
 

Landskabsplan
Bilag til Kommuneplan 2013 – 2025 for Holbæk Kommune



01 Dragerup
02 Eriksholm
03 Allerup
04 Orø
05 Tuse Næs
06 Favrbjerg
07 Hørbygård
08 Lammefjorden
09 Svinninge vejle
10 Gudmandstrup
11 Gislinge
12 Torslunde
13 Kobbel Å
14 Tuse Å
15 Søstrup
16 Knabstrup
17 Stigs Bjergby
18 Aggersvold
19 Hjembæk

20 Holmstrup
21 Skamstrup
22 Tømmerup
23 Store Åmose
24 Vedebjerg
25 Krøjerup
26 Undløse Nord
27 Undløse
28 Ugerløse
29 Galge overdrev
30 Maglesø
31 Lunderød
32 Arnakke
33 Elverdams Å
34 Nr. Vallenderød
35 Tysinge
36 Ordrup
37 Kr. Eskilstrup
38 Stestrup Old
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Strategi

Anbefaling

l levende

Landskabskarakter

Landskabet er afvekslende og

bevoksning. De forskellige elementer i form

kysten spiller godt sammen. Landskabet er
ikke under egentlig forandring, men opleves

golfbane og skydebane, er etableret i

derfor ikke er omfattet af denne beskrivelse.
Generelt virker landskabet nutidigt, men uden

Karaktergivende landskabselementer

uforstyrret landskab med oplevelsen af kyst
og skov i landskabet.  Landskabet er svagt

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

landskabet. Tilsvarende markerer Bredetved
landsby sig tydeligt i landskabet.

markante kig mod vandet, men kun i den





element i landskabet.

landskabsrum og beplantninger. Middelstore

Beliggenhed

Eriksholm.

funktioner og beplantninger.

Geologi og jordbund

tydelige. Jordbunden er en ensartet blanding af sandblandet lerjord og

materiale.

Vandelementer



Kysten ved Dragerup skov, set mod nord.

Kyst

udsynet en del. Der er kun en smal og stenet strandbred ud for Dragerup

med en smal  landtange.

Dyrkningsform

d

Bebyggelse



Generelt er der kun lidt bebyggelse, som klumper sig sammen. Området
er fra vest påvirket af Holbæk by, der danner den vestlige afgrænsning.
Tilsvarende ligger Tjebberup landsby som en udbygget landsby med
parcelhuse inde i området, men i byzone. I området findes Andelslands-

Bredetved landsby med sin klassiske
landsbybebyggelse.

Beplantning

Landskabet er åbent med få, men dominerende skove og beplantninger.
Især Dragerup Skov danner et markant delområde langs kysten. Dragerup
Skov ejes af Eriksholm Gods. En række ældre bøgetræer nær
Søminestationen er af oprindelig dansk proveniens. Tilsvarende er der en
del bevoksning i den sydøstlige del af området. Der findes enkelte
levende hegn og bevoksede diger, men de er ikke markante. Omkring
Bredetved findes en vejstrækning med gamle vejtræer (Bredetvedvej).

Åbent landskab med mindre plantninger og
skove.

Kulturhistoriske helheder

Ved kysten i Dragerup Skov er Søminestationen beliggende.
søminestationen er et tidligere militæranlæg, men i dag anvendes stedet
til offentlige formål.  Søminestationens to smukke bygninger er opført i
1883 og fungerede indtil 1940 som flådestation med speciale i afprøvning
af torpedoer. Senere har stedet været kaserne og depot. Søminestationen
er ejet af Roskilde Universitets Center (RUC) og Holbæk Kommune.
Områdets kulturhistoriske intakthed vurderes at være god og har udviklet
sig løbende gennem 200 år. Stjerneudskiftning omkring Bredetved er
stadig tydelig.
I Dragerup Skov findes mange fredede fortidsminder i form af gravhøje. I
det øvrige område er ingen synlige fortidsminder.

Tekniske anlæg

Munkholmvej er områdets eneste større vejanlæg. Vejen blev etableret i
starten af 1950sstarten af 1950 erne i forbindelse med, at Munkholmbroe
afløste en bådforbindelse til Langtved. I området findes desuden
skydebaner med en meget dominerende mur ved kysten nord for
Eriksholm Skov, og længst mod nord, på Kirsebærholm er anlagt en
golfbane.

Markant mur ved Skydebanen syd for
Dragerup skov.

6 / 9 

byen Nyvang.
I området findes der ud over landsbyerne Bredetved og Dragerup samt 
sommerhusbebyggelsen Bredetved Strand også en mindre, nyere 
bebyggelse ved Oldhuse. Uden for byerne findes få, men større gårde, 
som alle er synlige i landskabet. Landbrugslandet er præget af mange 
dyrkede marker. Bredetved landsby og bebyggelsen langs Bredetvedvej 
er udpeget som kulturmiljø. Dragerup landsby danner tilsvarende en 
velafgrænset og velbevaret landsby.  Bebyggelsesmæssigt virker 
området autentisk. Landskabet omkring Andelslandsbyen Nyvang er 
ikke påvirket af forstyrrende bebyggelser eller anlæg.



Skala: Middel
Rumlig Transparent til lukket

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Rumlige forhold

Helheder og enkeltelementer

Kysten

Skov
Dragerup Skov er et forholdsvis stort element

barriereskabende virkning betyder, at den er
et markant og rumskabende element i

Kulturhistoriske helheder
Landsbyerne Bredetved og Dragerup er
begge velbevarede landsbyer. Dragerup

velrestaurerede. Bredetved landsby er mere

mere autentisk end Dragerup. Mellem
Bredetved og Eriksholm Skov er en gammel

Kysten ved Bredetved, set mod skydebanen.





der er en kulturhistorisk helhed.

Dragerup Skov og beplantninger ved
Eriksholm Skov danner sammen med

Markante udsigter

Bredetved er mindre udsigtskiler mod

lang udsigt over landskabet mod syd. Den

betonmur, som fungerer som kuglefang. Den

Byudvikling

her, golfbanen er beliggende. Golfbanen

01.02 Dragerup skov
Dragerup Skov adskiller sig ved sin

skoven findes mange fortidsminder og en

01.03 Bredetved strand

01.04 Bredetved landsby

sin helhed.

01.05 Nyvang huse
Nyvang Huse var oprindeligt en udstykning af

Styrke





Tilstand

golfbane og beplantninger.

Munkholm.
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Strategi

Munkholmforbindelsen benyttes i dag til

udflugtssted og til lystfiskeri.

Anbefalinger
Adgangen til kysten kan forbedres, hvilket vil

etableret stiforbindelse langs kysten, men en
egentlig kontakt til fjorden er de fleste steder
manglende.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

husmandsbebyggelserne ved Eriksholm

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

bebyggelsestrukturen. En del af

Beliggenhed





32 Arnakke.

2.

Der er ingen landsbyer og stort set ingen

Geologi og jordbund

dominerende jordtype er sandblandet lerjord og til dels lerblandet
sandjord.

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Kysten ved Munkholm.

Kyst

Kysten ved Eriksholm Skov.



Dyrkningsform

landskabet. De store markenheder relaterer sig til ejerskabet til Eriksholm.
Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Eriksholm Mark findes enkelte bebyggelser, som har karakter af
husmandsudstykninger da de har jord til (mellem 5-10 ha). Der er stort set

Foto/illustration/Kort

Beplantning

beplantningselement er Eriksholm skov (ca. 1,5 km2

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Munkholmbroen, som ligger smukt i landskabet. Enkelte store

Munkholmforbindelsen.



