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Strategi
Målsætninig
Området er i sig selv en kulturhistorisk helhed
og bør bevares som afvandet fjordområde
med landbrug som den primære anvendelse.
Det meget åbne, flade landskab i stor skala
er en stærk karakter i området og bør
bevares og styrkes.

Illustration/kort

Anbefalinger
Dele af området er kraftigt påvirket af
tekniske anlæg, især vindmøller,
højspændingsledninger og den kommende
motortrafikvej (beliggende vest for
lossepladsen og Avdebo plantage). Den
østlige del af området vurderes derfor til at
være mættet i forhold til tekniske anlæg.
Tilføres nye anlæg kan det have negativ
effekt på områdets karakter.
Landbrugsenhederne i området er i middel
stor skala, hvilket bør bevares, skal der
etableres større landbrugsbygninger i
området bør det ske med stor respekt for
landskabets åbenhed og horisontale struktur.
Store enheder eller vertikale strukturer vil i
mange tilfælde have en negativ påvirkning af
områdets karakter.

Landskabskarakter
Karaktergivende landskabselementer
Landskabet er et kulturlandskab skabt i
starten af 1900-tallet, den oprindelige struktur
er intakt. Dog forekommer der nyere
elementer som vindmøller og større
vejanlæg, hvilket sætter et kraftigt præg på
området, især i den østlige del.
Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold
Området er karakteriseret ved at være et
stort og åbent landskab, de levende hegn
danner i nogen grad mindre enheder.
Avdebo Plantage fremstår som et mere
lukket område. Den linære struktur i form af
markenheder og afvandingskanaler vidner
om, at det er et menneskeskabt landskab
man færdes i. Der er en fremherskende
horisontal orientering i store dele af området.
Afgrænsning
Dæmningen mod SvinningeAvdebo kanalen
og Landkanalen danner en klar, men ikke
dominerende grænse mod område 11
Gislinge og 7 Favrbjerg i syd. Mod øst
afgrænses området af kysten og Avdebo
dæmningen mod Lammefjorden. Den nord
og vestlige grænse bestemmes af
kommunegrænsen, selve den afvandede del
af Lammefjorden og dermed dette område
fortsætter ind i Odsherred Kommune og
afgrænses på alle sider af enten dæmning
eller markante afvandingskanaler.
Nøglekarakteristika
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Intensivt landbrug, levende hegn, fladt terræn,
afvandingskanaler, horisontal struktur.

Beliggenhed
Området er beliggende ved Holbæk
Kommunes nordlige grænse til Odsherred
Kommune. Området ligger ca. 8 km nordvest
for Holbæk by.
Området har en udstrækning på ca. 18,5
km2.
Begrundelse for udvælgelse
Området er et tørlagt fjordområde med en
klar afgrænsning til naboområderne i form af
Landkanalen mod syd og Avdebo
dæmningen mod øst.

Geologi og jordbund
Der er tale om et kunstigt tørlagt fjordområde med varierende
jordbundstyper, dog er der store områder med kalkholdig jord og
finsandet jord samt lerblandet sandjord og sandblandet lerjord. Der ud
over findes mindre områder med grovsandet jord.

Dæmningen ved Avdebo.

Terræn
Terrænet fremstår meget fladt med en tydelig horisontal orientering.

Det flade terræn er karakteristisk for
området.

Vandelementer
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Der forekommer mange afvandingskanaler i området, hvilket er de eneste
vandelementer ud over et mindre vådområde i den nordøstlige del af
området.

Landkanalen ved Sandby Bro.

Kyst
Området grænser op til den ikke afvandede del af Lammefjorden, og
afgrænses her af en større dæmning. Oppe fra dæmningen er der udsigt
hele vejen rundt samt en god visuel sammenhæng langs kysten, som
ellers er skjult af dæmningen. Øst for dæmningen er der intet kystforland af
betydning.

Udsigt over Lammefjorden.

Dyrkningsform
Området benyttes primært til intensivt landbrug og plantage drift i form af
Avdebo Plantage.

Landbrugsland med levende hegn.

Bebyggelse
Der er en ensartet bebyggelsesstruktur med mindre gårde fra starten af
1900tallet. Hagesholm er den eneste store gård i området.

