensivt dyrkede arealer 
og halvkultur/natur arealer samt mindre skovarealer.  Strukturen for karakterområdet er middel, 
da strukturen er betinget af markernes størrelse og orientering, som varierer fra nord til syd i 
karakterområdet. Karakterområdet opleves som visuelt roligt og der er ingen støj i karakterom-
rådet.

Den kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde varierer fra 0-200 år. Den kulturhistoriske tids-
dybde er for størstedelen af karakterområdet kort, mindre en 60 år. Placering af markskel ses at 
være blevet forandret i syd samtidig med at store enge og mose områder i nord er blevet drænet 
og i dag dyrkes intensivt. Tidsdybden omkring Riber Kjærgaard og dets omgivelser er nogen ste-
der 200 år eller mere.

Eksempel på lukket landskabsrum nær Riber Kjærgaard.

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER 

Der er særlige oplevelsesværdier knyttet til Riber Kjærgaard og de nærmeste omgivelser. Om-
kring de fredede bygninger ses rester af et gammelt voldsted, parkanlæg og gammel løvskov, 
som ligeledes er fredet. Umiddelbart syd og vest for hovedgården ses afgræssede arealer om-
kranset af gamle, fuldkronede solitære træer – primært ege.     

Lavningen der strækker sig op mellem Hunderup og Sejstrup byder ligeledes på særlige oplevel-
sesværdier, idet den med et højere naturindhold adskiller sig fra de omgivende arealer.
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VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakterområdet opleves overvejende som karakteristisk med intensivt dyrkede marker og spredt 
bebyggelse. Omkring Riber Kjærgaard og lavningen opleves landskabet i nogen grad som kontra-
sterende til de øvrige dele af karakterområde på grund af det højere naturindhold og reminiscen-
serne af et herregårdslandskab. 

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden for landskabet i karakterområdet er generelt god. Tilstanden for herregårdslandskabet 
ved Riber Kjærgaard er mindre god, da de historiske strukturer er meget udviskede.

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Da karakterområdet er sammensat, er det samtidig relativt robust. Karakterområdet er derfor ikke 
sårbart overfor mindre byggerier, mindre tekniske anlæg og skovrejsning. Områdets karakter kan 
styrkes gennem flere levende hegn. Særligt omkring Riber Kjærgaard kan levende hegn og soli-
tære træer være med til at understøtte historiske strukturer i landskabet. 
Karakterområdet er sårbart overfor etablering af større tekniske anlæg og større landbrugsbebyg-
gelse, da disse elementer kan komme til at virke dominerende sammenlignet med de nuværende 
landskabselementer. 

Riber Kjærgaard er sårbart overfor bygningsmæssige tilbygninger, som kan skæmme herregårdens 
solitære fremtræden. Samtidig er landskabet tæt ved Riber Kjærgaard sårbart overfor for skov-
rejsning, som kan forringe indblikket til Riber Kjærgaard og ændre de tilbageværende historiske 
strukturer. Herregårdslandskabet vil ligeledes være sårbart overfor sammenlægning af marker, da 
dette vil udviske de historiske strukturer.

Riber Kjærgaard med voldsted.
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Karakterområdet grænser mod syd op til 561.10 Kongeåen. De vandløbsnære landskaber er 
væsentligt mere sårbare end hedesletterne. Byggerier, tekniske anlæg og terrænreguleringer i 
umiddelbar nærhed til ådalene vil kunne have en væsentlig, negativ indvirkning på ådalens ka-
rakter. Derfor er det væsentligt at tiltag på kanten af karakterområdet vurderes i forhold til deres 
indvirkning på ådalslandskabet. Samme forhold gør sig glædende for overgangen til Marsken 
(561.22). Derfor er det også her vigtigt, at tiltag på kanten af hedesletten vurderes i forhold til 
deres indvirkning på Marsken og oplevelsen af denne. 

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Med undtagelse af mindre områder langs rute 11 og nord for Gredstedbro, er hele karakterom-
rådet udpeget som værdifuldt landskab i kommuneplanen. Området sydvest for Gl. Darumvej 
udgør geestranden nord for Vilslev. Overgangen mellem hedeslette og marsk ønskes fortsat fri-
holdt for unødvendigt byggeri, tekniske anlæg og beplantning.

Lavningen mellem Hunderup og Sejstrup er udpeget på grund af samspillet mellem topografien, 
det naturgeografiske udgangspunkt og arealanvendelsen. Dette udtryk ønskes fastholdt. 

Området omkring Riber Kjærgaard er udpeget som værdifuldt landskab for at bevare områdes 
historiske struktur og enkeltelementer.  

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Mod nord og øst afgrænses karakterområdet af overgangen til Holsted bakkeø. Mod vest af-
grænses karakterområdet tydeligt af marsken og det lavere liggende terræn. Mod syd afgrænses 
området af det mere åbne landskab og landskabets samspil med Kongeåen som har været ud-
gangspunktet for den kulturhistoriske udvikling for karakterområdet mod syd. 

Overgangene mod syd og vest er sårbare jf. sårbarhedsbeskrivelsen. 

STRATEGI
Da området er kendetegnet ved at være sammensat af mange forskellige landskabelige elemen-
ter som betinger nøglekarakteren, vil forskellige elementer kunne indpasses. Større byggerier 
og tekniske anlæg bør så vidt muligt placeres på bakkeøerne, da det vil virke dominerende i ka-
rakterområdet og potentielt kan forstyrre oplevelsen af Riber Kjærgaard samt karakterområde 
561.22 Marsken og 561.10 Kongeåen. Nødvendigt byggeri bør afskærmes med levende hegn 
eller anden beplantning, der kan understrege landskabets struktur og karakter.



60
LANDSKABSKARAKTERANALYSEKONGEÅEN KOMMUNEPLAN 2018-30

561.10 KONGEÅEN

RESUME
Karakterområdet er beliggende Syd for Gredstedbro og strækker sig fra kommunegrænsen i øst 
og ud til Marsken i vest. Karakteren for området tager udgangspunkt i Kongeåen, som gennem-
skærer landskabet fra øst mod vest og videre ud til kysten. Mod øst opleves en egentlig ådal, og 
vest for Plovstrup er Kongeåen et nedskåret vandløb i hedesletten. I den østlige del af karakter-
området præges det transparente landskab af ådal, halvkultur/natur og udyrkede arealer. Sam-
tidig er der et større terrænspring mod nord. I den vestlige del af karakterområdet dyrkes jorden 
intensivt og landskabet opleves åbent. Bebyggelse er hovedsageligt placeret i yderkanten af 
karakterområdet i landsbyerne; Gredstedbro, Vilslev, Jernvedlund, Hjortlund, Brokær og Jedsted. 
Hele karakterområdet er sårbart overfor bebyggelse, placering af tekniske anlæg, terrænregule-
ringer samt beplantning nær Kongeåen og på ådalens kanter, da det vil sløre ådalen og det åbne 
landskab.

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet består af kongeåen, som løber fra øst mod vest og ud til kysten. Ådalen er en 
erosionsdal, der skærer sig ned mellem Holsted bakkeø og Rødding bakkeø i øst. Vest for Plou-
gstrup opleves Kongeåen som et vandløb nedskåret i hedeslette. Jordbunden er overvejende 
grovsandet på arealer med hedeslette og på ådalens kanter og langs Kongeåens forløb gennem 
området har jordbunden et højt indhold af organisk materiale (humus). Derudover består bak-
keøen nord for Kongeåen af grov lerblandet sandjord.

Terrænet er jævnt faldende fra yderkanterne af karakterområdet og ind mod Kongeåen, særligt 
i den nordlige del, hvor terrænet er betydelig mere skrånende. Herudover ses en jævnt fald fra 
øst mod vest. Terrænkoten varierer fra 2 til 29, hvilket indikerer forskellen på den øvre kant af 
ådalen og Kongeåen.

Kongeådalen set fra parkeringspladsen ved Villebøl.
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Arealerne nær Kongeåen, særligt i den østlige del af karakterområdet, er overvejende halv-
kultur/natur, ekstensivt landbrug eller udyrkede arealer, der har fået lov at springe i krat/skov. 
Længere væk fra åen og hovedsageligt i den vestlige del af karakterområdet er der i højere grad 
egentlig intensivt landbrug, hvor markerne går helt ned til Kongeåen. Vest for Plougstrup skifter 
området karakter fra egentlig ådal til nedskåret vandløb i hedeslette.

Bevoksning på kanten af ådalen i den østlige del af karakterområdet. 

Ekstensiv afgræsning med kvæg i den østlige del af karakterområdet.
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Bevoksningerne følger også karakteren af Kongeåen fra stort set bevoksningsløst i den flade vest-
lige del, til et mere karakteristisk vandløbsnært miljø med spredte pilekrat mm. i den østlige del. 
Karakterområdet indrammes i den østlige del af bevoksninger, der står spredt enkelte steder langs 
ådalen. 

Flere store landbrug er placeret på kanten af Kongeådalen.

I den vestlige del opleves konge åen som et nedskåret vandløb. Karakterområdet er bevoksnings-
løst, og jorden dyrkes intensivt helt ned til vandløbet. 
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Området er forholdsvis intakt i forhold til påvirkning af bymæssig bebyggelse. Bebyggelsen er 
overvejende placeret på kanten af karakterområdet. Her ses (lands)byerne Gredstedbro, Vilslev 
og Jernvedlund i den nordlige del samt Hjortlund, Brokær og Jedsted i den sydlige del. Bebyg-
gelsen er primært orienteret omkring de to parallelle veje hhv. nord og syd for kongeåen. Den 
overordnede struktur som kendetegner området er blokstruktur og markerne ses tydeligt at 
være orienteret ned mod Kongeåen. Herudover vidner gravhøje i området omkring Plovstrup og 
Hjortlund om, at mennesker allerede i stenalderen og bronzealderen har været bosat her.

Området er stort set friholdt for tekniske anlæg. Dog præger et enkelt stort landbrug i den øst-
lige del oplevelsen af karakterområdet.  Derudover gennemskærer jernbanen områdets vestlige 
del i en nord-sydgående retning.

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for karakterområdet er lille i den østlige del af området, hvor markerne omkring ådalen 
er små. I den vestlige del og særligt i den nordlige del af karakterområdet er skalaen mellem, 
og markstørrelsen er her betydelig større. Karakterområdet opleves gennemgående åbent også 
nede i ådalen langs Kongeåen. Øverst på kanterne af ådalen i øst omkranser mellem høje træer, 
landskabet opleves derfor som transparent afgrænset her. Nede i ådalen ses spredt lav bevoks-
ning. 
Kompleksiteten af karakterområdet er enkel. Området er sammensat af ådalen samt ekstensivt 
og intensivt landbrug. Strukturen er dominerende, da udgangspunktet for områdets struktur og 
karakter tydeligt ses at være Kongeåen. 
Karakterområdet opleves som roligt og der er ingen støj.

Nede i ådalen tæt ved Kongeåen i den østlige del af karakterområdet er tidsdybden lang, hvilket 
vil sige på 200 år eller mere. Området har været eng og mose, hvilket stadig ses i området den 
dag i dag. Områderne nord for ådalen og vest for Hjortlund har en kort tidsdybe på 60 år eller 
mindre, da områderne har ændret sig fra at være eng til intensiv dyrket landbrugsjord.

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER 

I karakterområdet oplever man det tydelige samspil mellem naturgrundlaget med Kongeåen og 
ådalen og de kulturhistoriske betingede strukturer. Her ses landsbyerne placeret på overkanter-
ne af ådalen, hvor man har dyrket den gode højere liggende jord og hvor man på samme tid har 
haft dyr græssende på engarealerne i dalbunden.

På den nordlige kant af ådalen mellem Gredstedbro og Jernved kan man opleve den storslåede 
landskabsudsigt ned over ådalen og hedesletten (karakterområde 561.11) og helt ned til Ribe by, 
en strækning på ca. 5 km.
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VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakteren for området er særlig karakteristisk. Ådalen i øst og Kongeåen som gennemskærer 
området er udgangspunktet for markernes orientering og for den ekstensive dyrkning. 

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden for karakterområdet er god. Både de ekstensivt dyrkede marker, intensivt dyrkede mar-
ker, bebyggelsen på kanten af området og selve kongeåen som er nøglekarakterer ses alle at være 
i god stand. 

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet vil være sårbart overfor skovrejsning og anden tilplantning, særligt langs Kon-
geåen og i den østlige del af området nede i ådalen og på de tilstødende kanter til ådalen, da 
beplantning vil ændre den åbne oplevelse af landskabet. Karakterområdet vil være sårbart over 
for yderliggere bebyggelse på kanterne af ådalen, da dette vil forringe oplevelsen af landsbyernes 
sammenhæng med engene og den særlige oplevelsesværdi af den langstrakte udsigt fra Jernved-
vej ned over hedesletten og til Ribe. Samtidig vil hele karakterområdet være sårbart overfor større 
tekniske anlæg, da det vil bryde med områdets lille til mellem skala samt med områdets uforstyr-
rede udtryk.  
Karakterområdet vil være sårbart overfor terrænreguleringer, der vil kunne sløre det naturlige ter-
ræn.  Derudover er landskabet i og omkring ådalen i øst særligt sårbar overfor intensiv dyrkning 
af jorden samt sammenlægning af marker, da dette vil ændre det ekstensive og naturrige udtryk 
området har.

Overgangen mellem bakkeø og hedeslette opleves tydelig langs Jernvedvej.
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UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Hele karakterområdet er udpeget som værdifuldt landskab og større sammenhængende land-
skab. Med undtagelse af de mest bynære dele er størstedelen af karakterområdet endvidere 
udpeget som større uforstyrret landskab. Udpegningerne begrundes med Kongeåens og kongeå-
dalens unikke landskabelige karakter og kulturhistoriske værdi. Ådalens forløb øst for Plougstrup 
Møllevej kan betegnes som særligt værdifuld. Det samme gælder overgangen til Holsted Bakkeø 
mellem Gredstedbro og Jernvedlund.     

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Karakterområdet afgrænses tydeligt mod nord af det terrænspring som forekommer ved kanten 
af ådalen. Afgrænsningen er derfor defineret som den øverste kant af ådalen. Ved fremspring 
af bebyggelse af landbrug eller husmandssteder er disse medtaget i karakterområdet. Mod syd 
afgrænses karakterområdet også tydelig mod hedesletten som er karakteriseret ved at have en 
stor skala og være intensivt dyrket. Mod vest afgrænses karakterområdet tydeligt af marsken 
som en anden geomorfologisk enhed samt den lavere kote. 

STRATEGI
I karakterområdet bør man bibeholde områderne med halvkultur/natur arealer i den østlige del. 
Kanterne af ådalen bør friholdes for skov- og plantagebeplantning, bebyggelse samt tekniske 
anlæg for at bevare Kongeåens dominans i karakterområdet og for at bibeholde landskabet som 
værende åbent og med det frie udsyn til Kongeåen. 
Karakterområdet bør friholdes for bebyggelse, tekniske anlæg, terrænreguleringer med videre.  
Den fremtidige udvikling for hele karakterområdet bør foregå i sammenspil med Kongeåen samt 
den velbevarede ådal i den østlige del af karakterområdet. Dette betyder, at en eventuel sam-
menlægning af marker bør bevare markernes orientering ned mod Kongeåen for at bibeholde 
områdets kulturhistoriske struktur. Samtidig skal den fremtidige udvikling understøtte den eks-
tensive karakter som området præges af.
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561.11 KONGEÅSLETTEN

RESUME
Karakterområdet er beliggende mellem Gredstedbro, Ribe og Kalvslund, hvor terrænet er fladt og 
landskabet åbent. Området er en intensivt dyrket landbrugsflade med store markstørrelser med 
en overvejende nord-sydgående orientering. Gårdbebyggelsen og de store landbrug ligger spredt 
i karakterområder og i den vestlige del ligger landsbyerne; Hillerup, Farup Kirkeby og Nørre Farup. 
Området kan betegnes som robust, da de intensivt dyrkede marker og den store skala er et gen-
nemgående karaktertræk, hvilket gør, at tekniske anlæg kan indpasses i landskabet. I den vestlige 
del ud mod marsken er karakterområdet mere sårbart overfor tekniske anlæg, bebyggelse og be-
plantning pga. den bevarede landskabelige sammenhæng mellem marsken og hedesletten. 

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er en større flade af hedeslette, som blev dannet under og efter sidste istid, hvor 
store mængder vand strømmede ud over det vestjyske morænelandskab og skabte hedesletterne. 
Jorden er overvejende grovsandet, derudover ses grov, lerblandet sandjord langs den vestlige del 
af området. Terrænet er fladt og varierer mellem kote 1 og 17 med et jævnt fald fra den østlige 
mod den vestlige del af karakterområdet.

KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Området er karakteriseret af blokstruktur med husmandssteder og store gårde spredt beliggende 
i landskabet primært langs veje samt intensivt dyrkede marker. Majs er her den primære afgrøde. 
Markerne er orienteret i en nord-sydgående retning, hvilket er særlig tydeligt omkring Fårevej, 
og de velbevarede læhegn består af nåletræer i den vestlige del af karakterområdet og løvtræer i 
den østlige del.

Landbrugsflade adskilt af læhegn øst for hovedvejen.
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Områdets østlige del er forholdsvis upåvirket af tekniske anlæg, mens der i den vestlige del ses 
jernbanen som går på tværs i en nord-sydgående retning, vindmøller, højspændingstracé samt et 
biogasanlæg nord for Ribe, som påvirker ind i karakterområdet.

Området har tidligere været præget af engarealer i den vestligste del og hede i den østligste del. 
Gennem de seneste 150 år er landbrugsdriften intensiveret betragteligt i området. 

Eksempel på en tydelig struktur i landskabet. 

Vindmøller ved Hedegaard og i baggrunden ses Ribes industri. 
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RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Landskabet er af mellem til stor skala for hele karakterområdet og landska-
bet opleves som transparent afgrænset til åbent pga. områdets transpa-
rente læhegn og flade landskab. Bevoksningshøjden er lav men stigende fra 
vest mod øst.

Kompleksiteten af karakterområdet er lav, da det gennemgående er det in-
tensive landbrug, domineret af mellem til store marker, som giver karakter 
til området. Området har samtidig en dominerende struktur, da de fleste 
marker er orienteret i en nord-sydgående retning. Dette er særligt tydeligt 
øst for hovedvej 11.

Området opleves som visuel roligt, da de enkeltstående vindmøller og jern-
banen er placeret med større afstand og derudover er der ingen støj. 

Den kulturhistoriske tidsdybde varierer fra 0-200 år, idet den vestlige del af 
karakterområdet har været agerland i betydelig længere tid end den østlige 
del. I den østlige del bestod arealerne af hede og blev først opdyrket fra 
starten af 1900-tallet.