Skala: Stor

Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Rumlige forhold

markstrukturer erkendes. Ved Eriksholm
Mark er skalaen mindre end i den resterende

Helheder og enkeltelementer

Vandelementer

rekreative aktiviteter dog mest i form af
lystfiskeri eller at nyde udsigten.

Naturarealer og skove
Eriksholm skov

Kulturhistoriske helheder

landbrugslandet.

Markante udsigter og elementer
Udsigt over fjorden og Munkholmbroen 

Udsigt over fjorden og Munkholmbroen.





02.01 Eriksholm Mark

en mindre skala end i den resterende del af

tilknytning til vejen og har karakter af
husmandsbebyggelser. Der findes enkelte

02.02 Eriksholm skov, Munkholm og

Eriksholm skov ligger som et lukket element i

skovdrift og der er en enkelt bebyggelse i
tilknytning her til. 

visuelt. Kun fra Munkholmen og fra den

Styrke

fragmenteret, dog med enkelte store enheder. Skoven,

Tilstand

med etablering af Munkholmvej og Munkolmbroen fra 1952. Eriksholm





Eriksholm skov og kysten
Skovens beliggenhed i direkte tilknytning til kysten samt de stedvise

rekreativt omkring Munkholmforbindelsen. 
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Strategi

og landet. Det er derfor vigtigt at sikre og

Anbefalinger

landskabet.

Sikre overgangen fra by til land ved

landet ved at give mulighed for byudvikling,
som tager hensyn til oplevelsen af fjorden og

ved Omfartsvejen.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

oplevelse af landbrugsland. 

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

denne meget sammensatte karakter er





byudvikling.

Beliggenhed

2.

Geologi og jordbund

fremherskende jordtype er sandblandet lerjord.
Foto/Illustration/Kort

let mod fjorden.

Vandelementer

beliggende.

Kyst



af tilgroet strandeng.

Dyrkningsform

med strandeng.

 Bebyggelse

Beplantning

Marker og mindre bevoksninger



Skala: Middel
Blandet

Kompleksitet: Meget sammensat
Struktur: Svagt
Visuel uro: Uroligt

Kulturhistoriske helheder

Udsigt fra Kalundborgvej til fjorden.

Rumlige forhold

svagt.

Helheder og enkeltelementer





Kulturhistoriske helheder

og infrastruktur

Byudvikling

Jernbanen krydser Kalundborgvej.

03.01 Allerup

domineret af jernbanen, motorvejen og andre

langs Kalundborgvej. Det betyder at

ad Kalundborgvej og Omfartsvejen.

Landbrugsland med mellemstore marker.

landsbybebyggelse. Strukturen omkring

og transformatorstationen ved omfartsvejen.

Styrke





Tilstand

Bebyggelser ved Megacentret.

ved en byudvikling, som ikke tager hensyn til disse kvaliteter.

Udsigt over fjorden, set fra Kalundborgvej.
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Strategi

bevares og styrkes. Bybjergs position som

styrkes, her kan ske en byudvikling
eksempelvis i form af etablering af nye

helhed.

Anbefalinger

bevares og styrkes, ved etablering af ny
beplantning som levende hegn og

idet den har sin egen karakter. 

respekt for den eksisterende struktur og de

Udsigt til Stensbjerg og Bybjerg kirke.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

landskab og landbrugsdriften. Flere steder

bevoksningselementer i landskabet. Der er

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold
De mange levende hegn og bevoksede diger

oplevelsesrige rum ved kysten. Der er stor

at skabe forskellige oplevelser.





Beliggenhed

2.

helhed med landbrug, kyst og en stor
koncentration af sommerhuse.

Geologi og jordbund

sandjord.

Vandelementer



Kyst

landskab med bebyggelser, landbrug og spredt beplantning.

Dyrkningsform

Marker og udsigt til kysten.

 Bebyggelse

Bybjerg set fra luften



Beplantning

Kulturhistoriske helheder

arealfredning omkring Stensbjerg, nord for Bybjerg og den andet, et

Frederikssund Kommune. 

Rumlige forhold





Skala: Middel

Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Stille

Hornsherred. Den dominerende
landbrugsstruktur er med til at skabe et let

visuelt meget rolig, der er stort set ingen

Helheder og enkeltelementer

Geologi

Kulturhistoriske helheder

landbrugsrelateret del og en fiskerirelateret

Markante udsigter og elementer
Fra Stensbjerg er der udsigt over

punkt.

Udsigt fra Stensbjerg mod nordvest.





der er en koncentration af gamle fiskerhuse.

04.02 Strandengene

kysten karakter af strandeng. Disse

direkte kontakt til fjordens vand er dermed

naturoplevelse i sig selv.

Styrke

stemning.

Samspil mellem landbrug, beplantning og
bebyggelse

Tilstand

og ubebyggede arealer.



Der er rejst skovflere steder (registreret i 2012), hvilket med tiden vil give

bevares.

ikke forekomme udbygning med flere boliger eller sommerhuse.

gennem pleje af eksisterende beplantning og eventuelt etablering af ny

skjult i beplantning.

tilknytning til og nogle steder adgang til vandet. Ved stranengene er

i horisonten.
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Strategi

udvikling af landbruget kan ske uden

Anbefalinger

hobbybrug. Adgangen til kysten kan

kyster. Der kan ske skovrejsning enkelte

udsigten til kysten.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

ens elementer som landsbyer,

Kraktergivende rumlige og visuelle
forhold

beliggende.

Bebyggelsesstruktur, landbrug, kyst og

Beliggenhed





2.

syd. Der er tale om et ensartet landbrugsland

Geologi og jordbund

Vandelementer

Kysten ved Udby Vig.



Kyst

Kysten er mange steder relativt smal og
stenet.

Dyrkningsform

 Bebyggelse

steder ses en tydelig struktur fra udskiftningstiden enten i form af
stjerneudskiftning (Kisserup) eller kamudskiftning (Udby). Mod nord er

Udby set fra luften.

Beplantning



Kulturhistoriske helheder

mange steder fra. Udby og Kisserup er desuden udpeget som

Udby og omegn set fra luften.

Rumlige forhold





Skala: Middel

Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Middel
Visuel uro: Middelt roligt

Stille

elementer, eksempelvis mindre landsbyer,

mange elementer til at forstyrre den visuelle
ro. Landbruget og markstrukturen er

i den centrale del. Ved kysterne brydes
denne struktur af bebyggelser og

Helheder og enkeltelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

Markante udsigter og elementer

man mange steder fra kan opleve en udsigt
mod kysten i nord og syd.

Udby Vig set fra luften.





05.01 Udby Vig

selve Udby Vig. Der er udsigt over vigen og

05.02 Nordkysten

udsigten til kysten fra den centrale del af

05.03 Markeslev
Syd for Markeslev er kysten som i nord

Styrke

Tilstand

har bibeholdt den klassiske struktur som eksempelvis landsbyerne og de

tekniske elementer kan etableres, hvis det sker i respekt for den

forringe adgangen og kontakten til kysten. 



sider og dermed en stor variation i udsigten. Fra den centrale del af
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Strategi

som udstykning i mindre ejendomme.

naturelementer skal bevares og styrkes. 

landbrugserhvervet.