Foto/illustration/Kort

Beplantning
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De mange levende hegn og småplantninger i den sydlige del af området
dominerer. Længst mod øst, bag dæmningen findes enkelte
ellebevoksninger i de senest afvandede områder. Det største
bevoksningselement er Avdebo Plantage beliggende i områdets østlige
del.

Avdebo Plantage.

Kulturhistoriske helheder
Området er som tørlagt fjordområde en kulturhistorisk helhed i sig selv.

Lammefjorden som kulturhistorisk helhed.

Tekniske anlæg
Området er præget af tilstedeværelsen af flere forskellige tekniske anlæg.
I den østlige del er der en stor påvirkning fra de mange store vindmøller, i
denne del af området anlægges desuden en ny motortrafikvejt. Området
er der ud over præget af højspændningsledninger, store staldbygninger og
tilstedeværelsen af en stor losseplads samt dæmningen mod den
vandholdige del af Lammefjorden.

Vindmøller ved Hagesholm.

Rumlige forhold
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Skala:
Stor
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet:
Struktur:
Visuel uro:
Støj:

Enkelt
Dominerende
Uroligt
AfdæmpetStille

Den vestlige del af området fremstår mere
autentisk og opleves mere stille end den
østlige del af området. Der er en åben
afgrænsning til naboområderne og dermed
en visuel sammenhæng. Det meget linære
og rigide net af afvandingskanaler og
markenheder vidner om, at der er tale om et
menneskeskabt landskab i alle henseender.

Helheder og enkeltelementer
Kulturhistoriske helheder
Området er i sig selv en kulturhistorisk
helhed, men især området omkring
dæmningen og sluseværket udgør en særlig
kulturhistorisk helhed.
Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
Den østlige del af området er i væsentlige
grad domineret af de tekniske anlæg som
vindmøller og den kommende motortrafikvej.

Den store skala og vertikale struktur brydes af vindmøller og beplantning.

Delområder
08.01 Avdebo Plantage
Størstedelen af delområdet er beplantet og
har en vertikal struktur, der står i kontrast til
den horisontale struktur i resten af område 8.
Delområdet opleves som et lukket element i
forhold til det ellers meget åbne landskab.
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Styrke
Landskabet fremstår autentisk i da man ikke er i tvivl om, at der er tale om
et menneskeskabt landskab. Denne karakter fremhæves i kraft af de
linære og rigide strukturer i landbrug og afvandingskanaler. Tilsammen
med det meget flade terræn skaber det en unik karakter, der bør værnes
om.

Tilstand
Områdets tilstand er varierende, i den vestlige del af området er tilstanden
god og i den østlige del vurderes det at tilstanden er væsentligt forringet
som følge af de mange tekniske anlæg.

Landskabet i den sydvestlige del af området.

Sårbarhed
Området eksisterer alene i kraft af dæmningen ved Avdebo og kanalerne i
nord og syd. Det meget åbne, flade landskab i stor skala er i sig selv en
stærk karakter og bør bevares og styrkes. Den horisontale struktur bør
især i den vestlige og sydlige del af området ikke sløres af vertikale
strukturer som højspændingsmaster, vindmøller eller større
beplantningsvolumener. Etablering af større staldbygninger i tilknytning til
eksisterende landbrugsenheder skal ske med stor respekt for
landskabets åbenhed og horisontale struktur. Den østlige del er kraftigt
påvirket af vindmøller, den kommende motortrafikvej og
højspændingsledninger. Det vurderes at denne del af området er særligt
sårbart overfor etablering af flere tekniske anlæg.
Den kommende motortrafikvej anlægges.

Særlige landskabelige forhold
Lammefjorden strækker sig ind i Odsherred kommune og vidner om en
markant kulturhistorisk begivenhed i form af det store tørlagte fjordområde
der i dag hovedsageligt benyttes til landbrugsdrift. Landskabet er meget
fladt, hvorfor de elementer der bryder den vertikale struktur opleves som
meget markante, det være sig især elementer som vindmøller og Avdebo
plantage.

Udsigt over området ser fra fjorden ind over
land.
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