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Landskabskarakteren for området er særligt karakteristisk da området gen-
nemgående er domineret af intensive landbrug, marker af samme størrelse 
samt åbne vidder pga. dyrkningen af området.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden for området er god, da nøgleelementer så som marker og læ-
hegn er i god stand og da strukturen i området er meget tydelig.  
Landskabets intakthed vurderet på den kulturhistoriske oprindelse og tids-
dybde er ligeledes god særligt i den vestlige del af karakterområdet, hvor 
tidsdybden er stor og markerne har bibeholdt deres overordnede struktur. 
Området er udlagt til råstofgravning af Region Syddanmark. Området må 
derfor forventes at ændre karakter over en årrække.   

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er robust pga. dets dominerende og gennemgående ka-
rakter bestående af åbne, intensivt dyrkede marker. Større tekniske anlæg 
vil derfor kunne indpasses i området, uden at karakteren ændrer sig så-
fremt sigtelinjerne til Ribe Domkirke bevares. Skovrejsning vil kunne ændre 
landskabets transparente udtryk og sløre oplevelsen af karakterområdet 
som en samlet flade. Skovrejsning vil endvidere kunne sløre indsynet til 
Ribe fra den sydlige kant af Holsted bakkeø. Skovrejsning bør derfor be-
grænses til området nær Varde Hovedvej og jernbanen og til karakterområ-
dets østlige ende jf. kommuneplanens skovrejsningskort. Etablering af le-
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vende hegn bør understøtte den eksisterende struktur og gennemgravning af eksisterende hegn 
i forbindelse med råstofgravning bør undgås. Såfremt det samlede råstofområde skal graves, bør 
der udarbejdes en samlet strategi for områdets fremtidige udformning.   

Overgangen til 561.22 Marsken og 561.10 Kongeåen opleves som en glidende overgang fra 
hedeslette til hhv. Marsk og Ådal/nedskåret vandløb. Marsken og ådalene er væsentligt mere 
sårbare end bakkeøerne og hedesletterne. Byggerier, tekniske anlæg og terrænreguleringer i 
umiddelbar nærhed til Marsken og ådalen vil kunne have en væsentlig, negativ indvirkning på de 
sårbare landskabers karakter. Derfor er det væsentligt, at tiltag på kanten af hedesletten vurde-
res i forhold til deres indvirkning på ådalslandskabet og Marsken. 

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Karakterområdets vestlige del er udlagt som værdifuldt landskab for at friholde geestranden for 
byggeri, tekniske anlæg og slørende beplantning. Områdets karakter ønskes fastholdt.

Den østlige del af karakterområdet er udpeget som et større uforstyrret landskab. Området er en 
del af et større landskabsstrøg i den sydøstlige del af kommunen, der overvejende er friholdt for 
større byggerier og tekniske anlæg. Landskabet opleves derfor relativt uforstyrret her. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Karakterområdet afgrænses tydeligt mod nord af Kongeåen og åens opland i karakterområde 
561.10, da dette karakterområde præges af ekstensiv dyrkning. Længere mod vest er overgan-
gen til karakterområde 561.10 svær at erkende, da Kongeåen her er et nedskåret vandløb i he-
deslette. 
Mod syd afgrænses karakterområdet af en mindre skala i markstørrelsen (i karakterområde 
561.13) samt et anderledes geomorfologiske udgangspunkt. Den vestlige del af karakterområdet 
afgrænses af marsken.

Overgangen mod nord og vest er sårbar jf. sårbarhedsbeskrivelsen.

STRATEGI
I karakterområdet skal man understøtte områdets store skala og stærke struktur. Ved sammen-
lægning af marker bør den karakteristiske nord-sydgående orientering bevares, idet den er væ-
sentlig for områdets struktur. Nye læhegn bør ligeledes understøtte denne struktur. Skovrejsning 
bør begrænses til området omkring Varde Hovedvej samt til karakterområdets østlige del. Nye 
tekniske anlæg og større landbrugsbyggerier kan indpasses i karakterområdet dog ikke i umid-
delbar nærhed af Marsken eller Kongeådalen eller i sigtelinjerne til Ribe Domkirke. 

Da området er udlagt til råstofgravning af region Syddanmark bør der laves en samlet strategi for 
efterbehandling af området. Her bør der være særligt fokus på at skabe en naturlig overgang til 
karakterområde 561.10 Kongeåen.    

UNDEROMRÅDER

VILSLEV

Karakterområdet gennemskæres af Kongeåen som går fra øst mod vest og ud til kysten. Delom-
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rådet er beliggende nord for Kongeåen, er ligeledes karakteriseret ved at være hedeslette. Delom-
rådet består både af grov lerblandet sandjord og grov sandblandet lerjord samt finsand. Terrænet 
er ligeledes fladt og varierer mellem kote 2 og 5.

Delområdet er ligeledes karakteriseret af blokstruktur med få gårde spredt beliggende i landska-
bet samt intensivt dyrkede marker. Markerne er orienteret i en nord-østliggående retning som 
understøttes af læhegnene. Læhegnene opleves flere steder som værende i dårlig tilstand. 
Enkeltstående vindmøller står spredt i landskabet.

Skalaen for delområdet er mellem, hvilket baserer sig på markernes størrelse. Markernes størrelse 
er derfor mindre end i resten af karakterområdet.

Kompleksiteten for området er enkel, da gårde og intensivt landbrug udgør nøglekaraktererne. 
Samtidig er landskabet transparent afgrænset forårsaget af læhegn i skel.

Gårdanlæg og vindmøller ved Vilslev.   
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561.12 KALVSLUND

RESUME
Karakterområdet er beliggende på kanten af Rødding Bakkeø. Bakkeøen har gennemgående et 
forhøjet terræn i midten og et lettere fald i terræn mod yderkanterne. Landskabet præges af tæt 
krat af løvbeplantning i syd og intensiv dyrkning af arealerne og et transparent afgrænset land-
skab i nord. Af bebyggelse ses der store landbrug og huse langs vejene. Karakterområdet er flere 
steder overvejende robust hvorfor mindre tekniske anlæg, bebyggelse og beplantning mv. kan 
indpasses. Karakterområdets skrånende flader er sårbare overfor alle indgreb, der kan slører de 
markante geomorfologiske formationer. Arealer med løvtræsbeplantning bør bevares og yderli-
gere skovrejsning vil kunne understøtte områdets karakter.

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet består af få komponenter. Det geomorfologiske udgangspunkt er Rødding 
bakkeø, som blev dannet under forrige istid, hvor isen aflejrede materiale. Jordbunden består 
overvejende af smeltevandssand og derudover ses mindre områder med moræneler. Karakter-
området gennemskæres af karakterområde 561.14 Hjortvad Å. Området opleves som en række 
forhøjede plateauer, hvorfra terrænet er faldende mod Karakterområdets yderkanter samt mod 
en mindre lokal lavning mellem Østervej og Sørendalsvej. De mest markante plateauer er ved 
hhv. Haslund Krat, Hjortvad Krat og Kalvslundsenderen. Ved det forhøjede terræn i midten af ka-
rakterområdet varierer koten mellem 20 og 25 og mod yderkanterne af karakterområdet falder 
koten til mellem 9 og 15. Terrænspringene er relativt dramatiske sammenlignet med det øvrige 
del af Esbjerg Kommune, og særligt sammenlignet med de omkringliggende, flade karakterområ-
der.  

Stort gårdanlæg på bakkeøens kant.
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Store dele af karakterområdet består af skov, hvilket ses i området ved Haslund Krat og Hjortvad 
Krat. Både Haslund krat og Hjortvad krat består overvejende af løvtræer. Hjortvad Krat dyrkes 
semi intensivt, mens Haslund Krat primært består af fredet egekrat. Naturindholdet er derfor 
højere her. I andre områder inden for karakterområdet ses skiftevis arealer med beplantning af 
løvtræer og læhegn som indrammer markerne. De mindre løvtræsbeplantninger er placeret i for-
bindelse med større landbrug i området. Foruden Haslund Krat og Hjortvad Krat så dyrkes jorden 
i karakterområdet intensivt. Inden for karakterområdet ligger Kalvslund, som en mindre landsby, 
hvor bebyggelsen er fordelt på tre klynger, der adskilles af landbrugsland. Derudover ses en kom-
bination af huse og mange, store landbrug spredt i landskabet. De store landbrug ligger på de in-
tensivt dyrkede flader, dog med undtagelse af en større minkfarm ved Haslev Krat. Husene og de 
større landbrug er placeret tæt ud til de større veje, som går igennem karakterområdet. 
Af tekniske anlæg ses masten Kalvslundsenderen og omkring Hjortvad er der en del siloer, som 

Haslund Krat.

Gårdanlæg ved Hjortvadvej.
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ligger i forbindelse med de store landbrug. Derudover påvirker en del vindmøller ind i karakter-
området, en stor del af vindmøllerne er placeret i Vejen kommune. 
Ved Haslundkrat ses to tidligere råstofområder, hvor terrænet tydeligt afspejler den tidligere rå-
stofindvinding med to ”firkantede” lavninger. 

Kalvslundsenderen rager langt op over bevoksningen i området.

Sø ved Haslund Krat opstået som følge af råstofgravning. 
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RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for karakterområdet er gennemgående mellem både for Haslund krat, Hjortvad krat og 
for de åbne intensivt dyrkede marker. Omkring Haslund Krat og Hjortvad Krat, hvor beplantnin-
gen er mellemhøj til høj, opleves landskabet som lukket. I området omkring Hjortvad er der min-
dre arealer med løvtræsbeplantningen nær de store landbrug, og læhegnene, som indrammer 
markerne er lave. Tilsammen opleves landskabet i denne del af karakterområdet som transpa-
rent afgrænset.  

Landskabet afgrænses af Hjortvad Krat. 

Langs Hjortvadvej/ Hjortvad Kirkevej opleves landskabets skala som større pga. det markante 
terrænfald som forekommer længst mod øst i karakterområdet. 
Kompleksiteten for karakterområdet er sammensat, da karakterområdet består af to delele-
menter; det lukkede landskab med beplantning omkring Haslund Krat og Hjortvad Krat og det 
transparent afgrænsede landskab med intensivt dyrkede marker. Strukturen for karakterom-
rådet er svag, da markerne har forskellig orientering. Markstørrelsen er dog relativt ensartet. 
Samtidig fremstår arealer med krat som tilfældige tilbagestående rester efter at mellemlig-
gende arealer er blevet opdyrket. Karakterområdet opleves visuelt middel roligt og der er ingen 
støj.

Tidsdybden for karakterområdet er generelt lang. For arealer med beplantning ved Haslund 
Krat og Hjortvad Krat og de dyrkede områder i vest er tidsdybden mere end 200 år. Tidsdybden 
for resten af karakterområdet er 100 år og muligvis også længere. Tidsdybden er dog kortere 
for råstofgravene. 
Den kulturhistoriske oprindelse for karakterområdet er god, da forvaltningen af arealer og land-
skabet generelt afspejler en lang kulturhistorie.
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SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER 

Terrænspringene fra de højere liggende plateauer og ned mod ådalen er i sig selv værdifulde 
idet de adskiller sig markant fra de omkringliggende arealer og kommunens øvrige landskaber.

Haslund Krat er et af de få fredede egekrat i kommunen. Her ses rester af gammel stævningsskov 
med flerstammede, krogede egetræer.        

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakterområdet er karakteristisk med større områder af tæt løvbeplantning ved Haslund Krat 
og Hjortvad Krat samt intensivt dyrkede marker i nord med større landbrug.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden af landskabet er overvejende god. Landskabets intakthed vurderet på den kulturhisto-
riske oprindelse og tidsdybde er god, da karakterområdet gennemgående har en lang tidsdybde 
og derfor afspejler den kulturhistoriske forvaltning af landskabet.

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er overvejende robust på de højere liggende flader, hvor store landbrug i for-
vejen dominerer bebyggelsen. Fladerne er overvejende robuste, og her kan mindre tekniske an-
læg, byggerier og skovrejsning indpasses. Beplantning omkring byggerier og tekniske anlæg kan 
være med til at understøtte områdets karakter. 

I området nord for Hjortvadvej og mod syd ind i karakterområde 561.14 fremstår de geomorfo-
logiske formationer markante og derved ses den tydelige overgang mellem Rødding bakkeø og 
ådalen. Den tydelige overgang mellem bakkeø og ådal vil være sårbar overfor tekniske anlæg, 
bebyggelse og beplantning af skov som kan skæmme i landskabet og udviske de markante geo-
morfologiske former og visuelle sammenhænge i landskabet. 

De vandløbsnære landskaber er væsentligt mere sårbare end bakkeøerne. Byggerier, tekniske 
anlæg og terrænreguleringer i umiddelbar nærhed til ådalen vil kunne have en væsentlig, ne-
gativ indvirkning på ådalens karakter. Derfor er det væsentligt at tiltag på kanten af bakkeøen 
vurderes i forhold til deres indvirkning på ådalslandskabet. Særligt høje byggerier og tekniske 
anlæg på bakkeøen vil her være svære at skjule med beplantning og de vil derfor kunne have en 
negativ påvirkning af ådalen.    

Haslund Krat og Hjortvad Krat er sårbare overfor intensivering af dyrkningsformen, da begge har 
en lang tidsdybde og derfor en meget lang regenereringstid. 
Karakterområdet er ikke sårbart overfor etablering af læhegn, skovrejsning og sammenlægning 
af markerarealer. 
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UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Den sydligste del af karakterområdet samt mindre arealer i nord er udpeget som større uforstyr-
ret landskab. Området er en del af et større landskabsstrøg i den sydøstlige del af kommunen, 
der overvejende er friholdt for større byggeri og tekniske anlæg. Landskabet opleves derfor rela-
tivt uforstyrret her. Kalvslundssenderens påvirkning af karakterområdet gør, at ikke hele karakte-
rområdet er udpeget som uforstyrret landskab. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Mod øst afgrænses karakterområdet af kommunegrænsen mod Vejen kommune. Afgrænsningen 
opleves ikke i landskabet idet karakterområdet strækker sig på tværs af kommunegrænsen. Mod 
nord og vest afgrænses karakterområdet af hedeslette med enkelte moseområder. Mod nord 
er skalaen større og mod både nord og vest er strukturen i landskabet nord-syd orienteret. Af-
grænsningen opleves ikke tydeligt i landskabet.  
Mod syd afgrænses karakterområdet  af Fæsted Mose, der både natur- og kulturgeografisk ad-
skiller sig fra karakterområdet.    

STRATEGI
De højere liggende plateauer er overvejende robuste og her kan mindre tekniske anlæg, byg-
gerier og skovrejsning indpasses. Byggerier og tekniske anlæg bør afskærmes med beplantning. 
Karakterområdets meget skrånende flader bør friholdes for byggeri, anlæg, terrænregulering, 
skovrejsning m.m., der kan sløre de markante geomorfologiske formationer eller virke skæm-
mende ned i ådalen. 

Udviklingen inden for karakterområdet bør tage udgangspunkt i den enkelte lokalitet, da land-
skabet ses at være sammensat af forskellige karaktergivende elementer. Det vil sige, at området 
omkring Haslund Krat og Hjortvad Krat bør tilgodese bevaringen af den nuværende beplantning 
og etablering af ny beplantning samtidig med at arealer ikke omlægges til intensiv dyrkning. I 
den nordlige del af karakterområdet skal den intensive dyrkning af markerne tilgodeses, hvilket 
vil sige at sammenlægning af marker kan tillades. De store landbrug er et dominerende karak-
tertræk for området. Med den rigtige indpasning i landskabet og med etablering af skærmende 
beplantning, behøver en udvidelse af disse ikke at påvirke landskabet negativt. Der kan med for-
del etableres arealer med løvtræsbeplantning og etableres læhegn for at understøtte områdets 
karakter. 
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561.13 FÆSTED OG KALVSLUND MOSE

RESUME
Karakterområdets geomorfologiske udgangspunkt er mose og hedeslette langs karakterområdets 
kant. Hedesletten dyrkes intensivt mens der på de tidligere mosejorde er flere ekstensivt dyr-
kede jordstykker. Terrænet er gennemgående fladt, hvorved landskabet opleves som åbent med 
store vidder. I den østligste del er der dog væsentligt mere bevoksning, hvorfor landskabet ople-
ves som transparent afgrænset til lukket. Strukturen betinges af de nord-sydgående læhegn, som 
skaber markante landskabsrum og er meget dominerende for karakterområdet – særligt i øst. 
Der er begrænset bebyggelse i karakterområdet og landskabet fremstår særdeles uforstyrret. 
Pga. sin uforstyrrethed er karakterområdet sårbart overfor større bygninger, tekniske anlæg og 
skovrejsning, som kan sløre de åbne vidder i vest og den meget karakteristiske struktur. Karakte-
ren kan med fordel understøttes og videreudvikles ved at etablere læhegn i en nord-sydgående 
retning for derved at skabe markante landskabsrum. 

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdets geomorfologiske udgangspunkt er hedeslette og centralt i karakterområdet 
er der to store arealer med mose. Hedesletten er dannet under og efter sidste istid, hvor smel-
tevandet fjernede store mængder materiale. Mose forekommer hvor grundvandsspejlet til tider 
står så højt, at jordoverfladen kan være vanddækket. Vandmætning af jorden kan give anledning 
til tøvedannelse.  Hvor der er hedeslette består jordbunden af ferskvandssand og i områder med 
mose består jordbunden af ferskvandstørv. Karakterområdet gennemskæres af Hjortvad Å (ka-
rakterområde 561.14). Terrænet i karakterområdet er gennemgående fladt men fremstår lettere 
bølgende omkring Obbekær og Nørmose. Variationen i terrænkoten er meget lav for karakter-
området. Omkring Ribe mose falder terrænet og koten er her 4, hvor koten i nogle af karakter-
områdets yderområder er 10.

KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Der ses veludviklede læhegn i hele karakterområdet. I området syd for Hjortvad Å (Fæsted 
Mose) inddeler læhegn markerne skarpt i mindre nord-syd vendte jordlodder. Derudover står 
enkelte løv- og nåletræsbevoksninger spredt i landskabet. Løvtræer ses langs mange veje særligt 
i øst, hvor træerne indrammer vejens forløb. Dyrkningen af jorden følger det geomorfologiske 
udgangspunkt for karakterområdet. Hvor der er hedeslette dyrkes jorden intensivt og i områder 
med mose dyrkes jorden overvejende ekstensivt. Enkelte arealer dyrkes ikke, men henligger som 
egentlige naturarealer. Bebyggelsen i karakterområdet er begrænset og består hovedsageligt af 
mindre gårde beliggende omkring Gammelhede nær Ribe mose. Enkelte store landbrug ligger 
langs Obbekjærvej og enkelte huse fra starten af 1900-tallet er placeret på let forhøjet terræn 
langs Vesterengevej.

 
Moseområdet Langskifter, sydøst for Hjortvad Å, er et uopdyrket fredet landskab. Mosen rum-
mer mange vigtige oldtidsminder og har spor fra en meget tidlig tørvegravning. 
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Af tekniske anlæg går højspændingstracéer gennem karakterområdet og en telemast er placeret 
ved Ribe Nørremark. Den nordligste del af området påvirkes af masten Kalvslund Senderen, der 
er placeret i karakterområde 561.12 Kalvslund. 
Den sparsomme bebyggelse i området gør, at karakterområdet overvejende opleves som ufor-
styrret på trods af højspændingstracéer og master.