Anbefalinger

de flotte udsigter respekteres og skovene

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

plantninger. En del levende hegn og

overvejende intensivt dyrkede.

udflytterbebyggelse, og ved Avdebo et lille

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

vest.





med store enheder.

skala. Landskabet lukker sig flere steder

erhvervsskolen mod nordvest.

Beliggenhed

betydelig mere sammensat end

Geologi og jordbund

landskabet. Jordbunden er sandblandet lerjord i den centrale og mest

Landskab med store vidder.

Lammefjorden og flader ud. Markante hatbakker ses mod vest.



Vandelementer

Kyst

Kysten og udsigt over Lammefjorden.

Dyrkningsform

marker. De store marker findes mod vest, mens der i det kuperede

Det opdyrkede landbrugsland.

 Bebyggelse

meget tilgroet.
Bakkeformationer og spredt bebyggelse.



Beplantning

findes en del levende hegn og bevoksede diger. Tilsvarende findes en del
beplantning i forbindelse med de enkelte ejendomme. Samlet set bevirker

lange kig.

Marker og forskellige beplantningselementer.

Kulturhistoriske helheder

landskabet.

Foto/illustration/Kort

EUC nord for Avdebo.

Rumlige forhold





Skala: Middel til lille
Rumlig Transperant til lukket

Kompleksitet: Meget sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Rolig

Stille

Helheder og enkeltelementer

markant over Lammefjorden og de

Natur og Skovarealer

Kulturhistoriske helheder

Flere markarealer og strandengen er
halvkultur med et vist naturindhold samt
mange bevoksede diger og levende hegn.

og med pludselige lange udsigter.

Markante udsigter

erhvervsskolen med de store bygninger og
kraner.



Byudvikling

over fjorden.

06.01 Gurede

06.02 Favrbjerg

marker. Mere bebyggelse og flere

det her der er de mest markante kig over
Lammefjorden.

06.03 Uglerup Enghave

06.04 Erhvervsskolen

06.01 Gurede. Skala og arealanvendelse er

den forskel, at erhvervsskolen mod nord

bygninger og kraner.

06.05 Strandengen

Styrke

udsigter ud over Lammefjorden. Til trods for en relativ stor

Tilstand





Landskabet virker oprindeligt og selv om der er kommet

landskabet.

placering

Rullende landskabsformer.
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Strategi

Der er markante udsigter mod syd over

Landbrugserhvervet skal fortsat kunne

Anbefalinger

kan derfor i kanten af marker og skove

landbrugsbyggeri skal placeres under
hensyntagen til landskabet.

Illustration/kort

Landskabskarakter

udelukkende dyrkes planteavl og skov. Der

Tilsvarende vil der kunne ske tilplantning og
tilsvarende tiltag, som er naturlige i et

fejlplaceret.

Karaktergivende landskabselementer

store marker og skovene giver landskabet

Kulbjerg og engene langs Svinninge-

det storladne landskab.

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

afvandede del af Lammefjorden og Tuse-

Gislinge, som begge er mere typiske





landbrugslandskaber. Mod syd ligger

bebyggelse og store marker. 

Beliggenhed

Fjord og den afvandede del af Lammefjorden

Gislinge.

Geologi og jordbund

Fjord findes et marint forland. Sandblandet lerjord og lerblandet sandjord.

Bakket landskab med marker.

har hatbakke lignende karakter.

Vandelementer



Kyst

Dyrkningsform

Marker i godslandskabet.

 Bebyggelse

ligger i forbindelse med en kirke.



Beplantning

Kulturhistoriske helheder

enkeltelementer.

bevoksninger.

Rumlige forhold





Skala: Stor
Rumlig

Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

sammensathed er markant anderledes end i

landskabet igen mod den afvandede
Lammefjord. Skovene danner markante

skovene.

Helheder og enkeltelementer

landskabet. Alle bakker er bevokset med
skov.

Skov

meget markante elementer i den centrale del

Kulturhistoriske helheder

hovedbygningerne er af kulturhistorisk
betydning. Der findes en del fortidsminder i
den nordlige del af Hagested Skov.

Mod nord danner Svinninge-Avdebokanalen

afvandingsprojekt af lammefjorden.

Markante udsigter

afvandede Lammefjord med Avdebo
Plantage. Fine indblik til de markante
skovbryn.

Naturarealer

Avdebokanalen ligger nogle af kommunens



07.01 Engene ved Svinninge-
Avdebokanalen

naturindhold, som er karakteristisk for
engarealer. Tidligere strandeng ved
lammefjorden.

07.02 Kulbjerg

07.03 Strandengen

bevoksningen langs med kysten. Der er
ingen adgang til kysten og bevoksningen
forhindrer en del udsyn langs kysten.

Styrke

Tilstand

naturelementer.

Engene ved Svinninge Avdebokanalen

Bakkeformationerne

bakkerne, men for meget skov vil have den modsatte effekt. Selv om





landskabselement.

Kulturhistoriske helheder

eller delvist skjult i bevoksninger. Det er dog en afvejning, da nyere

tegner sig tydeligt i landskabet. Disse alleer adskiller sig fra det normale

Skovbryn

Strandengene

landskabelige oplevelse.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Kyst
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

bevares og styrkes.

Anbefalinger

motortrafikvej (beliggende vest for
lossepladsen og Avdebo plantage). Den

Store enheder eller vertikale strukturer vil i

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Landskabet er et kulturlandskab skabt i
starten af 1900-tallet, den oprindelige struktur
er intakt. Dog forekommer der nyere

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

danner i nogen grad mindre enheder.

markenheder og afvandingskanaler vidner
om, at det er et menneskeskabt landskab

og Landkanalen danner en klar, men ikke

eller markante afvandingskanaler.





afvandingskanaler, horisontal struktur.

Beliggenhed

km2.

Landkanalen mod syd og Avdebo

Geologi og jordbund

finsandet jord samt lerblandet sandjord og sandblandet lerjord. Der ud

Vandelementer



Landkanalen ved Sandby Bro.

Kyst

betydning.

Udsigt over Lammefjorden.

Dyrkningsform

Avdebo Plantage.

Landbrugsland med levende hegn.

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort

Beplantning



del.

Avdebo Plantage.

Kulturhistoriske helheder

Lammefjorden som kulturhistorisk helhed.

vandholdige del af Lammefjorden.

Rumlige forhold





Skala: Stor

Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Uroligt

autentisk og opleves mere stille end den

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

kulturhistorisk helhed.

08.01 Avdebo Plantage





Styrke

om.

Tilstand

eksisterende landbrugsenheder skal ske med stor respekt for

der i dag hovedsageligt benyttes til landbrugsdrift. Landskabet er meget
fladt, hvorfor de elementer der bryder den vertikale struktur opleves som

plantage.

land.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

uden bebyggelse og med sparsom
beplantning.

Anbefalinger

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

sparsom beplantning og ingen bebyggelse.

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold
Fladen og dermed et godt udsyn mod de

En stor del af Svinninge Vejle er beliggende i
Odsherred og Kalundborg kommuner, det
samlede areal er ca. 4,5 km2

Beliggenhed

2.

Geologi og jordbund

Foto/Illustration/Kort





sandblandet lerjord og finsandet jord.

Vandelementer

Dyrkningsform

Landbrug med store markenheder. Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort

Beplantning

i form af buskvegetation.

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort



Skala: Stor

Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Stille

Svinninge Vejle.

Rumlige forhold

Helheder og enkeltelementer

Kulturhistoriske helheder





Styrke

Tilstand



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

ning

landbrugsland i naturlig udvikling med

Anbefalinger
Der vil kunne tillades en vis form for

umiddelbart syd for Svinninge. Byudviklingen
skal dog ske i respekt for adskillelsen af
Svinninge by og landsbyen Gudmandstrup. I

eksisterende struktur med spredt bebyggelse

samspillet mellem mindre bebyggelser og

bevares og styrkes.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Den ensartede landbrugsstruktur med

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

og generelt en mindre skala.

Beliggenhed





2.

den dominerende landbrugs- og
bebyggelsesstruktur.

Geologi og jordbund

lerjord.

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Landsbyerne Gudmandstrup og Marke er beliggende centralt og mod syd Foto/illustration/Kort



Beplantning

Beplantningselementer og engkarakter.

Kulturhistoriske helheder

visuelt.

Rumlige forhold





Skala: Stor

Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Middel roligt

Stille

Helheder og enkeltelementer

10.01 Nordvest for Svinninge

og der ud over en del mindre bebygelser.

mellem Svinninge by, Svinninge vejle og





Styrke

Svinning er bebyggelsesstrukturen en anden og styrken ligger her i

Tilstand

gennem tiden haft en kontinuerlig udvikling, men der er ikke kommet nye

landbrugsbygninger. Disse nye elementer skal dog etableres med respekt



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

landbrugsland hvor landbruget med

dominerende. Lammefjordsengene mod

bebyggelse.

Anbefalinger
Der kan ske en vis form for byudvikling
omkring Svinninge, Gislinge, Hagested og

byudvikling i de resterende landsbyer i

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

elementer gentages mange gange. Der er
flere landsbyer/mindre bysamfund, store
engarealer i nord og mange mellemstore

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

nemt at overskue, der er ikke udtalte

lang afstand.

geologiske formationer. Mod syd og

samt en overgang fra mellem skala til stor

klart definerede af henholdsvis Landkanalen

Gudmandstrup.





engarealer og levende hegn. 

Beliggenhed

Vejle og Svinninge by.

2.

flere landsbyer og mindre bysamfund.

Geologi og jordbund

jordtyper er sandblandet lerjord og lerblandet sandjord.

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer



som dog ikke er specielt markant i landskabet. Der findes flere

langs Landkanalen, den ca. 16 meter brede kanal, der er medvirkende til

Landkanalen og broen ved Sandby.

Dyrkningsform

engarealerne mod nord er opdyrkede. Enkelte steder forekommer
halvkultur/natur i forbindelse med engene.

Landbrugslandskab og spredt beplantning

 Bebyggelse

byfronter.

Beplantning

levende hegn. Man kan de fleste steder se vidt omkring.



Skala: Middel

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Stille

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

blev etableret i 1900 tallet. Der er etableret flere mindre broer i tilknytning
til kanalerne i nord ved Lammefjordens enge. I forbindelse med etablering

Lammefjorden.

Rumlige forhold

at der er mange af de samme elementer som

samtidig er der en dominerende

'

Helheder og enkeltelementer





Kulturhistoriske helheder

en kulturhistorisk helhed idet Landkanalen er

lammefjorden (i perioden 1873-1943).

havniveau og markerer der med den gamle

Markante udsigter og elementer
Landskabet er generelt nemt at overskue og
man kan de fleste steder se langt. Der er

Torslunde og mod nord over engarealerne og
Lammefjorden.

Jernbanen, Landevejen og Adelers Alle

Landkanalen ved Sandby bro.

11.01 Lammefjordsenge

forekommer mange afvandingskanaler, som

landbrugsdrift.

11.02 Lodskov

Styrke





Tilstand

Gislinge har udviklet sig som stationsby. 

vurderes det, at der kan ske en form for byudvikling, uden det har

Lammefjorden dominerer visuelt.

Lammefjordsengene

ubebygget landskabelement, der mange steder anvendes til

Landsbyer og mindre bysamfund

omkring Sandby, vest for Gislinge ses den klassiske struktur fra
stjerneudskiftningen, selve landsbyen har tillige en velbevaret



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

omkring og fungerer som orienteringpunkt i
denne del af kommunen. Kirkens

bevares og styrkes.

Anbefalinger
Bebyggelsesstrukturen med spredt

ikke ske en udviddelse af byens areal, dog
kan huludfyldninger indenfor den
eksisterende by forekomme. Det

formationer i landskabet. Den begyndende

Landskabskarakter

Karkatergivende landskabselementer

karakteriseret ved et ensartet og markant

flader ud. Landbrugsstrukturen er lille-
mellemstor, dog anes en begyndende

landbrugsenheder.

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

ved Katrinedal er en transformerstation

og skala er bestemmende. I nord mod





Gudmandstrup i vest defineres et af skift til

landbrugsbygninger.

Beliggenhed

17 Stigs Bjergby og 10 Gudmandstrup. 

2.

Geologi og jordbund

bakkepartier i form af hatbakker. Hatbakkerne er lokaliseret i den nordlige

sandblandet lerjord.

Bakker i landskabet ved Drusebjerg.



Vandelementer

Dyrkningsform

 Bebyggelse

enkelte huse langs Landevejen samt husmandsbebyggelser ved Bjergby.

Kundby og de omgivende marker.

Beplantning

markante landskabselementer.

hatbakkerne.

Kulturhistoriske helheder



Skala: Middel

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt

Stille

Kundby kirke ligger som et markant element i landskabet og ses fra lang

Kundby Kirke.

Rumlige forhold

karaktergivende set i forhold til de

Helheder og enkeltelementer





Geologi
Det markante landskab omkring hatbakkerne
vest for Kundby. Hatbakkerne er meget
synlige i landskabet til trods for, at flere af
dem er bevoksede. Mest markant er bakken
med Kundby Kirke.

Natur og Skovarealer

Kulturhistoriske helheder

hatbakke, og den kan derfor ses fra store
dele af den vestlige del af kommunen. I

husmandsbebyggelse omkring en bakke. 

Bjergbyvej er er udsigt over Kundby Mose og
Bjergby Enge.

beliggende.

Byudvikling
Der er sket en udbygning af Kundby mod syd

geologiske forhold kan der af landskabelige
grunde ikke ske udbygning af Kundby mod
vest.

Kundby kirke og landskabet omkring.

12.01 Hatbakker ved Kundby

Hatbakkerne skaber et dynamisk, storbakket

markant visuelt element, der ses fra lang
afstand.

Styrke





Tilstand

landbrugsbygninger. Bebyggelsesstrukturen med spredt bebyggelse i et

og udviddelse af Kundbys areal, huludfyldninger og udvikling indenfor den
eksisterende by kan forekomme.

hatbakker og spredt bebyggelse i landbrugslandet mellem bakkerne.

der er en vid udsigt over et klassisk landbrugslandskab.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

Hanerup Enge friholdes for tiltag, som han

Husmandsbebyggelserne og de

bevares med hensyntagen til de
kulturhistoriske kvaliteter.