Opdyrket moseareal vest for Hjortvad Å.

Der er mere beplantning øst for Hjortvad Å end vest for. 
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RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for karakterområdet fremstår som værende mellem til stor, da særligt det flade terræn 
fremhæver landskabets store vidder. Karakterområdet nordlige del opleves som mere åbent, 
da læhegnene her er knapt så mange og så veludviklede som i syd. Mod syd opleves landskabet 
som transparent afgrænset til lukket da jordlodderne indrammes af mellemhøj beplantning og 
lave buske som udgør læhegnene samt mosaikker af løvbeplantning. Landsskabsrum skabt af be-
plantningen fremstår tydelige i landskabet. Samtidig medfører mellemhøj løvbeplantning langs 
vejene i syd en oplevelse af at køre langs en allé. Karakteristisk for området er at det gennemgå-
ende er meget uforstyrret og fremstår som en større sammenhængende flade. 
Kompleksiteten for karakterområdet er enkelt, da få landskabselementer udgør de karakteri-

I sydvest opleves landskabet som transparent afgrænset til lukket. Alle steder er landskabet meget fladt.  

stiske træk. Karakterområdet har en stærk dominerende struktur som kendetegnes af de store 
flader med det flade terræn samt de dominerende nord-sydgående læhegn som særligt i den 
sydlige del, understreger markstrukturen.

Særligt for området er, at det fremstår meget uforstyrret og derfor opleves visuelt roligt. Der er 
ingen støj.

Tidsdybden omkring Langskifter, Gammelhede, Ribe Mose og Kalvslund Mose har en tidsdybde 
på 150 år eller mere. De dyrkede arealer omkring Tved Huse og Obbekær har en tidsdybde på 
100-150 år og arealerne ved Fæsted Mose har en tidsdybde på mindre end 100 år. Den kulturhi-
storiske oprindelse for karakterområdet er overvejende god idet området tydeligt afspejler den 
kulturhistoriske udvikling.  
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VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakterområdet er særligt karakteristisk med det flade terræn og den tydelige struktur der 
afspejler områdets kulturhistoriske oprindelse. Landskabet karakteriseres også ved at være ufor-
styrret af tekniske anlæg.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Landskabets tilstand er god. Landskabets intakthed vurderet på den kulturhistoriske oprindelse 
og tidsdybde er ligeledes god, da arealanvendelsen og strukturen tydeligt afspejler de seneste 
gennemgribende forandringer i områdets nøglekarakteristika dvs. dræning og opdyrkning af mo-
searealerne. 

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er sårbart overfor etablering af tekniske anlæg, større bygninger, skovbeplant-
ning mv., da landskabet fremstår meget åbent og uforstyrret. Etablering af førnævnte kan sløre 
de visuelle sammenhænge i landskabet og den måde hvorpå man oplever de store vidder, som 
gør at karakterområdet fremstår enkelt i sin helhed. Pga. karakterområdets gennemgående flade 
terræn er området sårbart overfor ændringer i terrænet, da terrænændringer vil komme til at 
fremstå tydeligt på den sammenhængende landskabsflade. Området omkring Langskifter, Fæ-
sted mose og mindre arealer ved Ribe mose er sårbart overfor ændring i arealanvendelsen, med 
undtagelse af ekstensivering, da den bevarede mose eller moselignende præg ved Ribe mose 
kan spores 200 år. Karakterområdet er ikke sårbart overfor ændringer i dyrkningsmetoder, hvil-
ket vil sige at intensivt dyrkede marker kan dyrkes ekstensivt og omvendt. Karakterområdet er 
ikke sårbart overfor sammenlægning af marker og beplantning af lave læhegn, så længe at sam-
menlægning og beplantning bibeholder eller videreudvikler den dominerende nord-sydgående 
struktur karakterområdet kendetegnes af. Dette gælder dog ikke for mosearealer.

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Med undtagelse af mindre arealer omkring Ribe by og langs Koldingvej, er hele karakterområdet 
udpeget som værdifuldt landskab. Området er udpeget på grund af dets karakter med de flade 
ubebyggede men opdyrkede mosefalder med en meget karakteristisk opdyrkningsstruktur. 

Tilsvarende er de store moseflader udpeget som større sammenhængende landskaber i kommu-
neplanen.

Den østlige del af karakterområdet er udpeget som større uforstyrret landskab. Området er en 
del af et større landskabsstrøg i den sydøstlige del af kommunen, der overvejende er friholdt for 
større byggeri og tekniske anlæg. Landskabet opleves derfor relativt uforstyrret her. 
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FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Mod øst afgrænses karakterområdet tydeligt af en bakkeø og derfor også en forhøjning i terræn. 
Samtidig afgrænses karakterområdet også af kommunegrænsen op mod Vejen kommune. Mod 
syd afgrænses karakterområdet tydeligt af et mere ekstensivt dyrket og naturrigt område, hvor 
Ribe Å og omkringliggende engarealer betinger karakteren. Mod nord afgrænses karakterområ-
det af en større flade af hedeslette, med skarp struktur, som dyrkes intensivt. Afgrænsningen er 
mindre tydelig mod nord. Karakterområdet gennemskæres af karakterområdet 561.14 som be-
står af Hjortvad Å og nærliggende ekstensivt dyrkede arealer.   

STRATEGI
Større bygninger, tekniske anlæg og plantning af skov bør ikke etableres i karakterområdet, da 
førnævnte kan sløre oplevelsen af de store åbne landskabsflader omkring Ribe og Kalvslund 
Mose. Endvidere vil det her og omkring Fæsted Mose sløre de tydelige kulturhistoriske matrikel-
strukturer.

Beplantning og bygninger bør indpasses i den nuværende struktur. Læhegn bør etableres i en 
nord-sydgående retning for at understøtte og forstærke den karakteristiske og dominerende 
struktur karakterområdets jordlodder har. Ved sammenlægning af marker bør den nord-sydgå-
ende retning for markerne i karakterområdet bevares. Landskabet er mindre følsomt overfor 
ændringer i dyknings metoden, hvad end det er en intensivering eller en ekstensivering. Dog bør 
området friholdes fra høje afgrøder som majs, energipil og lignende. Der bør ikke foretages ter-
rænreguleringer inden for karakterområdet.
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561.14 HJORTVAD Å

RESUME
Karakterområdet er beliggende på kanten af Rødding bakkeø, hvor denne gennemskæres af en 
erosionsdal, hvor Hjortvad Å løber. Mod vest opleves Hjortvad Å som et nedskåret vandløb i he-
deslette. I øst præges karakteren af ådalen og ekstensivt dyrkede arealer, mens karakteren i vest 
betinges af de åbne intensivt dyrkede marker. Strukturen for karakterområdet er dominerende 
og læhegn og marker orienterer sig ned mod Hjortvad Å. Bebyggelsen kendetegnes af landbrug 
og er placeret på det forhøjede terræn langs karakterområdets yderkant. Ådalen og de græssede 
engarealer bør bevares, de disse afspejler karakterområdets geomorfologiske udgangspunkt og 
den kulturhistoriske udvikling, som har været betinget af Hjortvad Å. Karakterområdet er sårbart 
overfor større landbrugsbyggeri og tekniske anlæg, som kan skæmme og virke visuelt forstyr-
rende på det åbne landskab.

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er kendetegnet af en erosionsdal, der gennemskærer Rødding bakkeø i den 
nordøstlige del, og hedeslette med et større område af mose i den sydvestlige del. Bakkeøen er 
dannet under forrige istid, mens ådalen og hedeslette er dannet i slutningen af sidste istid under 
isens tilbagesmeltning, hvor afstrømning fra ismasserne mod øst skyllede store mængder ma-
teriale væk og aflejrede grovere sedimenter. Mose forekommer hvor grundvandsspejlet til tider 
står så højt, at jordoverfladen kan være vanddækket. Vandmætning af jorden kan give anledning 
til tøvedannelse. Hvor det geomorfologiske udgangspunkt er bakkeø er jordbundstypen smelte-
vandssand og langs erosionsdalen er jordbundstypen ferskvandsgytje. Længere mod vest, hvor 
der er hedeslette er jordbundstypen ferskvandssand og i moseområdet består jorden af fersk-
vandstørv. Hjortvad Å, som betinger store dele af områdets karakter, løber fra øst og ud mod 
kysten. I øst præges landskabet af ådal og i vest fremstår Hjortvad Å som et nedskåret vandløb i 
hedeslette. Terrænet er for hele karakterområdet lettere skrånende fra yderkanten af området 
og ind mod Hjortvad Å. Omkring Rødding bakkeø i øst er terrænet generelt højere end i resten 
af karakterområdet. I den vestlige del af karakterområdet er terrænkoten 1,5 nede i Hjortvad Å, 
4 ved arealer nær Hjortvad Å og 7 langs karakterområdets yderkant. Mod øst på Rødding bakkeø 
er terrænkoten gennemgående højere med 10 ved arealer langs Hjortvad Å og 19 i yderkanten 
af karakterområdet.

Nedskåret vandløb i hedesletten.
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Jorden dyrkes intensivt, særligt i den sydvestlige del af karakterområdet. I den nordøstlige del 
dyrkes vandløbets nærmeste omgivelser mere ekstensivt, bl.a. med afgræsning og slet.  Af be-
plantning ses enkelte læhegn som indrammer markerne. Læhegnene er alle orienteret mod 
Hjortvad Å. Derudover er der mindre spredte arealer med beplantning overvejende i den vest-
lige del af karakterområdet.  

Ådalen kan kun anes fra vejene omkring den. Selv dalen er vanskeligt tilgængelig. 

Ådalen opleves bedst fra de få veje, der krydser den. Her med husdyr græsning helt ned til vandløbet.
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Bebyggelsen inden for karakterområdet er meget sparsom, mindre landbrug er beliggende i den 
vestlige del og enkelte større landbrug er beliggende i den østlige del. Beliggenheden af landbru-
gene i øst er karakteristisk placeret på bakkeøens kant ved overgangen til ådalen.

Af tekniske anlæg ses en husstandsvindmølle, højspændingstracéer og to gylletanke. Derudover 
påvirker det større langbrug Skovagergård og en telemast fra karakterområde 561.12 og mellem-
høje vindmøller fra Vejen kommune ind i det beskrevne karakterområde.

Enkelte steder påvirker byggerier og tekniske anlæg oplevelsen af et ellers uforstyrret landskab. Her er det Ribes industri, der ses i 
baggrunden.

Husstandsvindmølle på den flade smeltevandsslette. 
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RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for karakterområdet er mellem, men opleves enkelte steder som stor pga. de åbne 
marker og det flade terræn som omgiver karakterområdet. Læhegnene og de enkeltstående be-
plantninger spredt i landskabet er middelhøje, hvilket gør, at landskabet opleves som åbent til 
transparent afgrænset. 

Kalvslundsenderen står på kanten af bakkeøen og påvirker ind i det beskrevne karakterområde. 

Landskabet er overvejende åbent eller som her transparent afgrænset. 
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Kompleksiteten for karakterområdet er enkel da Hjortvad Å er 
udgangspunktet for karakteren særligt omkring ådalen i øst og da 
jorden i området gennemgående dyrkes intensivt. Strukturen er 
dominerende, da alle marker ses at have retning mod Hjortvad Å, 
som har været udgangspunktet for forvaltningen i karakterområ-
det. 
Karakterområdet opleves som visuelt roligt og der er ingen støj.

Den kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde varierer fra 15-200 
år. De ekstensivt dyrkede og græssede arealer har en tidsdybde 
på 200 år. De intensivt dyrkerede arealer har en tidsdybde på om-
kring 50 år og de mindre arealer med beplantning i vest har en 
tidsdybde på mindre end 20 år. Landskabets intakthed er middel, 
idet området afspejler den gradvise intensivering af driften, der er 
sket over de seneste 100 år.  

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER

Ådalen i den østlige del af karakterområdet har en særlig ople-
velsesværdi, som erosionsdal. Dalen er dannet af smeltevandsaf-
strømning fra gletsjer foden. Samtidig ses der et tydeligt samspil 
mellem naturgrundlaget, som er erosionsdalen og de kulturhisto-
riske betingede strukturer med ekstensivt dyrkede arealer nær 
Hjortvad Å, placeringen af bebyggelse på højdedraget ved yder-
kanten af karakterområdet og læhegn som alle vender ned mod 
Hjortvad Å.

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakterområdet er karakteristisk og præges af ådal og ekstensivt 
jordbrug i nordøst og i sydvest af mere intensivt dyrkede marker 
og Hjortvad Å som et nedskåret vandløb. 

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden for landskabet er god. Landskabets intakthed vurderet 
på den kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde er god for de area-
ler som ligger nærmest Hjortvad Å og mindre god for de intensivt 
dyrkede marker.

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er sårbart overfor etablering af større landbrugs-
byggeri, tekniske anlæg og skovrejsning, da det kan medvirke til at 
landskabet opleves mindre sammenhængende og åbent. Samtidig 
vil tekniske anlæg og skov være en kontrast til de karaktergivende 
elementer så som Hjortvad Å, det visuelt rolige landskab og de 
ekstensivt dyrkede arealer. Ådalen i øst fremstår som en markant 
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terrænform i landskabet og som mere naturrig end resten af karakterområdet, hvilket gør ådalen 
særligt sårbar overfor ændringer som inkluderer etablering af tekniske anlæg og skovrejsning. 
Ydermere er ådalen sårbar overfor omlægning fra ekstensiv til intensiv dyrkning, da det vil æn-
dre udtrykket af karakterenSamtidig afspejler ådalen den kulturhistoriske oprindelse for området 
og har en lang tidsdybde. Karakterområdet er sårbart overfor terrænreguleringer, da der ikke er 
stor terrænvariation og da det gennemgående er kendetegnet af en lavning ned mod Hjortvad 
Å som gør at landskabet opleves som en sammenhængende flade. Større landbrugsbyggeri skal 
så vidt muligt søges placeret udenfor karakterområdet. Al fremtidig bebyggelse skal afstemmes 
med omgivelser i forhold til skala, materialevalg og placering. Karakterområdet er ikke sårbart 
overfor etablering af læhegn, så længe at den nuværende struktur med en retning af læhegnene 
ned mod Hjortvad Å fortsættes. Omkring overkørslerne over vandløbet bør der ikke etableres 
læhegn, der kan begrænse kigget på langs i ådalen. 

Pga. det skrånende terræn ned mod lavningen og Hjortvad Å er karakterområdet også sårbart 
overfor etablering af tekniske anlæg i de omkringliggende karakterområder. Særligt langs åda-
len i øst er landskabet sårbart overfor etablering af tekniske anlæg nord for i karakterområde 
561.12. Karakterområdet er også sårbart overfor etablering af tekniske anlæg i Vejen kommune, 
da tekniske anlæg kan skæmme og påvirke ind i karakterområdet.

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Hele karakterområdet udpeget som værdifuldt landskab og større sammenhængende landskab i 
kommuneplanen. Karakterområdet er udpeget, for at fastholde områdets nuværende karakter. 

En del af karakterområdet er udpeget som større uforstyrret landskab. Området er en del af et 
større landskabsstrøg i den sydøstlige del af kommunen, der overvejende er friholdt for større 
byggeri og tekniske anlæg. Landskabet opleves derfor relativt uforstyrret her. Karakterområdets 
nordligste og sydligste del er ikke udpeget grundet nærheden til henholdsvis kalvslundsenderen 
og Ribe by. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Afgrænsningen mod nord og syd opleves som flydende med en lettere forhøjning i terræn. Sam-
tidig er afgrænsningen mod nord og syd betinget af mere intensiv dyrkning af markerne og en 
struktur og retning på læhegnene som ikke orienterer sig mod Hjortvad å. Mod øst afgrænses 
karakterområdet tydeligt pga. bakkeøens forhøjede terræn og den mere intensive dyrkning af 
markerne.

Etablering af tekniske anlæg i karakterområde 561.12 vil kunne påvirke ind i karakterområdet, se 
afsnit om Landskabskarakterens sårbarhed.



88
 HJORTVAD Å

88
LANDSKABSKARAKTERANALYSE KOMMUNEPLAN 2018-30

STRATEGI
Større landbrugsbyggeri, tekniske anlæg og skov bør ikke etableres i karakterområdet, da de kan 
virke skæmmende i landskabet og medfører at landskabet opleves visuelt uroligt. Derudover kan 
tekniske anlæg og skov mindske det åbne landskab og sløre de større landskabelige sammen-
hænge, som betinges af Hjortvad Å. Særligt omkring ådalen i øst bør tekniske anlæg og skov ikke 
etableres, da førnævnte vil skæmme i landskabet og forringe synligheden af de markante geo-
morfologiske formationer i landskabet. 
I hele karakterområdet kan der med fordel arbejdes for en ekstensivering af den landbrugsmæs-
sige drift, så karakterområdets naturindhold højnes. Der bør ikke foretages terrænreguleringer, 
da selv små terrænreguleringer vil syne kunstigt i det meget flade landskab. Ved sammenlæg-
ning af marker bør orienteringen ned mod Hjortvad Å bevares idet det er en væsentligdel af 
strukturen og karakteren i området. Der kan etableres læhegn i den vestlige del af karakterom-
rådet, så længe at beplantning understøtter den nuværende struktur og orientere sig ned mod 
vandløbet. 

Området bør friholdes for bebyggelse. Byggeri, der er nødvendigt for driften bør orienteres væk 
fra ådalen, hvor det kan skæmme/sløre de markante geomorfologiske terrænformer.
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561.15 RIBE ØSTER Å

RESUME
Hedesletten og erosionsdalen er det geomorfologiske udgangspunkt for karakterområdet. Langs 
erosionsdalen løber Ribe Å samt flere forgreninger af denne. Karakteren for området betinges af 
å-systemet, de våde enge og den ekstensive dyrkning af jorden. Mod nord dyrkes enkelte mark-
blokke intensivt. Terrænet er faldende ind mod lavningen og Ribe Å og landsbyerne er placeret på 
højdedraget i karakterområdets yderkant. Karakterområdet er meget sårbart overfor etablering 
af bebyggelse, tekniske anlæg, skovrejsning, etablering af læhegn mv., da disse elementer vil stå i 
kontrast til karakteren i landskabet samt skæmme for de åbne vidder og landskabelige sammen-
hænge. Å-systemet og engene skal bevares, og arealer skal dyrkes ekstensivt. Etablering af byg-
ninger, tekniske anlæg, beplantning mv. bør ikke ske inden for karakterområdet.

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er kendetegnet ved at have et mangeartet geomorfologisk udgangspunkt. 
Området består i udgangspunktet af hedeslette, som deler Rødding Bakkeø fra Toftlund Bakkeø. 
Hedesletten er dannet under og efter sidste istid, hvor smeltevandet skyllede store mængder 
materiale væk og aflejrede grovere sedimenter. På langs af karakterområdet løber en erosionsdal, 
der blev skabt ved at smeltevandet nogle steder samlede sig i egentlige floder og skyllede store 
mængder materiale væk. Flere indlandsklitter ses spredt i et bånd på langs af karakterområdet. 
Indlandsklitterne nær byen Varming betegnes Varming bjerge. Et større område i den centrale og 
vestlige del af karakterområdet består af mose. 
Jordbunden er meget kompleks og afspejler de geomorfologiske forhold. I områder med hedeslet-
te består jordbunden af ferskvandssand, i moseområder består jordbunden af ferskvandstørv, 
langs erosionsdalen er udgangspunktet ferskvandssand og indlandsklitterne består af flyvesand. 