Anbefalinger

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

kulturhistoriske helhed med bebyggelse,

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold
De store markenheder i nord og de tilgroede

landskabet dominerer den store

Kundby. Mod syd sker der et skift i skalaen i

oplever man et skift til et traditionelt
landbrugsland i en mindre skala. Mod nord er





Beliggenhed

Torslunde.

2.

Geologi og jordbund

sandjord.

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Dyrkningsform

Dyrkningsformen varierer mellem landbrugsjord i omdrift og ekstensivt Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort



Skala: blandet

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Stille

driftsbygninger er i stor skala, men der er ikke tale om bygninger med

Beplantning

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

synligt i forhold til bebyggelsesstrukturen, som findes i en ring omkring det

Foto/illustration/Kort

offentligheden.

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

store marker. Den sydlige det er mere

Helheder og enkeltelementer





Vandelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder

skov og voldgrav.

Markante udsigter og elementer

landskabet.

egentlig skovplantning i tilknytning til

13.02 Knabstrup enge

13.03 Bjergby enge og Vognserup enge

har samme karakter. Bjergby enge og

enge opleves mere lukket end Bjergby enge.

et landbrugslandskab i stor





Styrke

Tilstand

Karakteriseret med meget store marker og vide udsyn. Oplevelsen af
store tomme landskabsrum skaber en vis storhed. Placering af nye

afstande.

umotiverede.

Husmandskolonierne
Der er fire tydelige og forholdsvis velbevarede husmandskolonier i

karakteristisk for disse udstykninger med ensartede udstykninger og



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Kyst
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

friholdes fra bebyggelse og kan i nogen grad

bibeholdes

Anbefalinger

at styrke englandskabets karakter. De

Illustration/kort

Landskabskarakter

Det er et forholdsvis enkelt landskab, der er

Karaktergivende landskabselementer

tale om et forholdsvis autentisk landskab hvor
den oprindelige bebyggelsesstruktur er intakt

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

omgivelserne.





der et markant kig mod fjorden, som er et
tydeligt element i landskabet.

Beliggenhed

2.

en bebyggelsesstruktur, som underordner sig

Geologi og jordbund

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Kyst



Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

andre bebyggelser. Landsbyen Tuse med krot og kirke er beliggende ved

bebyggelse, Nordenskov Huse, som er beliggende, hvor jernbanen

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

Odde.

Foto/illustration/Kort



Skala: Middel

Kompleksitet: Blandet
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt

Blandet

Rumlige forhold

Helheder og enkeltelementer

Kysten

Fjorden er i sig selv et markant
landskabselement. Selve kysten er tilgroet i

Beplantning

til i sumpskov. Specielt i den sydlige del af

Kulturhistoriske helheder
Landsbyen Tuse er en forholdsvis velbevaret
landsby som rummer kro og kirke. Ved Tuse

lukket og intimt.

Markante udsigter

udsigt over fjorden. Her ud over rummer

og jernbaner.

Byudvikling





opleves i landskabet, men ikke markant. Der
er sket en lille udbygning af Borup, men ellers

Bebyggelse med karakter af
husmandsudstykninger. Bebyggelsen er

ejendomme, husmandsbrug og enkelthuse.

14.03 Kysten

Styrke

bebyggelse. De store flader dominerer landskabet.

Tilstand

egnet til hverken byggeri eller skovplantning.





Engene

at ske mellem Tuse Bro og fjorden. Tilsvarende engarealer findes langs

Fjorden

krydses.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

landbrugserhvervet forsat kan udvikles.

mulighed for yderligere udbygning af

Anbefaling
Der kan ske en fortsat udbygning af

kan fortsat indplaceres.

Illustration/kort

Landskabskarakter

Roligt og ensartet landskab.
Landbrugslandskab domineret af

beplantninger spredt i landbrugslandet.

af forskellig type. Til trods herfor virker
landskabet flere steder autentisk.

Karaktergivende landskabselementer
Det dominerende landskabselement er

landsbyer som er udbygget med

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

og bevoksede skel giver et afvekslende

diffus.

Beliggenhed





Ensartet landbrugsland af mellemstor skala.

landskabet over i mere sammensatte

Geologi og jordbund

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

landskabet.

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort



Skala: Middel
Rumlig

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Dominerende til middel
Visuel uro: Middel roligt

af sted.

Bebyggelserne er Regstrup Huse, Fruerskov og Vommevad.

Beplantning

hegn. Bortset fra Fruerskov, er der ingen skov af betydning. Der er dog
Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

Hverken motorvejene og jernbanerne dominerer voldsomt i landskabet,

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

landbrugslandskab, som adskiller sig





Kommune.

tendens til at blive fladt helt mod vest.

Helheder og enkeltelementer

Meget ensartet landskab uden markante
bakker eller andre landskabsformationer.

svagt i landskabet.

Naturarealer og skove

spredt over markarealerne og

Kulturhistoriske helheder

opleves sammen med broen ved Vommevad

helheder.

Markante udsigter og elementer

langt, men der er ikke en oplevelse af
egentlige udsigter. Det mest markante

ved disse. Mest markant er

Byudvikling

hvor nye bykvarterer breder sig ud i

har haft en tilsvarende udvikling som

beplantningen omkring byen.



15.01 Kobbel Huse

mellem jernbanen og skovene ved

15.02 Sasserup Enge

ikke tydeligt i landskabet.

Kulturhistorisk helhed af

bygget i perioden .........  . Karakteristisk ved

15.04 Fruerskov
Mere lukket landskab, hvor skoven danner en

undertrege denne oplevelse.

15.05 Ejlstrup

Ejendommene er i den sydlige del
udelukkende fritidsejendomme.

hinanden, men i 15.05 opleves en lidt mindre
skala.

Styrke

oprindelighed. Den ensartede landbrugsstruktur er genkendelig. De svagt

Tilstand





Landsbyer



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

landbrugsland. Den sydlige del vurderes

mod syd og vest.

Anbefalinger

supplerende beplantninger. Der kan

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Domineret af landbrugsland i vekslende

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

karakter.

godslandskabet omkring Knabstrup

sammensathed.

Beliggenhed





km2.

karakteristisk bebyggelse langs veje.

Geologi og jordbund

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

udvikling, hvor byen er vokset langs vejene. Herved er arbejderboliger og

Foto/illustration/Kort



Skala: blandet
Lukket

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt

Stille

Beplantning

findes en del mindre plantninger, som er med til at skabe en mere intim
karakter. De mest markante beplantnings elementer er Dyrehave skov ca.

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

af bebyggelse.

Helheder og enkeltelementer

Geologi

mod Knabstrup. Enkelte steder opleves
stigningen meget markant.

Naturarealer og skove

skove, men der er kun en mindre skov,

Kulturhistoriske helheder

arbejderhuse og husmandssteder centralt i





De markante, store marker i randen af

med meget beplantning. 

Markante udsigter og elementer

16.01 Bakkerup

bebyggelser, som ikke er egentlige
landsbyer. Dette er eksempelvis Ibshuse,
Sandbakke, Stoltenborghuse og Tvede.

Styrke

Tilstand

siden 2. Verdenskrig. Der er dog sket en vis byudvikling i Knabstrup by.

landskab.





Vejbebyggelser

Bakkerup.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

sammensathed kan med fordel udnyttes til
etablering af nye elementer, hvis det sker i
respekt for det eksisterende.