I erosionsdalen løber Ribe Østerå. Vandløbet slynger sig igennem landskabet på langs af karakter-

Gels Å før den løber sammen med Ribe Øster Å.
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området. Flere mindre vandløb og grøfter afvander til Ribe Østerå. I den sydøstlige del af karak-
terområdet ligger den fredede Munkesø. Tilsammen betinger vandelementerne karakteren for 
området. 
Terrænet er generelt faldende fra yderkanten af karakterområdet og ind mod Ribe Å og hele å-
systemet. Omkring indlandsklitterne er terrænet meget varieret og kuperet. Oppe på det forhø-
jede terræn i yderkanterne af karakterområdet er koten 8 og langs Ribe Å er koten 2.

Munkesø.

Indlandsklitter giver omkring Varming et lettere kuperet terræn.
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er kendetegnet af at have meget lidt bevoksning. Enkelte buske er spredt i 
landskabet langs Ribe Å og i ådalen. Mod nord er der nogle enkelte læhegn af løv som gen-
nemgående har en nord-syd gående orientering. I den østlige del af området påvirker Stavnager 
plantage fra syd og plantagen, Fællederne, fra nord ind i karakterområdet. Karakterområdet ken-
detegnes af store natur arealer. Dyrkningsformen i ådalen er ekstensiv med græssende kreaturer 
og på enkelte marker i nord dyrkes jorden intensivt. 
Landsbyer beliggende i karakterområdets yderkant er Varming, Skallebæk, Seem, Damhus og 
mod vest afgrænses karakterområdet af Ribe by. Resten af bebyggelsen er placeret langs Hader-
slevvej, der afgrænser karakterområdet mod syd. I den østlige ende af karakterområdet i Gelså-
dalen, ligger et aktivt dambrug.

Græssende kvæg nordvest for Tange Bakker.

Engarealer omkring Ribe Østerå.
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Landsbyernes placering på de højere liggende arealer har tidligere været ideel, idet bønderne 
kunne udnytte bakkeøens agerland og ådalens enge til græsning. Samtidig har Ribe Å fungeret 
som transportkorridor. 
I 1200 tallet blev der anlagt vandmøller i Ribe, og Ribe Å blev samtidig opstemmet, hvorved der 
opstod en langstrakt sø i ådalen. Med tiden blev den midterste del af søen fyldt op med sedi-
menter, og Varming sø opstod. Omkring år 1830 blev Ribe Å reguleret, og der blev gravet et nyt 
å-forløb gennem Varming Bjerge og ud i Varming Sø. Søen sandede til i løbet af ca. 100 år, og 
henligger i dag som engarealer.

Af tekniske anlæg er der jernbanen og mindre højspændingstracéer i vest.

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for ådalen er mellem til stor da karakteren udgøres af gennemgående landskabselemen-
ter så som vandløbet med dets forgreninger, Munkesøen og engarealerne. Skalaen for de inten-
sivt dyrkede marker i nord er mellem. Landskabet opleves som åbent til transparent afgrænset. 
Særligt langs Ribe Å og ved Seem kirke opleves landskabet som åbent. Bevoksningshøjden for 
buske og småbeplantning i ådalen er lav og for læhegnene i nord er af middel højde. 
Kompleksiteten for karakterområdet er enkel, da der er få karaktergivende elementer – vande-
lementer, engarealer og det flade terræn. Strukturen for karakterområdet er samtidig domine-
rende, idet denne betinges af vandelementerne og jordbundsforholdene. 
Karakterområdet opleves visuelt roligt og der er ingen støj.

Den kulturhistoriske tidsdybde er mere end 200 år for Ribe Østerå og de omkring liggende enge. 
Vandløbet er blevet forlagt flere gange og der har været forskellige opstemmede søer i området, 
men karakteren af området har ikke været væsentligt anderledes. For de intensivt dyrkede area-
ler i nord er den kulturhistoriske tidsdybde 60 år eller mindre. Den kulturhistoriske oprindelse 
for karakterområdet er god, da områdets primære nøglekarakterer afspejler en langvarig histo-
rie, som har været kendetegnende for området. 

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER

Karakterområdet er rigt på særlige oplevelsesværdier. Vandløbet og engarealer afspejler de geo-
morfologiske formationer, som har betinget karakteren og strukturerne i landskabet.

Tilsvarende gælder det for indlandsklitterne, at de geomorfologiske formationer tydeligt afspej-
les i landskabet og indlandsklitterne står i kontrast til resten af karakterområdet, da udgangs-
punktet her er sand og da terrænet inden for korte afstande er meget kuperet.

Fra Seem kirke i syd kan man se den storslåede udsigt udover å-systemet og engarealerne. Da 
landskabet her er åbent kan man se meget langt og derfor opleves å-systemet og engene som en 
helhed.

Langs Obbekjærvej i nord har man et stort udkig over å-systemet og engene mod syd pga. terræ-
nets hældning ned mod lavningen.
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VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakteren for området er særlig karakteristisk, da de karaktergivende elementer så som Ribe 
Østerå, de mange kanaler, Munkesø samt engarealerne fremstår tydeligt.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden for landskabet i karakterområdet er god. Landskabets intakthed vurderet på karakte-
rområdets kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde er god, da landskabet har en lang tidsdybde 
og da der er en tydelig sammenhæng mellem den kulturgeografiske anvendelse og det natur-
geografiske udgangspunkt. 

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er gennemgående sårbart overfor etablering af byggerier, tekniske anlæg, sk-
ovrejsning og anden beplantning da det kan sløre de visuelle sammenhænge skabt af å-systemet 
samt sløre sammenhængen mellem landsbyerne øverst på karakterområdets yderkant og de 
lavereliggende enge. Endvidere vil disse elementer sløre de landskabselementer, som i dag er 
karaktergivende for området.  
Karakterområdet vil være sårbart overfor beplantning, da dette kan medføre, at landskabet op-
leves mindre åbent samt sløre de landskabelige sammenhænge. Karakterområdet er dog mindre 
sårbart overfor beplantning af levende hegn i den nordlige del af karakterområdet, omkring de 
marker som på nuværende tidspunkt dyrkes intensivt. Nye læhegn skal følge den nord-sydgåen-
de struktur, så indkig til lavningen bevares.  

Udsigten fra Seem Kirke.  
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Karakterområdet er sårbart overfor en intensivering af landbrugs-
driften, da dette vil ændre karakteren betydeligt. Samtidig er 
karakterområdet sårbart overfor dyrkning af høje afgrøder, her-
under majs og energipil, som kan sløre de markante udsigter fra 
kanten af karakterområdet og ned i lavningen. Endelig er karakte-
rområdet sårbart overfor terrænregulering de dette kan mindske 
udsyn til lavningen eller ændre det naturlige fald ned mod lavnin-
gen.

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Hele karakterområdet er udpeget som værdifuldt landskab og 
større uforstyrret landskab. Største delen af karakterområdet er 
desuden udpeget som større sammenhængende landskab. Om-
rådet er udpeget for at fastholde dets karakter som naturområde 
uden nævneværdig bebyggelsen og beplantning. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Mod nord afgrænses karakterområdet af den mere intensive dyrk-
ning af jorden og de meget gennemgående små parceller indram-
met i læhegn. 
Mod øst afgrænses karakterområdet tydeligt af områder som do-
mineres af plantage og et landskab som opleves mere lukket.  
Mod syd afgrænses karakterområdet tydeligt af et højdedrag, da 
bakkeøen her er det geomorfologiske udgangspunkt, og af en 
mere intensiv dyrkning af jorden. 
Koten for terrænet i de karakterområder som ligger nord, syd og 
øst for det beskrevne karakterområde er gennemgående højere.

STRATEGI
Området skal bibeholdes eller videreudvikles på en måde som un-
derstøtter de nuværende karaktergivende landskabselementer så 
som Ribe Østerå og hele å-systemet, ådalen, engene, Munkesø og 
den ekstensive dyrkning. Der bør ikke etableres bebyggelse, tek-
niske anlæg eller beplantning inden for området og placering af 
samme elementer bør ikke ske i de omkringliggende karakterom-
råder, så elementerne virker skæmmende ind i karakterområdet.

De markante udsigter fra syd og nord og ind mod lavningen skal 
derfor bevares for at bibeholde de særlige oplevelsesværdier. 
Man bør specielt undgå bebyggelse, tekniske anlæg og beplant-
ning, der kan hindre det frie udsyn til og fra Seem Kirke, men 
også de åbne kig mellem bebyggelsesklyngerne ud over ådalen 
bør bevares. Den karakteristiske bebyggelsesstruktur med enkelt-
gårde og små landsbyer på kanten af ådalen bør bevares. Der bør 
ikke foretages terrænreguleringer i karakterområdet. Arealerne 
i karakterområdet bør forvaltes ekstensivt og landskabet skal 
bibeholdes som værende åbent for at understøtte de visuelle 
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sammenhænge og områdets karakter. Beplantning af levende hegn kan etableres rundt om de 
intensivt dyrkede marker i den nordlige del af karakterområdet, så længe af beplantningen er 
nord-syd orienteret og ikke afskærmer for den særlige oplevelsesværdi med det store udkig fra 
nord og mod lavningen i syd.
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561.16 VESTER VEDSTED - TRADSBORG

RESUME
Karakterområdet er beliggende på Toftlund Bakkeø, hvor terrænet er let bølgende. Inden for 
området findes spredte indlandsklitter. Området er en mosaik af middelstore marker, hedeplan-
tager og mindre bevoksninger. Landskabet opleves de fleste steder som lukket til transparent 
afgrænset og med lav kompleksitet. Området er friholdt for tekniske anlæg og antallet af store 
landbrugsbyggerier er begrænset. Den sparsomme bebyggelse sammenholdt med de lukkede 
landskabsrum bevirker, at landskabet opleves som meget uforstyrret, specielt øst for hovedvej 
11. Beplantning af skov eller læhegn kan understøtte den nuværende karakter, mens tekniske 
anlæg og bebyggelse kan virke skæmmende i området. 

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Området er beliggende på den vestlige del af Toftlund Bakkeø. Bakkeøen er fra næstsidste istid 
og er meget eroderet, hvorfor bakkeøen vanskeligt anes i terræn. Flere steder præges området 
er indlandsklitter. Disse opleves som mere markante landskabstræk end selve bakkeøen. Jord-
bunden er overvejende smeltevandssand og ferskvandssand. Indlandsklitterne er flyvesand. 

Let bølgende terræn ved Tradsborg Plantage.

Terrænet er svagt bølget og faldende mod Vadehavet. Terrænhøjden varierer fra kote 5 på Ge-
estranden til kote 14 omkring Tradsborg Plantage. 

I områdets østlige del findes søer som følge af råstofgravning. Herudover findes en række min-
dre grøfter og enkelte vandløb. Vandelementerne er ikke dominerende eller karaktergivende for 
området.

KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er præget af hedeplantager, mindre beplantninger og læhegn i mosaik med 
agerland. Sønder Farup Bjergplantage og Vester Vedsted Bjergplantage ligger i vest og Tradsborg 
Plantage ligger i øst. Områdets træarts- og afgrødevalg er i høj grad betinget af den sandede 
jordbund. Markstørrelsen er overvejende middelstor og jorden dyrkes intensivt. Landskabet 
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opleves de fleste steder som middelstore, lukkede landskabsrum afgrænset af bevoksninger. Be-
byggelsen inden for karakterområdet er overvejende centreret omkring hovedvejen Tøndervej 
og de tilgrænsende landsbyer på Geestranden. Der findes kun enkelte spredte boliger i området 
og antallet af store landbrugsbyggerier er begrænset. Dette er særligt udtalt for området øst for 
hovedvejen.

Indlandsklitter ved Tradsborg Plantage.

De underliggende landskabsstrukturer for området i vest ved Sønder Farup og Vester Vedsted 
er i høj grad betinget af byernes placering på bakkeøens kant, hvor de ligger beskyttet mod ti-
devandet. Landsbyerne ligger yderst på bakkeøen på et noget højere niveau end marskomgivel-
serne og byernes kulturhistorie går helt tilbage til oldtiden hvor der har været bosættelser. Indtil 
opførelsen af havdiget i 1911‐1913 var truslen fra stormfloder et livsvilkår for indbyggerne og 
listen over tidligere katastrofer er lang.

Efter krigen i 1864 blev Vester Vedsted grænsesogn mellem hertugdømmet Slesvig og Kongeriget 
Danmark. Grænsedragningen er baggrunden for, at et øst‐vestgående fløjdige syd om Vester 
Vedsted blev opført for at markere grænsen fra perioden mellem 1864 og 1920. På dets top pa-
truljerede gendarmer indtil genforeningen i 1920. Fløjdiget er bevaret i dag. Under 2. Verdens-
krig anlagde den tyske besættelsesmagt to større kanonbunkere ved Vester Vedsted.

Karakterområdet gennemskæres af hovedvej 11 og jernbanen, i øst er der to gyllebeholdere og 
derudover er der en minkfarm. Bortset fra det førnævnte er karakterområdet friholdt for større 
tekniske anlæg. Fra syd påvirker vindmøller fra marsken og fra området ved Lundsmark ind i ka-
rakterområdet. Den sparsomme bebyggelse sammenholdt med de lukkede landskabsrum bevir-
ker at landskabet opleves som meget uforstyrret.

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Landskabet er af middelstor skala og opleves som transparent afgrænset til lukket. De mange 
bevoksninger og hegn gør, at landskabet opleves som mange, mindre landskabsrum med klare 
afgrænsninger. Dette er særligt udtalt øst for hovedvejen Tøndervej. I sommerperioden opleves 
landskabet som særligt lukket på grund af den høje forekomst af majs i området. 

Bevoksningshøjden er lav til middel grundet jordbunds- og vindforhold og langs mange marker 
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består læhegnene af både løv- og nålebeplantning, hvor enkelte mellemhøje nåletræer stikker 
op over de lave løvtræer.  

Kompleksiteten for landskabet er enkel, da karakterområdet består af få karaktergivende ele-
menter som plantager, intensivt dyrkede marker og beplantning langs markerne, som skaber 
mindre landskabsrum. Tæt ved Geestranden er læhegn og markstrukturer nord-syd orienteret. 
Mod øst er landskabet uden en tydelig orientering og struktur. Enkelte grøfter langs markerne er 
med til at skabe struktur.

Landskabet opleves som roligt grundet det lave antal tekniske anlæg og byggerier, og den spar-
somme bebyggelse sammenholdt med de lukkede landskabsrum bevirker, at landskabet opleves 
som meget uforstyrret. 

Gennemgående har hedeplantagerne og de dyrkede arealer en tidsdybde på 70-90 år.

Et af de få tekniske anlæg, der findes i karakterområdet. 

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER

Oplevelsesværdierne i området er i høj grad bundet op på det uforstyrrede landskab, hvor 
mængden af byggeri og tekniske anlæg er meget begrænset. Herudover er der flere visuelle og 
kulturhistoriske oplevelsesværdier knyttet til færdsel langs Geestranden, hvor man har udsigt ud 
over marsken.  

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakterområdet er karakteristisk med sine middelstore markstørrelser og mange lukkede land-
skabsrum. Særligt fraværet af større byggerier og tekniske anlæg samt bevoksningernes antal og 
udstrækning gør karakterområdet karakteristisk og adskiller det fra de omkringliggende karakte-
rområder.  



99
VESTER VEDSTED - TRADSBORG

99
LANDSKABSKARAKTERANALYSE KOMMUNEPLAN 2018-30

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden er god og landskabets intakthed vurderet på den kulturhistoriske oprindelse og tids-
dybde er ligeledes god.

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdets værdi ligger i det uforstyrrede landskab, hvor mængden af byggeri og tekniske 
anlæg er meget begrænset. Landskabet er derfor primært sårbart overfor større byggerier og 
tekniske anlæg samt overfor fjernelse af læhegn og rydning af skov. 
Den karakteristiske bebyggelse med landsbyer så som Sdr. Farup og Vester Vedsted på Geestran-
den er sårbar over for ny bebyggelse, anlæg, tilplantning mv., der kan sløre den klare grænse 
mellem marsken og bebyggelsen eller visuelt opdele den store, sammenhængende marskflade.

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Karakterområdets vestlige del, det vil sige geestranden er udpeget som værdifuldt landskab for 
at friholde området for bebyggelse og tekniske anlæg. 

Størstedelen af karakterområdet er udpeget som større uforstyrret landskab. Der er relativt lidt 
bebyggelse og få tekniske anlæg i området og i kombination med en del spredte bevoksninger 
giver det landskabet et uforstyrret udtryk, som ønskes fastholdt. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Afgrænsningen til de omkringliggende karakterområder er i høj grad betinget af dyrkningsgrund-
laget. De omkringliggende karakterområder er generelt mere åbne og i større skala. Samtidig 
er karakterområdet afgrænset mod nord, vest og syd af et andet geomorfologisk udgangspunkt 
som er hedeslette og marsk. Det ses også at karakterområdet fordi det er beliggende på en bak-
keø har et forhøjet terræn sammenlignet med den omkringliggende hedeslette og marsk.

Overgangen til marsken (Geestranden) er sårbar overfor tilplantning. Langs den øvrige rand vil 
tilplantning kun styrke landskabskarakteren. Landskabet er generelt sårbart overfor højt byggeri 
og store bygningsvolumener. Dette er særligt gældende langs Geestranden, hvor byggeriet vil 
kunne påvirke negativt ind i område 561.20, Marsken.  

STRATEGI
I karakterområdet bør det undgås at etablere byggeri, særligt større landsbrugsbyggerier og tek-
niske anlæg, der ikke kan sløres af beplantning. Kommende byggerier herunder gylletanke m.m. 
bør indpasses i landskabet og afskærmes med beplantning, der er typisk for karakterområdet.   
Skovrejsning inden for området vil kunne understøtte den nuværende karakter. Det samme gæl-
der for etablering af læhegn, som vil være med til at skabe flere landskabsrum. Hvis nye læhegn 
overvejende har en nord-sydgående retning vil dette samtidig være med til at understøtte og 
videreudvikle strukturen for karakterområdet.  
Der bør ikke etableres ny bebyggelse, anlæg, tilplantning mv. ved landsbyer som Sdr. Farup og 
Vester Vedsted på Geestranden, der kan sløre den klare grænse mellem marsken og de højere 
beliggende landsbyer.
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561.17 HØM

RESUME
Karakterområdet er beliggende på Toftlund bakkeø. Terrænet er overvejende fladt til let bøl-
gende, dog med et større terrænspring mellem Høm og Spandet. Karakterområdet består af en 
blanding mellem intensivt og ekstensivt dyrkede jorde. Mindre skovparceller ses spredt i land-
skabet og læhegnene fremstår hullede og meget varierende i deres retning og højde. Karakteren 
for området er svag, da landskabselementerne er mangeartede, derfor skal den strategiske ud-
vikling ske med udgangspunkt i det lokale område inden for karakterområdet. 
Delområdet ved Bjørnkærmose fremstår særligt karakteristisk, pga. den markante struktur givet 
af læhegn og grøfter, som skaber mindre landskabelige rum. Delområdet skal forvaltes så struk-
turen understøttes. 

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er beliggende på Toftlund Bakkeø, hvor denne gennemskæres af en mindre 
erosionsdal. Erosionsdalen løber fra nordenden af Roager til nordenden af Egebæk. Bakkeøen 
er dannet under forrige istid, hvor isen aflejrede en masse materiale, mens erosionsdalen er 
dannet under og efter sidste istid, hvor smeltevandet fra isen fjernede store mængder materiale 
og skabte erosionsdalen. Langs erosionsdalen løber Roager Vesterbæk. Øst for Egebæk-Hviding 
findes et mindre moseområde. Jordbunden består overvejende af moræneler og smeltevands-
sand og derudover er der langs erosionsdalen mindre områder med ferskvandstørv og –gytje. I 
karakterområdet er der to mindre søer.

Terrænformen for området er hovedsageligt fladt til bølgende dog mere kuperet enkelte steder i 
sydøst, særligt mellem Høm og Spandet, hvor terrænhældningerne er højere. Overordnet er ter-
rænet faldende fra øst mod vest, således er koten i den sydøstlige del af karakterområdet 46 og 
koten i den vestlige del 8.

Let bølgende landbrugsflade med spredte bevoksninger og læhegn. 
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Området er kendetegnet af overvejende nord/syd gående læhegn for hele karakterområdet. Læ-
hegnene består både af nåle- og løvtræer. Derudover ses mindre områder med skovbeplantning. 
Arealanvendelsen i karakterområdet er landbrug og dyrkningsintensiteten er varierende, dog 
overvejende intensiv. Landsbyer beliggende på grænsen til karakterområdet er; Lustrup, Dam-
hus, Seem, Høm, Spandet, Roager, Lundsmark og Egebæk-Hviding samt Vesterbæk. Bebyggelsen 
i karakterområder ligger spredt og består hovedsageligt af større landbrug. 

Jorden omkring Roager er meget kalkholdig og i 1930’erne var området en vigtig brik i udvindin-
gen af mergel. Nord for Roager er en stor efterladt mergelgrav blevet til søen Congo.

Før 1864 var Roager sogn og området ved Høm og Spandet en del af hertugdømmet Slesvig. 
Efter nederlaget i 1864 overgik byen med resten af Sønderjylland, til tysk herredømme, frem til 
1920. Der ses stadig enkelte huse i tysk byggestil i området.

Af tekniske anlæg er der flere højspændingstracéer som krydser karakterområdet.

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen er mellem men gennemgående meget varierende for karakterområdet. Omkring lands-
byerne Lustrup, Høm og Spandet er markerne små hvorimod størrelsen for markerne mellem 
landsbyerne ses at være mellem. Mellem Høm og Spandet består læhegnene skiftevis af høj og 
lav beplantning. Længere mod nord er beplantningen lav. Landskabet i karakterområdet opleves 
som overvejende transparent afgrænset, omkring arealer med skov opleves landskabet som luk-
ket.

Kompleksiteten for karakterområdet er meget sammensat, hvilket skyldes at området består af 
intensiv og ekstensiv dyrkede jorde, høje og lave læhegn, åbne landskaber og arealer med skov 
samt spredt bebyggelse, hvorved mange forskellige landskabselementer indgår i området. Struk-
turen for området er svag, da markere brydes af arealer med skov og da markernes orientering 
ikke ses at være ensartet. 

Området opleves som middel roligt og der er ingen støj.

Den kulturhistoriske tidsdybe er mellem 200 og 60 år. Store dele af de intensive dyrkede marker 
omkring Seem og Lustrup har en tidsdybde på 200 år. Området i sydøst har en tidsdybde på 100 
år og omkring Vesterlund er tidsdybden 60 år eller mindre. 
Den kulturhistoriske oprindelse afspejles derfor i mindre grad af landskabet i flere områder in-
den for karakterområdet.

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Landskabskarakteren er generelt svag. Landskabet består af mange forskellige elementer så som 
intensiv og ekstensiv dyrkning af jorden, høj og lav beplantning af læhegn samt skov beplantning 
beliggende spredt i landskabet. Samtidig er strukturen i landskabet, som bl.a. synliggøres af mar-
kernes orientering, svag. 
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LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Landskabets tilstand i karakterområdet er god. Visse læhegn i området mellem Høm og Spandet 
ses at have en god tilstand, hvor andre har en dårlig tilstand. 
Landskabets intakthed vurderet på den kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde er god idet 
landskabet afspejler den intensive landbrugsdrift, der har været de seneste 100 år.

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Da karakterområdet består af mange forskellige landskabselementer er landskabet ikke sårbart 
overfor tekniske anlæg, bebyggelse, tilplantning o. lign. Pga. det store terrænspring mellem Høm 
og Spandet er denne del af karakterområdet sårbart overfor etablering af tekniske anlæg og byg-
ninger da det kan sløre karakterområdets markante højdedrag. Samtidig er det forhøjede terræn 
mellem Høm og Spandet særligt sårbart overfor vindmøller og andre høje anlæg, der vil medføre 
en større visuel uro i denne del af karakterområdet.

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Mindre arealer inden for karakterområdet med tilknytning til Ribe Østerå og Munkesøen er ud-
peget som værdifulde landskaber i kommuneplanen for at fastholde områdernes nuværende 
karakter. Tilsvarende er et område sydvest for Spandet udpeget. Området er en del af et lavtlig-
gende landskabsstrøg, der strækker sig fra Roager til Spandet. 

Den østlige del af karakterområdet mellem Spandet, Roager og Høm er udpeget som større ufor-
styrret landskab. Området er en del af et større landskabsstrøg i den sydøstlige del af kommu-
nen, der overvejende er friholdt for større byggeri og tekniske anlæg. Landskabet opleves derfor 
relativt uforstyrret her. Underområdet Bjørnkær Mose er ligeledes udpeget som uforstyrret land-
skab fordi mosen har været friholdt for byggeri og tekniske anlæg.

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Mod nord afgrænses karakterområdet tydeligt af et mere naturrigt og lavtliggende å-system. 
Mod nordøst afgrænses området tydeligt af den mere flade hedeslette med et andet geomorfo-
logisk udgangsmateriale og af store områder med plantage. Mod vest afgrænses området også 
tydeligt af store områder med plantage og jernbanen. Mod syd afgrænses karakterområde svagt 
i området ved Bjørnkærmose og mere tydelige i sydøst pga. erosionsdalen som gennemskærer 
landskabet.            

STRATEGI
Da karakterområdet ses at være meget forskelligartet skal ændringer i landskabet ske med ud-
gangspunkt i det lokale område inden for karakterområdet. 
Etablering af tekniske anlæg, bebyggelse, beplantning o. lign. kan indpasses i karakterområdet, 
så længe at etableringen afstemmes med de omgivende karaktergivende landskabselementer 
for lokaliteten. 
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Etablering af tekniske anlæg, bebyggelse, beplantning o. lign. bør ikke ske på højere liggende 
arealer eller hvor der i landskabet forekommer markante terrænspring så som mellem Høm og 
Spandet, da etablering af ovenstående kan sløre landskabets terrænformer. 
Der kan plantes flere læhegn for at medvirke til en stærkere struktur i landskabet, dog bør læ-
hegn være nordsyd orienteret for at forstærke karakterområdets nuværende struktur.

Delområdet ved Bjørnkærmose skal forvaltes som beskrevet i nedenstående afsnit.

UNDEROMRÅDER

BJØRNKÆR MOSE

Landskabet omkring delområdet Bjørnkær Mose, vest for Egebæk-Hviding, fremstår anderledes 
en resten af karakterområdet. Området er homogent og landskabet er gennemgående fladt. 
Grøfter til dræning af markerne fremstår tydeligt i landskabet. Velbevarede, mellemhøje læhegn 
af både løv og nåletræer fremstår markant i landskabet. Læhegnene er gennemgående nordsyd 
orienteret med en svag hældning mod øst. Landskabet opleves som transparent afgrænset, pga. 
de markante læhegn og skoven mod nord som påvirker ind i karakterområdet. 
Bebyggelsen består af mindre landbrug og huse som er placeret langs Lundsmarkvej.

Skalaen for området er lille, da både de mellemhøje læhegn og grøfterne tydeligt indrammer 
landskabet og inddeler markerne. Kompleksiteten for delområdet er enkelt, da området består 
af få landskabselementer, og da strukturen er dominerende.

Landskabet opleves som roligt og generelt uforstyrret sammenlignet med resten karakterområ-
det og der er ingen støj.

Den kulturhistoriske tidsdybde for området er ca. 100 år. 

Underområdet Bjørnkær Mose afgrænses af bevoksning mod nord.
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Landskabskarakteren for området er særlig karakteristisk, da de markante læhegn, grøfterne og 
den ekstensive dyrkning af jorden er gennemgående for delområdet. Underområdets stærke 
struktur står i kontrast til resten af karakterområdet. 

Tilstanden for landskabet er god.

Delområdet afgrænses tydeligt mod nord af arealer med skov. Mod vest afgrænses delområdet 
af jernbanen. Der er ikke en tydelig afgrænsning af delområdet mod syd, dog består karakterom-
rådet mod syd af mange forskellige landskabselementer.

Delområdet er sårbart overfor tekniske anlæg, byggerier og beplantning af skov, lige som en eks-
tensivering af driften vil ændre områdets karakter.

Delområdet skal udvikles, så de nuværende karaktertræk understøttes bedst muligt. Dvs. at 
strukturen i området og det flade landskab bør fastholdes.  Der bør ikke placeres tekniske anlæg, 
nye bygninger eller rejses skov i delområdet. De stærke strukturer med nord-syd vendte læhegn 
og det særlige karakteristiske landskabsudtryk, forårsaget af den intensive dyrkning og de mar-
kante grøfter, bør bevares. 
Beplantning af læhegn kan ske i området, så længe disse viderefører den nuværende markante 
læhegnsstruktur som går i en nord-syd gående orientering.
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561.18 VARMING

RESUME
Karakteren for området er overvejende betinget af hedeslette, som er det geomorfologiske ud-
gangspunkt. I syd fremstår kanten af Toftlund Bakkeø markant med et stort terrænspring ned til 
lavningen, hvor Nørbæk Å løber. Dyrkningen af jorden er overvejende intensiv, nede i lavningen, 
langs Nørbæk Å, dyrkes jorden ekstensivt. Området er også kendetegnet ved større og mindre 
arealer med plantage. Bebyggelsen er hovedsageligt lokaliseret langs Toftlundsvej. Nørbæk Å, 
det skrånende terræn fra syd og den særlige oplevelsesværdi mellem Spandet og Lille Spandet, 
pga. terrænets markante fald, skal friholdes fra skæmmende elementer så som beplantning, 
bygninger og tekniske anlæg o. lign. I resten af karakterområdet vil beplantning kunne styrke 
områdets karakter.  

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Det geomorfologiske udgangspunkt for karakterområdet er hedeslette. Langs kanten af karakte-
rområdet mod syd, øst og vest se kanten af Toftlund Bakkeø. I den nordlige del ses en række ind-
landsklitter, der er en del af et større landskabsstrøg, der gør på tværs af karakterområdet. I det 
sydøstligste hjørne ses et område med flyvesandsdække. Hedesletten blev dannet i slutningen 
af sidste istid under isens tilbagesmeltning, hvor afstrømning fra ismasserne mod øst skyllede 
store mængder materiale væk og aflejrede grovere sedimenter. Flyvesandsdækket og indlands-
klitterne er opstået efter sidste istid som følge af sandflugt. Jordbunden består overvejende af 
ferskvandssand på hedesletten, smeltevandssand på bakkeøen og indlandsklitterne består af 
flyvesand. Nørbæk Å går på tværs af karakterområdet. Langs Nørbæk Å er jordbunden fersk-
vandstørv. 

I store dele af karakterområdet er terrænet fladt, omkring indlandsklitten er terrænet bølgende 
og mod syd er terrænet skrånende øverst fra karakterområdets afgrænsning, på bakkeøens kant, 
og ned mod Nørbæk Å. Bakkeøens markante kant betyder at Nørbæk Å fremstår derfor som en 
lavning. For store dele af karakterområdet varierer terrænkoten mellem 10 og 17. Hvor Nørbæk 
Å løber er koten 6 og i syd er koten 43.

Kanten af Toftlund Bakkeø. På toppen ses Spandet kirke. 
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Varming Plantage og Stavnager Plantage udgør en stor del af karakterområdet. Mindre områ-
der med plantage ses også spredt i landskabet. Læhegn af både nåle- og løvtræer indrammer 
markerne i syd. Dyrkningen af jorden er overvejende intensiv for store dele af karakterområdet, 
nede i lavningen langs Nørbæk Å og ved plantagerne dyrkes jorden enkelte steder ekstensivt. 
Bebyggelsen for området er hovedsageligt placeret langs Toftlundvej i syd og består af større 
landbrug og enkelte mindre huse. Ribe Golfklub og AMU-syd ligger ved Snepsgårde. Dele af 
karakterområdet var i perioden 1864 til 1920 tysk, og enkelte bygninger er i dag præget af tysk 
arkitektur.

Af tekniske anlæg ses en høj skorsten nær Varming Plantage og et højspændingstracé som går på 
tværs af karakterområdet.

Hulvej syd for spandet i kanten af bakkeøen. 

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for karakterområdet er tredelt. Omkring Varming og Stavnager Plantage er skalaen lille, 
hvor lavningen går på tværs af karakterområdet er skalaen mellem og for karakterområdets an-
dre landskabselementer er skalaen stor. Bevoksningshøjen er mellem for både de levende hegn 
og for områder med plantage. De levende hegn ses at være brede, hvilket gør dem yderligere 
markante i landskabet, særligt omkring Varminglund, hvor hegnene skaber tydelige landskabs-
rum. Hvor områder med plantage opleves som transparent afgrænset til lukket, så opleves de 
intensivt dyrkede marker omkranset af læhegn som transparent afgrænsede.

Kompleksiteten for karakterområdet er meget sammensat, da området består af mange forskel-
lige landskabselementer som udgør nøglekarakteren. 
Strukturen for området er middel, da størstedelen af markerne har en nord-sydlig orientering. 
Det samme er gældende for plantageområderne, hvis veje og kørespor har en nord/sydgående 
retning.

Karakterområdet opleves som visuel roligt med undtagelse af området ved Ribe Golfklub og 
AMU centeret. Der er ingen støj i karakterområdet.
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De dyrkede områder nær Varming og Nørbæk Å samt hedearealerne omkring åen har en tids-
dybe på 150 år eller mere. Varminglund, Stavanger Plantage og områderne omkring Favrholt har 
en tidsdybde på 100 år. Varming Plantage og de dyrkede arealer ved Nørremark og Mølby har en 
kortere tidsdybde på 60 år eller kortere.

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER 

Ved Lille Spandet er der en særligt fin udsigt ud over landskabet pga. terrænets markante fald på 
32 meter ned mod Mølby. 

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Landskabskarakteren er karaktersvagt til karakteristisk idet mange forskellige landskabselemen-
ter heriblandt intensivt landbrug, ekstensive arealer nær Nørbæk Å og plantagerne, er med til at 
definere karakteren.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden for landskabet i karakterområdet er god. For læhegn og plantageområder er tilstan-
den også god, særligt ved Varminglund hvor læhegnene er velbevarede.

Landskabets intakthed vurderet på den kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde vurderes ligele-
des at være god idet landskabet tydeligt afspejler de seneste store forandringer; tilplantningen 
af heden i nord og intensiv landbrugsdrift i syd.  

Udsigt fra vejen mellem Spandet og Ll. Spandet.



108108
LANDSKABSKARAKTERANALYSEVARMING KOMMUNEPLAN 2018-30

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Lavningen, hvor Nørbæk Å løber, og kanten af Toftlund Bakkeø i syd er sårbare overfor tilplant-
ning, bebyggelse, større tekniske anlæg o. lign., da dette kan sløre terrænformerne og den ty-
delige forskel på de geomorfologiske landskabsformer hhv. hedesletten og bakkeøen. Endvidere 
kan det forringe områdets særlige oplevelsesværdi. Bebyggelse i karakterområdets sydlige del 
bør placeres lands Toftlundvej, der udgør Karakterområdets sydlige grænse.   
Den øvrige del af karakterområdet er ikke sårbart overfor tilplantning. Karakterområdets vest-
ligste rand er mindre sårbar overfor bebyggelse og mindre, tekniske anlæg end den øvrige del af 
karakterområdet.

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Hele karakterområdet er udpeget som værdifuldt landskab. I karakterområdets nordlige del øn-
skes områdets karakter præget af skov med mindre lysåbnepartier fast holdt. I den sydlige del 
af karakterområderet ses afslutning på Toftlund Bakkeø. Dette markante geologiske træk ønskes 
friholdt for byggeri med mere.  

Hele karakterområdet er udpeget som større uforstyrret landskab. Området er en del af et større 
landskabsstrøg i den sydøstlige del af kommunen, der overvejende er friholdt for større byggeri 
og tekniske anlæg. Landskabet opleves derfor relativt uforstyrret her.

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Mod nord afgrænses karakterområdet tydeligt af Ribe å-system, som har et andet geomorfo-
logisk udgangspunkt og hvor landskabet ses at være natur/halvkultur og mere åbent. Mod øst 
afgrænses karakterområdet af kommunegrænsen mod Haderslev kommune, afgrænsningen op-
leves ikke som tydelig i landskabet.

Mod vest og sydvest afgrænses karakterområdet af Toftlund bakkeø og jorden dyrkes mere in-
tensivt. Afgrænsningen mod syd opleves tydeligt i landskabet pga. stigningen i terrænet, særligt 
ved Lille Spandet er stigningen er markant.

STRATEGI
En ekstensivering af driften vil kunne styrke karakteren og skabe sammenhæng mellem arealan-
vendelsen og det geomorfologiske udgangspunkt.   

Lavningen langs Nørbæk Å og kanten af Toftlund Bakkeø, særligt mellem Spandet og Lille Span-
det skal friholdes for elementer såsom tilplantning, bebyggelse, tekniske anlæg o. lign., som kan 
virke slørende for terrænudspring og for oplevelsesrige udsigter. Tilplantning kan med fordel ske 
i den øvrige del af karakterområdet, for at understøtte områdets lidt svage karakter. Eventuel be-
byggelse og tekniske anlæg bør placeres i karakterområdets vestligste del, så bebyggelsesstruk-
turen og den rolig oplevelse af landskabet bibeholdes. Nødvendig bebyggelse i karakterområdets 
sydlige del skal placeres nær Toftlundvej, hvor denne udgør karakterområdets grænse. Det vil 
understøtte den eksisterende bebyggelsesstruktur og friholder bakkeøens yderste kant. 