Anbefalinger

med respekt for det eksisterende og i en

Illustration/kort

Landskabskarakter

efter etablering af jernbenen udviklet sig.

Karaktergivende landskabselementer

plantningerne er karaktergivende i dette

opleves som et fladere plateau omkranset af
et mere bakket landskab.

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

generelt karakter af en vis sammensathed.
Landsbyen Stigs Bjergby og stationsbyen

landskab.





Beliggenhed

Jyderup by, og Skovvejen danner en del af

Holmstrup og 21 Skamstrup. Mod nord

Aggersvold, 10 Gudmandstrup og 12

og 24. Vedebjerg.

2.

det, der forekommer mange forskellige

dominerende.

Geologi og jordbund

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort



Skala: Middel
Transparent

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Svagt
Visuel uro: Middel roligt

Stille

Beplantning

skove, Friheden (ca. 6 ha) og Toftholm Vestskov (ca. 5 ha). Der ud over
Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Flere steder fornemmes tidligere tiders kamudskiftning i kraft af samspillet Foto/illustration/Kort

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

arealerne omkring Skovvejen og jernbanen.

Helheder og enkeltelementer

Geologi





Naturarealer og skove

del.

17.01 Stigs Bjergby

sparsom bebyggelse omkring landsbyen.

cementfabrikken dominerer visuelt.

Styrke

dette opleves relativt roligt, rent visuelt. Der er ikke en egentlig

Tilstand

af de fysiske barrierer der skabes i landskabet. Der sker ikke en

relativt skjult i landskabet.





beliggende.

udsynet. Tornved Bjerg ses vidt omkring, lige som der er 360 graders

og evt. friholdes for beplantning.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

Anbefalinger

forekomme i tilknytning til de eksisterende

rejsning af mindre skovparceller.

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

som et markant naturelement centralt i

Karaktergivende rumlige og visuelle 

mere sammensat og der sker et skift til en

dels mod syd, hvor imod den vestlige og til

Beliggenhed





2.

Geologi og jordbund

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

beliggende.

Dyrkningsform

beliggende.
Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

bebyggelse.

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Foto/illustration/Kort



Skala: Middel

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt

Stille

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

Bjergby. Masten ses vidt omkring.

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

autenticitet. De forskellige elementer som

forskellige beplantningselementer skaber en

Helheder og enkeltelementer

(Agersvold Enghave) i den centrale del. En

bakkeformation.

Natur og Skovelementer

meget.

Kulturhistoriske helheder





restaurering og ligger smukt med voldgrave.
Husmandsbebyggelsen langs vejen til Marke

skabt af skovene.

Markante udsigter

Byudvikling

ikke at ske byudvikling.

Styrke

Tilstand



en gendannelse.

af skove, store markstrukture og sparsom bebyggelse.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

Der kan i nogen grad ske en udbygning og

Anbefalinger

tilladelse til skovrejsning. Tilsvarende skal

kunne ske og selv nybyggeri, som tager
hensyn til lokal stilart og placering i

friholdes for egentlig byudvikling.

Illustration/kort

Landskabskarakter

Landskabet opleves meget sammensat med
en stor grad at afveksling og beskeden

med forskelligartede beplantnger. Til trods

Karaktergivende landskabselementer

landskab

Karaktergivende rumlige forhold

Der er en glidende men alligevel markant
overgang til de mere flade landskaber mod

skovbrynet til Stokkebjerg Skov og

ved Bjergsted og Bregninge.

bebygget.

Beliggenhed





mod vest op til Kalundborg kommune og

Gudmandstrup, 18 Aggersvold og 17 Stigs
Bjergby.

2.

bevoksning, bebyggelser, skala
sammensathed.

Geologi og jordbund

sandjord og sandblandet lerjord.
Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Foto/illustration/Kort



Skala: Lille-middel
Blandet

Kompleksitet: Meget sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt

Stille

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

mere lukket. Helt mod syd ligger Stokkebjerg
Skov og Grevindeskoven som danner

giver ses i kraft af, at landskabet i disse to

Helheder og enkeltelementer

men kommer dog ikke op i de helt store

er bevoksede. Landskabet er typisk

danner vandskel.





Naturarealer og skove
Stokkebjerg Skov og Grevindeskov er en del

nord for Jyderup. Flere mindre, men ikke

Kulturhistoriske helheder

oprindelighed over sig, da der ikke er sket

udnyttelse giver et varieret kulturlandskab
med et formodet stort naturindhold.

udsigter

landskabet. Der kan dog ikke ske en

Byudvikling

bebyggelser.

19.01 Stokkebjerg

bebyggelse og generelt mindre ejendomme

Stokkebjerg skov som et mere lukket
landskab.





Styrke

Overskueligt og intimt landskab med mange og varierede oplevelser.
Landskabet er meget sammensat med forskelligartet udnyttelse af jorden.
Til trods for stor forskellighed, opfattes landskabet som en helhed.

Tilstand

Skovene

Bebyggelse

mindre egnet til intensivt jordbrug.

Beplantning



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

benyttes til skovbrug og som rekreativt

derfor gives mulighed for et erhverv, som

naturparken kan fremmes.

Anbefalinger

gives bedre mulighed for at opleve
landskabet.

Illustration/kort

Landskabskarakter

Det er et dramatisk landskab, som er
domineret af skov og plantager. Hvor der
ikke er skov er der landbrug i omrdrift. Det

bebyggelsen beliggende langs med den

Landskabet opleves meget autentisk og det

landskabet.

Karaktergivende landskabselementer

kuperede landskab bevirker, at

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

landskabet og mange intime rum. Bakkerne





opleves en stor afveksling i oplevelsen af

forskellige i type.

Sparsom bebyggelse som underordner sig

Beliggenhed

Bjergby.

2.

dramatiske landskabform meget
sammensat.

Geologi og jordbund

Foto/Illustration/Kort

kuperet.

Vandelementer



Dyrkningsform

findes en husmandslingende bebyggelse, Katrinebjeg, som er domineret
af fritidsbrug.

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

husmandslignende udstykning, Katrinebjerg Huse. I den nordlige del af

omkring vejen.

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Ellers er der som udgangspunkt ikke sket en udvilking af landsbyer

skovene. I Holmstrup findes en landsbykirke. Omkring Holmstrup er
stjerneudskiftningen stadig tydelig.

Foto/illustration/Kort



Skala: Blandet

Kompleksitet: Meget sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Stille

Skovvej erstattet af en ny motortrafikvej. Syd for Bennebo er en mindre

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

ved Skovvejen til dels gennem Jyderup by.

element i sig selv. Nord for skovvejen er

anden bebyggelsesstruktur. Dog er der ikke

med sine store flade og lavtliggende marker

Helheder og enkeltelementer

Skov

som dermed bliver et dominerende og

Kulturhistoriske helheder

kulturhistorisk element, som vidner om

huse og tydelige spor efter





udvidelsen af Slagelsevej.

en stor grad af intimitet. Specielt mod nord

Markante udsigter

nord til syd i en lige linje og Skovvejen, som

Bennebo er der en mindre antennemast som

Byudvikling

dominerende. Her ud over er der ikke sket

og bakker.

specielt mindre, landejendomme. Der er





Styrke

Tilstand

kan ses over stor afstand. Det vil dog lokalt virke meget forstyrrende og

Skovene

virker meget autentisk.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

rekreativt landskab, og der kan i den

Anbefalinger

Nye skov og naturarealer skal skabe

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Det markante, bakkede landskab er det der

bevoksede diger og skel, marker af en

karakteristika og giver et varieret og
sammensat landskab.

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

og 24 Vedebjerg og giver sammen med det

nord for Bennebo gradvist opleves mere

opleves Skovvejen som en fysisk barriere.

mellemstore brug. Mange hegn og





fritidslandskab.

Beliggenhed

kommunens sydvestlige del ca. 18 km

mod vest af 20 Holmstrup og mod nord af

Holmstrup mod vest er betydelig mere

mod syd er geologisk og landskabeligt helt
anderledes med sin flade moseflade.

kuperede og lavere liggende.

Geologi og jordbund

sandjord og Sandblandet lerjord
Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

mellem Isefjorden og Musholm Bugt.

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort



landbrug.

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Skamstrup.

tilplantning. Der ses flere steder stadig tilplantning i beskedent omfang i

lystejendomme med jagt.

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Landsbyerne Bennobo og Skamstrup er begge velbevarede landsbyer.

Skamstrup er en velbevaret landsby med bygninger fra andelstiden med

Foto/illustration/Kort

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold





Skala: Lille
Rumlig Lukket til transperant

Kompleksitet: Meget sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Stille

Alligevel virker landskabet nogle steder

der hindrer lange udsyn. Den rumlige

ved Vinskoven og fra Bennebo mod syd til

forskellige natur- og bevoksningselementer.

Helheder og enkeltelementer

Naturarealer og Skove
Der er mange mindre naturarealer spredt i

indeholder de ikke-retablerede grusgrave

skove, men indeholder dog Vinskoven, som

Kulturhistoriske helheder

i form af landsbyerne Skamstrup, Bennebo

med karakteristiske elementer fra



begyndelsen af 1900-tallet. Udsigten fra vest
over byen er et "typisk dansk" landskab.

forfald i byen.

Bennobo er en typisk fortelandsby, hvor

meget spredt.

smule.

kvaliteter i form af sin bebyggelsesstruktur og

markant, som i Bennebo.

Samspil mellem natur og kultur

harmonisk helhed mange steder. Der er
mange naturlokaliteter og bevoksede diger i

Markante udsigter

Odsherred. Helt mod sydvest er der en vis

Vinskoven, som lukker sig om sig selv.

der for det meste er hobbybrug og
lystejendomme.

Jordbunden er tilsyneladende mere sandet,

som losseplads, Skellingsted Fyldplads.

ikke landskabet.





Styrke

Tilstand

udvikling.

forstyrrende.

kun sporadisk. En bedre forbindelse rent fysisk og visuelt vil forbedre



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

Den klassiske landbrugsstruktur med

med denne struktur. Der kan forekomme

den udtalte struktur.

Anbefalinger

forekomme, der kan ske
enkelte huludfyldninger i form af bebyggelse i

den autentiske landsbystruktur bevares.

skovrejsning.

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Skovene og den dominerende
landbrugsstruktur, med landsbyer som

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold
Skoven danner en lukket baggrund i

Vedebjerg. Her er skoven bestemmende for

landskabet der ud over til at have karrakter af

intimitet, stjerneudskiftede landsbyer.





Beliggenhed

Skamstrup.

2.

Geologi og jordbund

Foto/Illustration/Kort

moderat kompleksitet.

Vandelementer

Dyrkningsform

anvendes til skovdrift.

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort



Skala: Middel

Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Stille

Beplantning

dominerende beplantningselementer.

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

er stort set ingen forstyrende elementer,

Landbrugsstrukturen med middelstore

Helheder og enkeltelementer

Kulturhistoriske heleheder
Landsbyerne har tydeligt spor fra

Markante udsigter og elementer





Styrke

Der er tale om et meget klart defineret landskab med en dominerende

bevares og styrkes.

Tilstand

landsbyen Skellingsted. Skellingsted adskiller sig en smule fra de andre
landsbyer, idet der her er sket en mindre udvikling i form af bebyggelser i
tilknytning til landevejen og landsbyen. Den oprindelige landsbystruktur er

indpasses i den eksisterende struktur og skala og ikke dominerer





Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

areal.

Anbefalinger

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

stor skala. Der er udsigt til de mere bakkede

Dog er der ikke tale om lange kig, da

vest. Mod nord sker der i forhold til alle de

Beliggenhed





2.

2.

er markant fri for bebyggelse og ligger lavere

Geologi og jordbund

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort

Beplantning

arealer. Der ses enkelte tilplantninger ved Skellingsted og desuden
Foto/illustration/Kort



Skala: Stor

Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Stille

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

transformatorstationen ved Skellingsted. Der er mange regulerede
Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

med en dominerende struktur, der til dels

afvandingskanaler og markstrukturen.

Helheder og enkeltelementer

Geologi

smeltevandsfloddal.

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder





kultuhistorisk grundlag.

generelt store vidder.

Markante udsigter og elementer

23.01 Ulkestrup Lyng

tilbage. Kraftig tilgroet med sumpskov af birk,

23.02 Storelyng

Kraftigt tilgroet med skov af birk, pil og el.
Mindre tilplantninger af gran. Spredt i

Styrke

Tilstand

afvandede markflader. Landbruget er siden hen opgivet flere steder og





Den store moseflade

Kulturhistorien

kulturspor.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

skaber forskellige rumlige og landskabelige

helhed og den specielle stemning og intimitet

Anbefalinger

oplevelseserigt, er der ingen rekreative

Torbenfeld, Knabstrup og Kongsdal er

egentlig kulturel oplevelse. Adgangen til
skove og naturarealer kan med fordel

landskabsrum.

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

landsbugsland mellem store skovarealer

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

kuperet, da der er tale om store, rullende

speciel dynamik, der understreges af de

veksler mellem lukkede rum i skovene og

ligeledes en overgang til et traditionelt
landbrugsland, her med forholdsvis store
markenheder og spredt bebyggelse. Mod

klassisk landsbystruktur med tydelige spor
fra stjerneudskiftningen og mod vest er der
tale om et landskab i en forhodlsvis stor
skala, med meget spredt bebyggelse.





Beliggenhed

17 Stigs bjergby og 21 skamstrup.

km2.

for anden bebyggelse.

Geologi og jordbund

sandblandet lerjord.

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Dyrkningsform

halvkultur/natur.

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort



Skala: Stor
Blandet

Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Stille

Beplantning

megen beplantning af forskellig karakter. Beplantningen skaber i samspil
Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

storskalastruktur med landbrug, skovbrug og mange arbejderboliger i

navnet stammer fra en periode, hvor Torbenfeld hed Frydendal. Kirken er

Foto/illustration/Kort

visuelt.

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

transparent, hvor der er marker og lukket,

som generelt opleves roligt og stille og uden
nogen form for kompleksitet.





Helheder og enkeltelementer

Det kuperede landskab med de store
rullende bakker er en oplevelse i sig selv.

Skove

Kulturhistoriske heleheder

forskellige og er en oplevelse hver for sig.

keramikfabrik er en kulturhistorisk helhed i
sig selv.

markenheder lokaliseret mellem skovene.

Samspillet mellem markstrukturen og

stedet og det har udviklet sig til hjemsted for

lergrave samt spor fra tipvogne, der blev
anvendt i forbindelse med produktionen.