Beplantning omkring bygninger og tekniske anlæg kan hjælpe med at understøtte områdets ka-
rakter.
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561.19 LUNDSMARK

RESUME
Karakterområdet består af en homogen landbrugsfalde, hvor de væsentligste karaktertræk er de 
middelstore, intensivt dyrkede marker, læhegn og spredte, lave bevoksninger samt store gård-
anlæg og vindmøller. De kulturhistoriske træk er ikke markante i landskabet, og området har en 
relativt kort tidsdybde. Landskabet er mellem til storskala og enkelt til sammensat. Området er 
generelt meget robust og ikke særligt sårbart overfor store landbrugsbyggerier, vindmøller, be-
plantning m.m. Mod vest omkring landsbyerne på Geestranden er sårbarheden større.

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Området er beliggende på Toftlund Bakkeø. Bakkeøen er fra næstsidste istid og er meget erode-
ret, hvorfor den vanskeligt anes i terræn. Jordbunden består overvejende af grovsand. Terræn-
højden varierer fra kote 2 til kote 25. Terrænet opleves som fladt med et jævnt fald mod Vadeha-
vet i vest og Rejsby Å i syd. Vandelementer er stort set fraværende i karakterområdet. Geologien 
og jordbunden er ensartet inden for karakterområdet.

Intensivt dyrket landbrugsflade med lave læhegn og mindre bevoksninger.

KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er præget af mellem til store, intensivt dyrkede marker adskilt af semi-transpa-
rente læhegn og småbevoksninger. Skel og læhegn er de fleste steder varierende i deres orien-
tering, enkelte steder er de dog overvejende nord-syd orienterede. Et større areal med plantage 
ses i midten af karakterområdet. 

Bebyggelsen i området er præget af spredte, store gårdanlæg orienteret omkring de større 
veje. Området grænser op til flere mindre landsbyer. De fleste steder opleves overgangen mel-
lem landskab og landsby som flydende med marker og tofter, der strækker sig helt ind i byerne. 
Omkring Høgsbro ses svage rester af en stjerneudskiftningsstruktur. Områdets kulturhistorie er 
ikke dominerende for oplevelsen af landskabet. De kulturhistoriske træk er primært relateret til 
landsbyerne Råhede, Gl. Hviding, Enderup og Høgsbro i vest og deres placering på Geestranden 
og nær vandløbene. Landsbyerne er derfor beliggende på overgangen mellem marsken og Vade-
havet mod vest og den hævede gest mod øst. 
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Jorden omkring Roager i øst er meget kalkholdig og i 1930’erne var området en vigtig brik i ud-
vindingen af mergel. Enkelte mergelgrave ses stadig i landskabet. 

Karakterområdet var under tysk herredømme i perioden 1864 til 1920, hvilket enkelte steder 
præger arkitekturen i området. 

Karakterområdet præges i dag af en række vindmøller placeret i den midterste del af karakte-
rområdet samt vindmøller i Tønder Kommune. Jernbanen går på tværs af området i vest og et 
højspændingstracé krydser området i øst.

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Landskabet er et mellem- til storskala landskab, der opleves som åbent til transparent afgrænset 
med læhegn og enkelte spredte bevoksninger. Bevoksningshøjden er overvejende lav til mellem 
grundet kystnærhed og jordbundsforhold. Strukturen i området er middel stærk, men enkelte 
steder er læhegnenes orientering med til at give en mere dominerende struktur. Karakterom-
rådets kompleksitet kan beskrives som enkel til sammensat, idet området indeholder relativt få 
karaktergivende elementer så som marker, læhegn, mindre bevoksninger, gårdanlæg og vind-
møller. De karaktergivende elementer ses gennemgående i hele karakterområdet og det flade 
terræn giver landskabet et enkelt udtryk.

Karakterområdet opleves enkelte steder som visuel uroligt, primært pga. områdets mange og 
forskelligartede vindmøller. Støjmæssigt opleves karakterområdet overvejende som roligt.

Områdets kulturhistoriske tidsdybde er relativt kort (60-70 år), da store arealer er omdannet fra 
hede areal til intensiv dyrket landbrugsjord. Omkring marsklandsbyerne mod vest, er tidsdybden 
dog større.

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER 

Omkring landsbyerne Høgsbro, Gl. Hviding, Enderup og Råhede opleves overgangen mellem 
bakkeø og marsklandskab tydeligt, og man kan fornemme bebyggelsens karakteristiske placering 
langs Geestranden. Sammenhængen mellem naturgrundlaget og de kulturhistorisk betingede 
strukturer ses derfor tydeligt. 

Flere steder i Roager by kommer landskabet helt ind i byen. 
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VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Landskabskarakteren er særligt karakteristisk med tydelige, ensartede karaktertræk over hele fla-
den. De væsentligste karaktertræk er det flade terræn med middelstore, intensivt dyrkede marker 
adskilt af læhegn samt store gårdanlæg og vindmøller.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Områdets tilstand er god og intakt. Enkelte nåletræshegn er i dårlig stand.

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er meget robust pga. den store skala og således ikke særligt sårbart overfor 
store landbrugsbyggerier, vindmøller og andre tekniske anlæg. 

Omkring grænsen til marsken i øst er området mere sårbart overfor store byggerier og tekniske 
anlæg. Dette gælder specielt i forhold til byggerier, der ikke passer i skala og struktur med lands-
byernes øvrige bebyggelse, og som kan påvirke oplevelsen af marsken. Derfor er det vigtigt, at 
tiltag på kanten af bakkeøen vurderes i forhold til deres indvirkning på Marsken og oplevelsen af 
denne. Samtidig er den karakteristiske overgangen mellem marsken og de højere liggende områ-
der på Geestrand, hvorpå landsbyerne Råhede, Hviding, Enderup og Høgsbro er placeret, sårbar 
overfor beplantning, større tekniske anlæg og store bygninger, som kan forstyrre den tydelige 
sammenhængen mellem naturgrundlaget og kulturhistorien for delområdet.  

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Karakterområdets vestlige del er udlagt som værdifuldt landskab fordi geestranden er et væsent-
ligt karaktergivende element, der ønskes friholdt for byggeri, tekniske anlæg og slørende beplant-
ning. Områdets karakter ønskes fastholdt.

I karakterområdets østligste del er et mindre område ligeledes udpeget som værdifuldt landskab. 
Området udgør afslutningen på den lavning, der er beskrevet i karakterområde 561.20 Roager. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Karakterområdet afgrænses mod syd af kommunegrænsen til Tønder Kommune men landskabs-
karakteren strækker sig på tværs af kommunegrænsen. Mod sydøst er området afgrænset af ero-
sionsdalen øst for Roager, som betinger en anden karakter. Mod vest følger karakterområdet bak-
keøens afgrænsning og overgangen til marsken, hvor forskelligheden fremstår tydeligt. Mod nord 
afgrænses området af et mere ekstensiv dyrket landskab med mere beplantning, mindre marker 
og et mere varieret terræn.
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STRATEGI
Området er overvejende robust og her kan nybyggerier og store tekniske anlæg med fordel pla-
ceres. Store gårdanlæg bør som udgangspunkt placeres, så de orienterer sig til områdets eksiste-
rende veje for at bibeholde den eksisterende bebyggelsesstruktur. Nyplantning og vedligehold af 
læhegn kan med fordel fremmes gennem sagsbehandlingen for at understøtte områdets karak-
ter. Særligt mod vest skal byggerier indpasses i forhold til den oprindelige struktur og skala. 
Et særligt karakteristisk træk for landsbyerne lokaliseret på Geestranden er udsynet ud over det 
flade marsklandskab. Det åbne landskab skal bevares og man bør derfor friholde områdets vest-
lige rand for bebyggelse og tekniske anlæg samt beplantning, som kan sløre den klare grænse 
mellem marsken og landsbyerne Råhede, Hviding, Enderup og Høgsbro.
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561.20 ROAGER

RESUME
Karakterområdet ligger på Toftlund bakkeø, hvor bakkeøen gennemskæres af en erosionsdal i 
øst-vestgående retning. Lavningen er kendetegnet ved ekstensiv dyrkning og mindre mosaikker 
af beplantning, mens bakkeøen domineres af intensivt landbrug. Bebyggelsen er koncentreret 
omkring byerne Roager og Øster Åbølling, og større landbrug er placeret langs veje. Landskabet 
er sårbart overfor bebyggelse og tilplantning i og omkring ådalen og lavninger. Landskabet på 
den intensivt dyrkede landbrugsflade mod syd er robust, og tekniske anlæg, bebyggelse og be-
plantning kan indpasses.

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er beliggende på Toftlund Bakkeø, hvor denne gennemskæres af en erosions-
dal. Bakkeøen er dannet under forrige istid, mens erosionsdalen er dannet under og efter sidste 
istid, hvor smeltevandet fra isen fjernede store mængder materiale og skabte dalen. Jordbunds-
forholdene i området er meget komplekse med størstedelen af området bestående af moræne-
ler eller sand på bakkeøen og ferskvandssand og -gytje i erosionsdalens lavereliggende områder. 
Terrænhøjden varierer fra kote 7 i vest til kote 31 i øst. Terrænet er kote 12 nede i erosionsdalen 
og kote 26 på den øverste kant af dalen. 
Området gennemskæres af det øst-vestgående vandløb Kirkeby Bæk og de lavere liggende area-
ler er præget af omfattende grøftesystemer.

Erosionsdalen anes svagt i terræn syd for Roager by.

KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er præget af middelstore marker. Dyrkningsintensiteten er størst på bakkeøen 
og aftagende omkring de lavereliggende områder. Der er ikke nogen gennemgående retning eller 
struktur på markernes orientering, idet disse er betinget af lavningen og dens forgreninger. Der 
findes flere mindre bevoksninger og læhegn i området. Disse opleves dog ikke som væsentlige 
karaktertræk. 
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Bebyggelsen i området er koncentreret omkring Roager og Øster Åbølling samt langs Hølleskov-
vej og Roagervej. De lavereliggende arealer er friholdt for bebyggelse og tekniske anlæg. De fle-
ste steder opleves overgangen mellem landskab og landsby som flydende med marker og tofter, 
der strækker sig helt ind i byerne.

I perioden 1864 til 1920 var karakterområdet en del af Tyskland. 

Af tekniske anlæg går et højspændingstracé på tværs af karakterområdet i øst. Vindmøller syd 
for karakterområdet i Tønder kommune påvirker ind i området.

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Karakterområdet er et mellemskala landskab. Omkring erosionsdalen opleves landskabets skala 
flere steder som større end i det øvrige karakterområde, fordi man her har lange, uforstyrrede 
kig ud over ekstensivt dyrkede marker. 

Karakterområdet opleves som åbent på bakkeøen, hvor jorden dyrkes intensivt og transparent 
afgrænset til åbent omkring lavningen, hvor der er enkelte spredte bevoksninger. Bevoksningen 
er overvejende af middelhøjde.

Kompleksiteten i området kan beskrives som sammensat pga. den forskellige karakter som ses 
på bakkeøen og i og omkring erosionsdalen. Strukturen i området er middel idet de væsentligste 
landskabselementer som marker, bevoksninger og læhegn er af varierede størrelse og orien-
tering, fordi lavningens forgreninger betinger strukturen. Bebyggelsesstrukturen er dog relativ 
tydelig i området.  

Området opleves som visuelt roligt og der er ingen støj.

Områdets tidsdybde er de fleste steder mellem 100 og 200 år. Tidsdybden er størst omkring 
lavningen og de intensivt dyrkerede arealer i syd, hvor markenes orientering kan spores 100 år 
tilbage eller mere. I vest er tidsdybden kortere, hvor tidligere engarealer nu dyrkes intensivt. 

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER 

Området omkring erosionsdalen og Kirkeby Bæk byder flere steder på fine udsigter pga. terræn-
spring og åbne vidder langs erosionsdalen.

Indkig til Roager by på tværs af erosionsdalen.
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VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Området er karakteristisk, da landskabet kendetegnes af intensivt dyrkning og læhegn på bak-
keøen og ekstensiv dyrkning og mosaikker af beplantning i og omkring erosionsdalen.  

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden for karakterområdet er overvejende god og intakt. Enkelte læhegn i den nordlige del 
af området ses dog at være i dårlig stand, ligesom opdyrkning af de lavereliggende arealer over 
tid har forandret karakteren af området.

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Lavningen og ådalen er sårbar over for bebyggelse, tekniske anlæg, tilplantning og intensivering 
af landbrugsdriften, da dette vil sløre de landskabelige sammenhænge og geomorfologien som 
værende udgangspunktet for karakteren. Øvrige arealer er mindre sårbare over for nybyggeri og 
tekniske anlæg. Gårdanlæg bør orienteres omkring de større veje for at bibeholde områdets op-
rindelige bebyggelsesstruktur. Arealerne på bakkeøen er ikke sårbare over for tilplantning.

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Området omkring erosionsdalen i den nordlige del af karakterområdet er udpeget som værdi-
fuldt landskab for at fastholde områdets karakter og friholde området for byggeri og tekniske 
anlæg.  

Den østlige del af karakterområdet er udpeget som større uforstyrret landskab i kommune-
planen. Området er en del af et større landskabsstrøg i den sydøstlige del af kommunen, der 
overvejende er friholdt for større byggeri og tekniske anlæg. Landskabet opleves derfor relativt 
uforstyrret her.

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Karakterområdet afgrænses mod syd af Tønder Kommune og afgrænsningen opleves som svag. 
Mod nord afgrænses området tydeligt af et større terrænspring som markerer ådalens øverste 
kant. Grænserne til de omkringliggende karakterområder opleves de fleste steder som glidende, 
og grænserne har de fleste steder samme sårbarheds niveau som selve karakterområdet. Mod 
øst afgrænses karakterområdet af et fladere, intensivt dyrket landskab.

STRATEGI
Ådalen og de øvrige lavbundsarealer skal friholdes for bebyggelse, tilplantning og tekniske anlæg 
for at bevare den åbne og ekstensive karakter. Den eksisterende bebyggelsesstruktur skal beva-
res med landbrugsgårdenes placering langs veje.

Større tekniske anlæg, skovrejsning og levende hegn kan indpasses i landskabet i den sydlige del 
af karakterområdet.
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561.21 SPANDET

RESUME
Karakterområdet er beliggende på Toftlund bakkeø. Området, som overvejende består af mo-
ræneler og smeltevandssand, kendetegnes af at være mellemstore intensivt dyrkede marker. 
Områder med mose i syd præges af skov. Større landbrug og mindre huse ses inden for karakte-
rområdet og husene er ofte placeret nær skovområder. Større tekniske anlæg og bygninger samt 
tilplantning af arealer med løvskov kan med fordel indpasses i karakterområdet.

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er beliggende på Toftlund Bakkeø. Bakkeøen er dannet under forrige istid, hvor 
isen aflejrede en masse materiale. I den sydøstlige del består området af mose. Jordbunden er 
overvejende moræneler og smeltevandssand og området omkring mosen består af ferskvand-
størv. Karakterområdet har en terrænkote på 25 i syd langs Sønderkær Bæk og stiger jævnt til 
kote 46 i den nordlige del.

KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

I den østlige del af karakterområdet er der små men intensivt dyrkede marker og større og min-
dre arealer med høj løvskov. Landskabet opleves her som transparent afgrænset til lukket. Ræk-
ker af læhegn ses i karakterområdets sydvestlige del og landskabet opleves her som åbent. Mod 
vest og omkring Spandet mark dyrkes jorden intensivt og større gårde er fremtrædende i land-
skabet. Mindre huse er beliggende i sydøst i sammenhæng med skov og moseområdet. Marker-
nes orientering i karakterområdet er gennemgående nord-sydgående. 

Karakterområdet var i perioden 1864-1920 tysk. 

Af tekniske anlæg er der en telemast, et højspændingstracé og en grusgrav. Grusgraven ligger 
i den sydlige del af karakterområdet men fremstår ikke tydeligt i landskabet da området er af-
skærmet af beplantning.

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for karakterområdet er lille i den østlige del, hvor markerne er små og hvor landskabet 
opleves som transparent afgrænset til lukket pga. skovarealerne og de spredte bevoksninger. 
Landskabet i den sydvestlige del af karakterområdet er, med udgangspunkt i markerne, mellem-
størrelse og landskabet opleves som transparent afgrænset til åbent. Bevoksningshøjden for de 
levende hegn er mellem og for skoven høj.

Kompleksiteten for området er sammensat, da landskabet i sydvest kendetegnes af at være 
åbent, intensivt dyrket og mellem skala, hvor landskabet i øst derimod kendetegnes af at have 
en lille skala med lukkede landskabsrum pga. skovene. 
Strukturen for karakterområdet er middel, da området er sammensat, men stadig har en gen-
nemgående nord-sydgående retning pga. markernes orientering.

Landskabet opleves de fleste steder visuelt roligt på trods af tekniske anlæg, større landbrug og 
råstofgravning og der er ingen støj.
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Tidsdybden for de dyrkede jorde og arealer med løvskov omkring Spandet mark og i øst har en 
stor tidsdybe på 100 år eller mere. Tidsdybden for landskab i vest er kortere, omkring 60 år.

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Området er karakteristisk og er kendetegnet af være intensivt dyrket med åbne landskabsrum i 
vest og mere transparent til lukkede landskabsrum i øst pga. beplantning.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Landskabet ses for hele karakterområdet at være i en god tilstand.

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er ikke sårbart overfor beplantning, hverken levende hegn, solitære træer el-
ler større områder med skovrejsning. Karakterområdet er grundlæggende ikke sårbart overfor 
større tekniske anlæg og store landbrug. Dog kan placering af vindmøller i den østlige del af ka-
rakterområdet medføre, at landskabet opleves som uroligt, hvilket denne del af karakterområdet 
vil være sårbart overfor.

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Karakterområdets nordlige del er udpeget som værdifuldt landskab. Området udgør en markant 
afslutning på Toftlund Bakkeø og dette markante geologiske træk ønskes friholdt for byggeri med 
mere.  

Størstedelen af karakterområdet er udpeget som større uforstyrret landskab i kommuneplanen. 
Området er en del af et større landskabsstrøg i den sydøstlige del af kommunen, der overvejen-
de er friholdt for større byggeri og tekniske anlæg. Landskabet opleves derfor relativt uforstyrret 
her. Syd for Spandet gør en række store landbrugsejendomme, at landskabet ikke her kan beteg-
nes som uforstyrret. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Mod nord afgrænses karakterområdet tydeligt at et markant terrænspring med den øverste 
kant som grænsen. Mod syd og øst afgrænses karakterområdet af kommunegrænsen mod hhv. 
Tønder kommune og Haderslev kommune. Afgrænsningen ses svagt i landskabet. Mod vest af-
grænses karakterområdet af et mere åbent landskab og et landskab som afspejler erosionsdalen. 
Markerne er der orienteret mod erosionsdalen modsat markernes nord-sydgående retning for 
det gældende karakterområde. Afgrænsningen opleves som svag i landskabet.      
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STRATEGI
Skovrejsning kan understøtte områdets nuværende karakter. Større tekniske anlæg og større 
bebyggelse kan indpasses i området, dog bør opsætning af vindmøller ikke ske nær skovområder 
da dette kan forringe den rolige oplevelse af områderne. Karakterområdet opleves flere steder 
som uforstyrret af byggeri og tekniske anlæg. Dette skyldes i høj grad beplantningen. Ved ind-
pasning af nye tekniske anlæg og bygninger er det derfor væsentligt, at disse afskærmes med 
løvtræs beplantninger. Generelt bør nye bygninger og anlæg sløres af beplantning for at bevare 
det uforstyrrede udtryk.
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561.22 MARSKEN

RESUME
Karakterområdet er beliggende langs Vadehavet ud mod vestkysten. Karakteren for området 
betinges af marsken med dens flade terræn, sparsomme beplantning og mange grøfter. Området 
dyrkes overvejende intensivt, en del markblokke er dog lagt ud i permanent græs og lignende. 
På grænsen af karakterområdet mod øst ligger landsbyer på det forhøjede terræn kaldet Ge-
estranden. I karakterområdet er der få landbrug og husmandssteder og samtidig er området 
stort set friholdt for tekniske anlæg med undtagelse af nogle enkelte vindmøller i nord. 

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er beliggende langs kysten ud mod Vadehavet. Området består overvejende af 
inddiget marsk og herudover er der mindre områder mod øst, hvor hedeslette og mose er det 
geomorfologiske udgangspunkt. Marsken er geologisk set ung og dannet gennem naturlige jord-
bundsprocesser i form af ophobning af dødt plantemateriale og marine aflejringer ved højvande. 
Med tiden er de overskyllede områder vokset i højden og blevet til marskenge. Hedesletten blev 
dannet i slutningen af sidste istid under isens tilbagesmeltning, hvor afstrømning fra ismasserne 
mod øst skyllede store mængder materiale væk og aflejrede grovere sedimenter. Jordbunden i 
marsken består af vekslende tynde saltvandslag og fine sedimenter. I områder med hedeslette 
består jordbunden af ferskvandssand. Marsken afgrænses ud mod Vadehavet af et dige, som 
inddæmmer marsken. Fra øst og ud mod kysten gennemskærer Sneum Å, Kongeåen og Ribe Å 
marsken på tværs. Nord for Sneum Å ligger Sneum Digesø, som er opstået som følge af klæg-
gravning. Meget karakteristisk er det flade terræn for hele karakterområdet. Terrænkoten er 2 
både i den østlige del og i den vestlige del af karakterområdet, med undtagelse af områder nær 
bakkeøerne hvor terrænet har en kote på 4. Kompleksiteten for landskabet er særlig lav, da mar-
sken tydeligt ses at betinge karakteren for området.

Karakteristisk, fladt marsklandskab med mindre marker adskilt af grøfter. 
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

I karakterområdet er marsk‐ og engområderne stor set friholdt for beplantning. Der ses meget få 
lave buske, som står spredt i landskabet. Marsk landskabet præges af en kombination af intensiv 
og ekstensiv landbrugsdrift. De karakteristiske smalle markstykkers orientering er enten øst-vest-
vendte eller nord-sydvendte og orienteringen understreges af de mange grøfter. 

Det er meget sparsomt med bebyggelse i karakterområdet. Bebyggelsen udgøres af enkelte 
større landbrug og husmandssteder, som er beliggende på marskfladen. Bebyggelsen er dog 
primært beliggende på Geestranden i kote 5 eller højere. Landsbyerne som ligger på grænsen til 
marsken er: Tjæreborg, Lille Darum, Store Darum, Vilslev, Nørre Farup, Inder Bjerrum, Øster Ved-
sted, Sønder Farup, Vester Vedsted, Egebæk-Hviding, Råhede og Høgsbro. 

I baggrunden anes Geestranden med bebyggelse og bevoksning.

Grøfterne er et væsentligt karaktergivende element på marskfladen. 
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Placering på kanten af marsken er særligt karakteristisk for området og Herredsbjerget vest for 
Vilslev har været tæt bebygget i oldtiden. Arkæologiske undersøgelser viser desuden, at Øster 
Vedsted har været bebygget og beboet siden stenalderen, et eksempel på at netop nærheden til 
marsken var altafgørende for tidligere tiders bønder i Vadehavsområdet.

Indtil havdigernes opførelse i starten af 1900 tallet var marsken meget udsat for stormfloder. 
Inddigningen gjorde det muligt at afvande marsken ved hjælp af grøfter og dermed forbedre 
dyrkningsgrundlaget.

Jagt- og fiskehytter ved Sneum Sluse.

Sneum Kirke. Engarealerne i baggrunden er oversvømmet af bagvand.
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Ved både Ribe Sluse og Sneum Sluse ligger to mindre hyttekolonier af jagt‐ og fiskehytter, som er 
opstået i flere etaper. 

Ved Sneum Å ligger Sneum Kirke på bakkeøens kant, hvor den rager op i det flade marsk land-
skab. Kirken var oprindeligt omgivet af landsbyen Sneum, før denne blev opslugt af den tidligere 
hovedgård Sneumgaard. Kirken er i dag et vigtigt landmark i det flade landskab.

Af tekniske anlæg krydser et højspændingstracé karakterområdet i den nordlige del og derud-
over er der to mindre områder med vindmøller, ét område med vindmøller i nord og ét område 
med vindmøller i syd ved Sønderenge. Ellers er marsken stor set friholdt for tekniske anlæg. Øst 
for Tjæreborg i karakterområde 561.02 påvirker et område med vindmøller ind i karakterområ-
det.

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Skalaen for karakterområdet opleves som stor, på trods af at de enkelte marker er små. Da land-
skabet fremstår meget åbent pga. den sparsomme beplantning og det gennemgående flade 
terræn, opleves landskabet derfor som stor skala. De enkeltstående lave buske påvirker ikke 
landskabet og marskfladen fremstår som åben og sammenhængende. Kompleksiteten for karak-
terområdet er enkel, da landskabet tydeligt er betinget af marsken som naturgrundlag. Struk-
turen for karakterområdet er dominerende, og udgøres særligt af de mange grøfter som ind-
rammer markerne i små parceller. Strukturen er særligt tydelig, da man pga. det flade og åbne 
landskab kan opleve marskens inddelinger over længere afstande. 
Landskabet opleves i store dele af karakterområdet som roligt. I den nordlige del af karakter-
område opleves der i nogle områder støj fra Hovedvej 24, ellers er resten af karakterområdet 
friholdt fra støj.

Karakterområdet har en tidsdybde på ca. 100 år baseret på opførelsen af havdiget i starten af 
1900-tallet. Bebyggelsesstrukturen er dog grundlagt før marsken blev inddiget og tidsdybden er 
derfor længere omkring Geestranden. Det kulturhistoriske landskab afspejler tydeligt marsken 
som det betingende naturgrundlag. Mange arealer er omdannet fra marsk til ekstensiv eller in-
tensivt dyrkede markarealer efter digets opførelse.

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER

Karakterområdet er kendetegnet af marsken, som har en særlig oplevelsesværdi, da området 
tydeligt afspejler det geomorfologiske udgangspunkt gennem de markante flade terrænformer.

Af særlige oplevelsesværdier i karakterområdet er også de markante udsigter og store vidder, 
som kan opleves på hele marskfladen pga. den sparsomme beplantning. Ved sluserne er det mu-
ligt at komme op i højden og opleve masken som et stort sammenhængende landskab. 

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakterområdet er særligt karakteristisk pga. det flade terræn, der stort set er friholdt for be-
byggelse beplantning. Derudover er den tydelige sammenhæng mellem det naturgeografiske 
udgangspunkt og den kulturhistoriske udnyttelse af området helt unik. 
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LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden af landskabet er god og landskabets intakthed vurderet på den kulturhistoriske oprin-
delse og tidsdybde er ligeledes god. 

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er sårbart overfor etablering af tekniske anlæg, bygninger og beplantning da 
dette kan sløre marsken som det tydelige geomorfologiske udgangspunkt og sløre den visuelle 
sammenhæng, der er på marskfladen fra Esbjerg by til grænsen ved Tønder kommune. Samtidig 
kan førnævnte elementer sløre og opdele sammenhængen mellem marsken og de højere lig-
gende landsbyer mod øst. De særlige oplevelsesværdier i karakterområdet som er de markante 
udsigter på marskfladen, vil ligeledes være sårbare overfor tekniske anlæg, bygninger og be-
plantning o. lign. 
Karakterområdet er sårbart overfor enhver form for terrænregulering. Markernes tydelige orien-
tering bør bevares.

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Vadehavskysten, marsken og Mandø er udpeget som værdifuldt landskab, større sammenhæn-
gende landskab og større uforstyrret landskab for at beskytte de åbne vidtstrakte landskaber. 
Vest for digerne opleves tidevandets frie dynamik, og øst for digerne opleves marskens bygnings- 
og bevoksningsløse landskab med tydelige dyrkningsstrukturer. Hele området kan betegnes som 
særligt værdifuldt.

Overgangen med mellem marsken og bakkeøerne, den såkaldte geestrand er ligeledes udpeget 
som værdifuldt landskab. Geestranden er både geologisk og kulturhistorisk interessant. 

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Afgrænsningen ud mod Vadehavet går langs diget og fremstår tydeligt. Mod syd afgrænses 
karakterområdet af kommunegrænsen til Tønder kommune og områdets afgræsning er ikke ty-
delig i landskabet. Mod øst grænser karakterområdet op til flere forskellige karakterområder og 
afgrænsningen er baseret på den geomorfologiske grænse. Mod øst ses afgrænsningen nogle 
steder tydeligt i landskabet særligt omkring Store Darum, hvor bakkeøen strækker sig ud i mar-
sken som et højere liggende terræn. Derimod fremstår afgrænsningen af bakkeøen ikke nær så 
tydeligt i landskabet ved Vester Vedsted da bakkeøen her er eroderet. Afgrænsningen mellem 
marsken og hedesletterne mod øst fremstår ikke tydeligt pga. områdernes flade terræn, dog er 
strukturen ikke nær så dominerende på hedesletten som på marskfladen.

Da karakterområdets terræn er meget fladt og da det er sparsomt med beplantning, vil karakte-
rområdet være sårbart overfor etablering af større tekniske anlæg og større byggerier i de tilstø-
dende karakterområder, som kan skæmme og forstyrre ind på marskfladen.    
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STRATEGI
Karakterområdet skal friholdes for byggeri og tekniske anlæg, der må ikke foretages større ter-
rænreguleringer eller etableres beplantning. Både marskfalden og Geestranden er sårbare over-
for tiltag, der kan sløre terrænformerne. 

Den meget karakteristiske placering med landsbyerne på Geestranden bør bevares. På arealer 
mellem landsbyerne og marsken må der derfor ikke etableres bebyggelse, teknisk anlæg, til-
plantning mv., der kan sløre den klare grænse mellem marsken og bebyggelsen eller visuelt op-
dele den store sammenhængende marskflade. 
Byggeri, der er nødvendigt for driften af en landbrugsejendom skal tilpasses omgivelserne i for-
hold til placering, orientering, materiale- og farvevalg m.m.. 
Skovrejsning og anden beplantning skal undgås for at bevare den åbne marskflade. For at styrke 
karakteren i området kan eksisterende beplantning med fordel nedlægges. 
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561.23 VADEHAVET

RESUME
Karakterområdet består overvejende af vade, men også af mindre områder med uinddiget marsk 
og strandeng. Strandengene græsses med husdyr og langs Varde Å ses både høslæt og græsning. 
Karakterområdet er på en gang dynamisk og uforstyrret men samtidig også påvirket af menne-
skelig aktivitet, idet digerne påvirker den naturlige dynamik og landskabets konstante forandring. 
Med undtagelse af digerne, sluserne og Låningsvejen, er karakterområdet friholdt for tekniske 
anlæg, bebyggelse og beplantning. Området er særligt karakteristisk, og skal fastholdes som så-
dan.    

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet består hovedsageligt af vade, men også af uinddiget marsk med strandenge 
og slikgårde. I karakterområdets nordlige ende ses et mindre område, hvis geomorfologiske ud-
gangspunkt er erosionsdal. Her løber Hostrup Bæk indtil den mødes med Varde Å. 

Vaden er opstået ved at tidevandet bærer finkornet materiale med sig, som afsættes, når tide-
vandet er i ro. Havbunden hæver sig derfor med nogle millimeter om året. Vaden gennemskæres 
af en række dyb. På vadefladerne findes en række mindre strømrender kaldet priller, som afvan-
der vaden ved ebbe. Langs kysten syd for Esbjerg, omkring Mandø og omkring Varde Ås udløb 
findes områder med uinddiget marsk og strandenge. Marsken er geologisk set ung og dannet 
gennem naturlige jordbundsprocesser i form af ophobning af dødt plantemateriale og marine 
aflejringer ved højvande. Med tiden er de overskyllede områder vokset i højden og blevet til 
marskenge. Marskengene er flere steder – særligt omkring Mandø, grøftet og der ses naturlige 
loer. Erosionsdalen er dannet under og efter sidste istid, hvor smeltevand skyllede store mæng-
der materiale bort og dannede lavninger i terrænet.

Vaderne består af finkornet materiale og er en blanding af sand, silt, ler eller slik. Jordbunden i 
marsken består af vekslende tynde saltvandslag og fine sedimenter, mens jordbunden i erosions-
dalen har et højt indhold af organisk materiale. 

Marskdannelser på østsiden af Mandø.
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Vandløbene Varde Å, Guldager Møllebæk, Fovrfeld Bæk, Måde Bæk, Novrup Bæk, Krogsgård 
Møllebæk, Sneum Å, Darum Bæk, Kongeåen, Ribe Vesterå og Vester Vedsted Bæk afvander alle 
til vadehavet. De fem sidstnævnte er reguleret af diger og sluser.  

Græsningsarealer i Varde Ådal.

KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Karakterområdet er overvejende natur påvirket af tidevandets frie dynamik. Langs kysten syd 
for Esbjerg og omkring Mandø græsses strandengene flere steder af husdyr. På engene omkring 
Varde Å og Hostrup Bæk ses en kombination af græsning og høslet. 

Karakterområdet er friholdt for bebyggelse, tekniske anlæg og bevoksning. Eneste undtagelse af 
Låningsvejen til Mandø, der er etableret som en let forhøjet grusvej på Vaden. Låningsvejen er 
omgivet af slikgårde, der har til formål at beskytte vejen mod tidevandet. Slikgårdene er mindre 
felter af vade, som er indhegnet med risknipper. Risknipperne opsættes typisk i to rækker ved 
kviste i mellem, så de virker som en faskine. Derved dæmpes tidevandets bevægelse nok til at en 
del af det materiale, som tidevandet fører med sig, kan nå at bundfælde sig. Dermed fremskyn-
des den naturlige marskdannelse omkring vejen. Syd for Mandø ses der ligeledes slikgårde.     

Låningsvejen med slikgårde.
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Karakterområdet har frem til havdigernes opførelse i starten af 1900-tallet hængt naturligt sam-
men med karakterområde 561.22 Marsken. Digerne har sikret mennesker og landbrugsjord bag 
digerne, men også standset den naturlige dynamik.  Vandløbene Sneum Å, Darum Bæk, Konge-
åen, Ribe Vesterå og Vester Vedsted Bæk er reguleret af sluser.  

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Landskabet er et åbent, storskala landskab uden bevoksning. Langs kysten opleves afgrænsnin-
gen som markant pga. digerne i den sydlige del og Esbjerg by og havn i nord. Digerne udgør en 
visuel og fysisk barriere i landskabet. 

Landskabet er meget enkelt idet det består af få karaktergivne elementer – vade, marsk/stran-
deng og diger.   

Karakterområdet har en middelstærk struktur. Strukturen er betinget af digerne i øst og de 
krydsende vandløb. Lokalt omkring Mandø skaber Låningsvejen og slikgårdene en dominerende 
struktur på en ellers dynamisk vadehavsflade. 

Karakterområdet opleves overvejende som visuelt roligt. Kun omkring Esbjerg by og havn ople-
ves visuel uro. 

Karakterområdet er geologisk set ungt og under konstant forandring på grund af tidevandets 
påvirkning. Den seneste gennemgribende ændring af landskabets nøglekarakteristika skete dog 
med etableringen af digerne i periode 1911-1925. Områdets tidsdybde fastsættes derfor til ca. 
100 år. Lokalt, omkring Låningsvejen, er tidsdybden kortere, idet vejen først er etableret i 1978.

Esbjerg Havn opleves visuelt uroligt sammenlignet med den øvrige del af karakterområdet. 
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SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER 

Vadehavet er en af kommunens største natur- og turistattraktioner. Området er udpeget som 
nationalpark og UNESCO verdensarv fordi det er unikt både nationalt og internationalt. 

Særligt de lange kig langs med kysten, hvor man oplever samspillet mellem vade, marsk og geest 
er helt unikke og skal bevares. 

Ebbevejen. Vadehavets dynamik er en af begrundelserne for udpegningen som UNESCO-verdensarv.  

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakterområdet vurderes som særlig karakteristisk fordi det adskiller sig markant fra de omgi-
vende landskaber. Den åbne, dynamiske vadeflade, der kun er synlig ved lavvande er unik selv på 
verdensplan.  

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden er god og landskabets intakthed vurderet på den kulturhistoriske oprindelse og tids-
dybde er ligeledes god, idet landskabet tydeligt afspejler den senest gennemgribende ændring 
af områdets nøglekarakteristika dvs. digebygningen. 

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Landskabet er særdeles sårbart over nye, fremmede landskabselementer, som kan forstyrre op-
levelsen af landskabet og naturen, samt en intensivering af driften på strandengene. 

Karakterområdet er ligeledes sårbart overfor byggeri, anlæg og terrænregulering i de tilgrænsen-
de karakterområder, der vil kunne påvirke oplevelsen af den enkle, uforstyrrede vadehavsflade.   
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Det flade, åbne landskab gør området særligt sårbart overfor tiltag idet selv små installationer 
kan ses over meget store afstande. Området er sårbart overfor alle tiltag, der kan forstyrre det 
lange kig på langs af Vadehavet og som kan forstyrre oplevelsen af samspillet mellem geest, 
marsk og vade.  

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Vadehavskysten, marsken og Mandø er udpeget som værdifuldt landskab, større sammenhæn-
gende landskab og større uforstyrret landskab for at beskytte de åbne vidtstrakte landskaber. 
Vest for digerne opleves tidevandets frie dynamik, og øst for digerne opleves marskens bygnings- 
og bevoksningsløse landskab med tydelige dyrkningsstrukturer. Dette udtryk ønskes fastholdt.  
Hele området kan betegnes som særligt værdifuldt.

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Syd for Esbjerg grænser karakterområdet mod øst op til 561.22 Marsken. Grænsen er trukket 
ved digekronen og opleves som en tydeligt, visuel grænse i landskabet. Både Marsken og Vade-
havet er sårbare karakterområder.

Nord for Esbjerg grænser karakterområdet op til 561.01 Marbæk-Lifstrup. Grænsen følger kyst-
linjen og natur- og kulturgeografiske afgrænsning af Varde Ådal og lavningen omkring Hostrup 
Bæk. Grænsen opleves tydeligt langs kysten og lidt mere diffust omkring ådalene. Overgangene 
er alle steder sårbare.  

Karakterområdet 561.24 Mandø omkranses af Vadehavet. Grænsen er også her trukket i dige-
kronen og mod vest ved foden af klitterne. Grænsen er lige som de to karakterområder sårbar.

STRATEGI
Karakterområdet skal friholdes for byggeri, anlæg, terrænregulering, beplantning m.m. der kan 
forstyrre oplevelsen af den åbne vadeflade og den frie og naturlige dynamik foran digerne.  Sær-
ligt det frie kig på langs af karakterområdet, hvor man kan opleve samspillet med de omkringlig-
gende landskaber, er unikt og sårbart. Selv små installationer som skilte, fugletårne og lignende 
kan have en negativ indvirkning på området idet de kan ses på meget store afstande. 

Tilsvarende skal de tilstødende karakterområder friholdes for byggeri og anlæg, der kan have en 
negativ indvirkning på oplevelsen af Vadehavet. 
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561.24 MANDØ

RESUME
Mandø er en inddiget barriereø i Vadehavet. Øen består hovedsageligt af opdyrket marsk og af 
et mindre område med klitter. Terrænet er fladt og øen rager kun få meter op over den omkring-
liggende vade. Bebyggelsen er primært placeret i klitterne, mens marsken dyrkes semi-intensivt. 
Det bevoksningsløse, flade landskabet opleves åbent og enkelt. Området skal friholdes for byg-
geri og anlæg, der kan forstyrre oplevelsen af det åbne, flade landskab, som Mandø og det omgi-
vende Vadehav byder på. 

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Mandø er en del af barrierekysten sammen med de øvrige vadehavsøer og halvøen Skallingen. 
En barrierekyst er en parallelforskudt kyststrækning bestående af øer og halvøer, der er adskilt 
fra fastlandet af en lagune, her Vadehavet. Øen består overvejende af inddiget marsk og et min-
dre område med klitter mod vest. Marsken er geologisk set ung og dannet gennem naturlige 
jordbundsprocesser i form af ophobning af dødt plantemateriale og marine aflejringer ved høj-
vande. Med tiden er de overskyllede områder vokset i højden og blevet til marskenge. 

Mandø var en hallig frem til digets opførelse i 1880’erne. En hallig er en uinddiget vadehavs ø, 
der oversvømmes af tidevandet. I dag er Langli den eneste danske hallig.  

Jordbunden er overvejende smeltevandssand oven på marine aflejringer, hvor det geologiske 
udgangspunkt er marsk. Klitterne består af flyvesand. 

Med undtagelse af klitterne i vest er terrænet på øen meget fladt og variere fra kote 1til kote 3.  
I klitterne variere terrænet fra kote 4 til kote 12.

Langs indersiden af diget ses en gravet kanal. Markerne afvander vi af grøfter til denne kanal. 

Udsigt over Vadehavet fra klitterne på Mandø.
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KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE 

Øen har gennem århundreder været inddiget med mindre sommerdiger, der kunne beskytte af-
grøderne mod oversvømmelse i sommerhalvåret. Med havdigets opførelse i 1880’erne skete der 
en intensivering af landbrugsdriften på øen. Størstedelen af øen dyrkes i dag som landbrugsjord 
med varierende intensitet. Den intensive landbrugsdrift har særligt i de senere år været udfor-
dret af et stigende antal gæs, der fouragere på markerne. Græs til husdyrgræsning eller slet er 
den primære afgrøde på øen. Der ses i dag et havdige, der omkranser største delen af øen samt 
et bydige, der kun beskytter byen og de nærmeste marker. Intensiv grøftning og afvanding har 
været en nødvendighed for at kunne dyrke jorden intensivt. Grøfterne inddeler marskfladen i 
lange, smalle markloder. Inden for bydiget ses nord-/sydgående orientering af markerne og uden 
for bydiget ses en overvejende øst-/vestgående orientering. Foruden digerne er karakterområ-
det er stort set friholdt for tekniske anlæg. Der ses enkelt telemast i Mandø By.   

Øen er stort set bevoksningsløs med undtagelse af enkelte lave krat og småplantninger. 

Bebyggelsen er samlet i og omkring klitterne i vest. Bebyggelsens placering er betinget af ti-
devandet. Førhen var bebyggelsen placeret på øens nordlige del kaldet Gammel Mandø, men 
pga. af stormflod flyttede man bebyggelsen til klitterne, hvor man i højere grad var sikret mod 
tidevand og stormflod. Efter havdigets opførelse er bebyggelsen igen begyndt at sprede sig mod 
nord. Enkelte nyere landbrug bryder ligeledes med den historiske bebyggelsesstruktur idet de er 
placeret på marskfladen øst for byen. Bebyggelsen er en kombination af enfamilieshuse, som-
merhuse og enkelte mindre landbrug samt en lille campingplads. 

Vandelementerne på indersiden af diget er menneskeskabte og består af grøfter og kanaler samt 
flere mindre søer. Søerne er opstået som en følge af klæggravning til digebygning.  

Karakteristisk grøn landbrugsflade opdelt af grøfter.
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RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

På trods af relativt små marker og beskeden bebyggelse, så opleves karakterområdet som et 
storskala landskab - særligt når man står på det ydre dige. Dette skyldes det flade og bevoks-
ningsløse landskab. De primære rumskabende elementer er således det ydre dige og klitterne. 

Bevoksningshøjden er lav for den beplantning, der findes på øen. Langs med det indre bydige er 
der mere beplantning, og diget fremstår derfor ikke tydeligt i landskabet.

Landskabet er enkelt idet karakteren betinges af relativt få elementer; det ydre dige, den grønne 
marskflade opdelt af grøfter og klitterne med bebyggelsen. 

Bebyggelsen på Mandø er placeret på det forhøjede terræn for foden af klitterne. Enkelte bygninger er placeret i klitterne.

Da Mandø stort set er bevoksningsløs, er diget et af de få rumskabende elementer å øen.  



MANDØ
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Strukturen på marskfladen er dominerende og er betinget af grøfterne og digernes forløb. Om-
kring bebyggelsen er strukturen mere løs idet de enkelte bygningers placering i høj grad er betin-
get af klitternes organiske former.  Enkelte landbrug bryder med strukturen da de er placeret på 
marskfladen.

Karakterområdet opleves visuelt roligt pga. af fraværet af tekniske anlæg. Digerne er et nøgleele-
ment for områdets karakter, og de opleves derfor ikke som et forstyrrende teknisk anlæg. Der er 
ingen støj i karakterområdet. 

I 1937 blev det eksisterende havdige opført, og øen fik sin nuværende struktur. Der er løbende 
sket en sammenlægning af marker, men den grundlæggende struktur er bevaret. Karakterområ-
dets tidsdybde fastsættes derfor til 70 til 80 år. 

Udsigt over Mandø det fra klitterne. Enkelte landbrugsbyggerier bryder med den øvrige bebyggelsesstruktur, ved at være placeret nede på marskfladen. 

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER 

Hele øen har en særlig oplevelses- og fortælleværdi i forhold til formidling af både landskab, na-
tur og kultur samt sammenspillet mellem disse i vandehavsregionen. 

VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Karakterområdet er særlig karakteristisk. Både den grønne, dyrkede marskflade og klitterne med 
den spredte bebyggelse er på hver deres måde særligt karakteristiske, og samtidig står de to del-
områder i kontrast til hinanden.

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Landskabskarakterens tilstand er god, og landskabets intakthed vurderet på den kulturhistoriske 
oprindelse og tidsdybde er ligeledes god idet landskabet tydeligt afspejler den senest gennem-
gribende ændring af områdets nøglekarakteristika dvs. digebygningen.



134
LANDSKABSKARAKTERANALYSEMANDØ KOMMUNEPLAN 2018-30

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Karakterområdet er sårbart overfor bebyggelse og tekniske anlæg, som bryder med områdets 
historiske bebyggelsesstruktur, der er betinget af øens naturgrundlag. Bebyggelse bør endvidere 
indpasses i forhold til den øvrige bebyggelses lille skala og relativt ydmyge karakter.

Ligeledes er området sårbart overfor beplantning, da det vil sløre strukturen betinget af diget, 
grøfterne og bebyggelsens placering. Ydermere vil beplantning kunne sløre den landskabelige 
sammenhæng med vaden og ændre det åbne udtryk, som er en del af områdets nøglekarakteri-
stika. 

Generelt er det meget flade og åbne landskab sårbart overfor selv små indgreb såsom opsæt-
ning af skilte, etablering af parkeringspladser og lignende. Alle tiltag bør derfor overvejes nøje i 
forhold til deres påvirkning af landskabet.   

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

Vadehavskysten, marsken og Mandø er udpeget som værdifuldt landskab, større sammenhæn-
gende landskab og større uforstyrret landskab for at beskytte de åbne vidtstrakte landskaber. 
Uden for digerne opleves tidevandets frie dynamik, og indenfor digerne opleves marskens byg-
nings- og bevoksningsløse landskab med tydelige dyrkningsstrukturer. Dette udtryk ønskes fast-
holdt. Hele området kan betegnes som særligt værdifuldt.

FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Karakterområdet omkranses af karakterområde 561.23 Vadehavet. Grænsen er trukket langs di-
gekronen og mod vest i toppen af klitterne. Langs med diget opleves grænsen tydeligt i landska-
bet.  Både Vadehavet og Mandø er sårbare karakterområder og grænsen imellem dem, er derfor 
også sårbar. Mange turister og lokale oplever Vadehavet og Mandø fra netop toppen af det ydre 
dige, hvorfor grænsen her er særligt sårbar over for tiltag, der kan forstyrre oplevelsen. 

STRATEGI
Karakterområdet skal fastholdes som åbent og enkelt uden forstyrrende elementer, der fjerner 
fokus fra det flade åbne landskab som Mandø og den omkringliggende vade byder på.  

Der bør ikke etableres beplantning på øen og eksisterende beplantning kan med fordel rydes 
flere steder for at styrke områdets karakter. Eksisterende og ny bebyggelse bør ikke afskærmes 
med beplantning, da dette vil bryde med stedets karakter. Nødvendig bebyggelse og tekniske 
anlæg bør i stedet tilpasses omgivelserne i forhold til udtryk, størrelse og placering, så de ikke 
bryder med den historisk betingede struktur og den lille skala, som kendetegner bebyggelsen. 

Et nyt naturgenopretningsprojekt på Mandø skal sikre en ekstensivering af landbrugsdriften 
til fordel for fuglelivet på øen.  En ekstensivering af driften vil forventeligt betyde, at områdets 
struktur over tid bliver mindre dominerende og at natur vil afløse det semi-intensive landbrug 
som en nøglekarakter. 
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561.25 NOVRUP-ANDRUP

RESUME
Området er beliggende på Esbjerg Bakkeø, hvor terrænet er let bølgende. Karakterområdet ken-
detegnes ved landbrugsdrift i middel til lille skala og en meget bevoksning i form af skov og le-
vende hegn. Området opleves derfor som enkelt, transparent afgrænset til lukket og som visuelt 
roligt. Store dele af karakterområdet er udlagt til byformål, hvorfor området vil ændre karakter 
over tid. Lavningen mellem Oksvang og Briksbølvej er sårbar, ligesom de stjerneudskiftede lands-
byer Novrup og Oksvang er sårbare overfor byudvikling.  

KORTLÆGNING OG BESKRIVELSE

NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Området er beliggende på den vestlige del af Esbjerg Bakkeø. Bakkeøen er fra næstsidste istid 
og er meget eroderet, hvorfor bakkeøen vanskeligt anes i terræn. Jordbunden er overvejende 
smeltevandssand i den sydlige del, moræneler i den vestlige del og morænesand i den østlige 
del. I områdets nordligste del ses en lavning, hvor jordbunden overvejende er ferskvandstørv. 
Terrænet er let bølget med et fald mod syd i retning af Vadehavet. Terrænet varierer fra kote 35 
ved Oksvang til kote 7,5 ved områdets sydligste afgrænsning.  

Området gennemskæres af flere mindre vandløb, der afvander til Vadehavet. Vandløbene er ikke 
karaktergivende for området. 

Lavning syd for Novrup by. Lavningen var tidligere en tofte i landsbyen omkranset af veje og bebyggelse.

KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Den primære arealanvendelse i karakterområdet er landbrug – primært i middel til lille skala. 
Østskoven udgør et bælte af skov på tværs af karakterområdet. Området er kendetegnet ved et 
højt antal læhegn. 

Karakterområdet grænser op til Andrup by. Inden for karakterområdet findes landsbyen Novrup 
samt de mindre bebyggelser Tovrup nord for Østskoven og Oksvang Nord for Andrup. I Karakter-
områdets østligste hjørne findes Falck Safety Servises træningsfaciliteter. Oksvang og Novrup er 
Stjerneudskiftede landsbyer med ikke udflyttede gårde. Stjerneudskiftningsstrukturen ses stadig 
i området omkring landsbyerne, hvor matrikelskel er markeret med levende hegn.
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Stjerneudskiftningen har betinget landskabets struktur omkring Novrup.

Ved Oksvang ses der ligeledes rester af en stjerneudskiftning i landskabet.
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Karakterområdet afgrænses i syd af jernbanen. Banen er beliggende på en vold, hvorfor den 
både fysisk og visuelt udgør en barriere i landskabet. Den tidligere forbindelse mellem Novrup 
og Kysten er således blevet afskåret. Området afgrænses mod nord og vest af motorvejen. Mod 
vest er vejen nedgravet, hvorfor påvirkningen af karakterområder er begrænset. Karakterområ-
det er omgivet af store tekniske anlæg, men den høje grad af bevoksning i karakterområdet gør, 
at der ikke er udsyn til disse. Området opleves derfor forholdsvis uforstyrret. 

Jernbanen er en fysisk og visuel barriere i landskabet. 

RUMLIG VISUEL BESKRIVELSE

Karakterområdets skala er lille til mellem og området opleves som transparent afgrænset til luk-
ket på grund af områdets mange levende hegn og bevoksninger. Særligt områdets sydlige del 
opleves som lukket.   

Landskabet er enkelt til sammensat idet det består af relativt få karaktergivende elementer, der 
gentages mange gange; et let bølgende terræn, spredte huse og mindre landbrug med middel-
store marker omgivet af skov og levende hegn. 

Områdets struktur er varierende. I størstedelen af karakterområdet er landskabet uden egentlig 
struktur med marker af varierende størrelse og orientering og uden karaktergivende vejforløb. 
Omkring de stjerneudskiftede bebyggelser Novrup og Oksvang er strukturen stærkere, dog ikke 
dominerende. 

Karakterområdet opleves visuelt roligt idet skove og levendehegn skærmer for bebyggelse og 
tekniske anlæg i og omkring karakterområdet. 

Områdets kulturhistorisk oprindelse og tidsdybde varierer fra 30 år til 200 år. I Novrup er enkelte 
gårde fra midten af 1800-tallet bevaret og vej- og matrikelstrukturen afspejler stadig stjerneud-
skiftningen: Det samme er gældende for Oksvang. Plantningen af Østskoven startede i midten af 
1980’erne og området har derfor en kort tidsdybde. 
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Østskoven.

Læhegn langs markerne er med til at fremhæve kulturhistoriske strukturer i landskabet.

SÆRLIGE OPLEVELSESVÆRDIER 

De stjerneudskiftede landsbyer Novrup og Oksvang har fortælleværdi fordi de stadig afspejler 
udskiftningstiden, der var en vigtig periode i dansk landbrugshistorie. 

Østskoven er med dens bynære placering meget besøgt. 
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VURDERING

LANDSKABSKARAKTERENS STYRKE

Landskabet er karakteristisk, særligt omkring de stjerneudskiftede bebyggelser. 

LANDSKABSKARAKTERENS TILSTAND

Tilstanden er god og landskabets intakthed vurderet på den kulturhistoriske oprindelse og tids-
dybde er ligeledes god. Omkring Novrup og Oksvang er strukturen relativt velbevaret, men byg-
ningerne er mange steder ombygget eller erstattet af nyere bebyggelse og forholder sig derfor 
ikke til landskabet og kulturhistorien.   

LANDSKABSKARAKTERENS SÅRBARHED

Landskabet er generelt sårbart over for tiltag, der kan sløre landskabets historisk betingede 
struktur dvs. nedlæggelse af veje og læhegn/sammenlægning af marker, terrænregulering, sk-
ovrejsning m.m. inden for de bevarede stjerneudskiftninger. Endvidere er landskabet sårbart 
overfor nedlæggelse af læhegn og bevoksninger, som vil gøre landskabet mere åbent og forringe 
oplevelsen af det lukkede og relativt uforstyrrede landskab.    

Lavningen mellem Oksvang og Briksbølvej er en af de mere markante terrænformationer i områ-
det og den er derfor sårbar overfor bebyggelse, beplantning og terrænregulering, der kan sløre 
terrænets form. 

UDPEGNINGER I KOMMUNEPLANEN

I karakterområdets nordlige del er området mellem Oksvangvej og Briksbølvej udpeget som vær-
difuldt landskab i kommuneplanen. Udpegningen skal sikre, at lavningen friholdes for byggeri og 
tekniske anlæg.  

Karakteristisk stjerneudskiftningsstruktur ved Novrup.
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FORHOLD TIL ANDRE OMRÅDER

Karakterområdet grænser mod nord op til karakterområde 561.02 Bryndum-Grimstrup, der 
adskiller sig ved at være en meget intensivt dyrket landbrugsflade med store marker og mindre 
bevoksning end det beskrevne karakterområde. Grænsen er trukket i motorvejen og er ikke i sig 
selv sårbar. Mod øst grænser området op til karakterområde 561.03 Krogsgaard, der adskiller sig 
fra det beskrevne karakterområde ved at have en mere dominerende bebyggelses- og matrikel-
struktur. Endvidere er vandelementerne her mere karaktergivende. Afgrænsningen er her truk-
ket langs skel, hvor strukturen ændre sig. Grænsen er her sårbar overfor tiltag, der kan sløre de 
historiske strukturer og skel i landskabet. 

STRATEGI
Området nord for Østskoven og op til Oksvang er udlagt som hhv. erhvervsområde og fremtidigt 
byudviklingsområde i kommuneplanen, og vi derfor på sigt blive en del af Esbjerg by.  Området 
syd for Østskoven er udlagt som grønt byområde i kommuneplanen og vil ligeledes blive en del 
af Esbjerg by. Byudvikling bør i videst muligt omfang ske med respekt for de kulturhistoriske spor 
omkring Novrup og Oksvang.

Lavningen mellem Oksvang og Briksbølvej bør friholdes for bebyggelse og tekniske anlæg, der 
kan sløre oplevelsen af terrænets form. I forbindelse med byudviklingen syd og vest for lavnin-
gen, bør overgangen mellem byen og det åbneland bearbejdes, så lavningen bevares som et 
markant landskabselement. Lavningen kan med fordel udvikles som en del af grønt danmarks-
kort så der skabes en grøn afslutning på byen.
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