Styrke

desuden i den dominerende storskala landbrugsstruktur og det markante





Tilstand

enkelte store staldbygninger i tilknytning til de eksisterende. Da skalaen i

forhold til den eksisterende struktur. Skovrejsning i tilknytning til de

samspillet mellem disse to elementer, skaber forskellige rumlige
oplevelser.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

rimelig robusthed over for nye elementer af

udvikling. Det kan forventes, at flere af

grundlag for intensivt landbrug.

Anbefaling

udvikle sig mod en mere sammensat

en vis grad af tilplantning og etablering af
levende hegn. De markante udsigter skal
bevares.

Illustration/kort

Landskabskarakter

Roligt og ensartet landskab med mange

virker som relativt uforandret til trods for, at

grad af autenticitet til trods for, at landbruget

landbrugsbedrifterne.

Karaktergivende landskabselementer
Det dominerende landskabselement er

som dominerer.

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

Enkelte steder opleves nogle af kommunens





Beliggenhed

29 Galge Overdrev.

Ensartet landbrugsland med
landbrugsejendomme af mellemstor

af bevoksede diger og beplantninger.

Geologi og jordbund

som tydeligt viser sig fra nord, hvor landskabet opleves at rejse sig.

er humusjord.

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

sig ikke tydeligt i landskabet.

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse



Skala: Middel

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Mange mindre plantninger og bevoksede diger. Centralt ligger Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

udskiftet indenfor overskuelig fremtid (fra 2012). Umiddelbart uden for

2012).

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

lignende landskaber, men disse ligger
markant lavere, hvilket bevirker, at der flere
steder er fine udsigter mod nord og nordvest.





Kommune.

Helheder og enkeltelementer

Vandelementer

landskabet. Dette sker hovedsagligt i kraft af
den skovagtige bevoksning, men der er dog

landskabet.

Naturarealer og Skove

mest markante bevoksning. Vest herfor er

granplantninger, der tydeligvis er plantet.

Kulturhistoriske helheder
Flere af landsbyerne er udpeget som

Rumlige og visuelle forhold

enkelte steder rumlige oplevelser i form af

oplevelse.

Markante udsigter

som ligger mod nord. Det betyder, at der

km mod nordvest. En tilsvarende udsigt kan



Hverken jernbanen eller Skovvejen har nogen

landskabsoplevelsen. Karakteristisk er, at

ved Mogenstrup.

Byudvikling

25.01 Banke Huse

mellem mindre bakker og opleves derfor kun,

er tydeligt adskilt fra dette af de store skove.

marker og vid udsigt. Langs flere veje findes

oplevelsen af landskabet.

Sibberup Mose, findes en del

om sig selv og centralt findes enkelte marker,





Styrke

Tilstand

god.

eller andet, som kan forhindre eller virke forstyrrende for oplevelsen.

Pilekrat og granplantninger kan med fordel ryddes i forbindelse med
naturgenopretning. Tilsvarende kan der argumenteres for rydning af

Landsbyer

landsbyer. Flere af disse landsbyer er velbevaret i deres struktur og



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

fastholdes.

Anbefaling
En yderligere tilplantning kan i en vis grad

mulighed for udbygning af dette eller

Illustration/kort

Landskabskarakter

Meget sammensat landskab med skove,

med hensyn til erhverv og grusgravning i

uplanlagt og harmonisk med

Karaktergivne landskabselementer

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

der hele tiden opleves nye rum.

landskab. Mod vest findes

Vedebjerg, som er domineret af store





landbrugsland med sparsom beplantning.

Meget beplantning og reletivt mange

Beliggenhed

ved Syvendeskov og Galge Overdrev. Mod

er begge mindre kuperede og opleves som
mere traditionelle landbrugslandskaber. Som

km.

Geologi og jordbund

Foto/Illustration/Kort

bakkedragene ved Vedebjerg Skov og Galge Overdrev.

Vandelementer



Dyrkningsform

De fleste er mindre hobbybrug, hesteejendomme eller tilsvarende
landejendomme.

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Syvendeskovvej ligger en del ejendomme langs vejen, og syd herfor findes

Ved Syvendeskovvej i bykanten er udlagt en storparcelbebyggelse.

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

Foto/illustration/Kort



Skala: Lille
lukket

Kompleksitet: Meget sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt

Stille

mose.

Rumlige forhold

markenheder.

Helheder og enkeltelementer

kuperet. Der findes i den centrale og vestlige

Naturarealer og Skove

Kulturhistoriske helheder

som ikke ses andre steder i kommunen. Fra

bebyggelse langs vejen. Den nordligste del





mere ekstensiv drift bliver der flere varierede

mindre beplantninger og den spredte til
udflydende bebyggelsesstruktur.

Markante udsigter

imponerende udsigt til de skovbevoksede

grund af dets lave placering og de

Byudvikling

ikke foretages yderligere byudvikling mod

hvor de oprindelige huse er revet ned og nye

forskelligartede vekslende fra egentlig
egeskov over birkeplantninger til pilekrat i

mindre ejendomme, som understreger

sin skala og industrielle fremtoning.

findes byens kro og bebyggelsen danner sin
egen lille landsbybebyggelse. Mod nord er





sammen. Der findes ikke tilsvarende

sammenlignes med denne.

Styrke

Tilstand

bebyggelse.

tillades yderligere bebyggelse, men denne skal ikke adskille sig fra den



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

landbrugsland. Landbruget skal fortsat have
mulighed for en naturlig udvikling, men

Anbefalinger

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

anderledes landskaber skabes en delvis

Mod vest er det ligeledes overgangen til

stjerneudskiftningsstruktur der ses omkring





landbrugsejendomme.

Meget lidt beplantning i form af

bevoksninger.

Beliggenhed

2.

Geologi og jordbund

fremherskende jordtype er lerblandet sandjord og sandblandet lerjord.
Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort



Skala: Middel

Kompleksitet: Blandet
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt

Stille

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

Helheder og enkeltelementer

Natruarealer og skove





Kulturhistoriske helheder

Byudvikling mv.

fra stjerneudskiftningen og der er stort set

med NKT, som det dominerende og store
element suppleret af mindre ejendomme og

Styrke

Tilstand

klassiske stjerneudskiftede landsbystruktur bevares og styrkes
eksempelvis gennem etablering af enkelte levende hegn, dette skal dog

forhold.





dominerende beplantningselement.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

robusthed, og der kan derfor placeres visse

Anbefaling

overgangen mellem byen og landet.

Illustration/kort

Landskabskarakter

Roligt og ensartet landskab med forholdsvis

bevoksede diger og varierede

Karaktergivende landskabselementer

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

Flere steder er der mindre landskabsrum

bliver landskabet endnu mere sammensat.

Beliggenhed





2.

Geologi og jordbund

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Dyrkningsform

findes flere mellemstore brug, mens der findes mindre ejendomme ved
Skovhuse og ved Lilleskov.

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

stjerneudskiftning stadig kan ses i det omgivende landskab. Selve

station - i slutningen af 1800-tallet. I 1960'erne og frem er der sket en

Foto/illustration/Kort



Skala: Middel
Rumlig

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Svag
Visuel uro: Middel rolig

megen og spredt bebyggelse. Der er to mindre landsbyer, Jonstrup og

Beplantning

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

Helheder og enkeltelementer

Byudvikling

sydvest er der sket en udbygning af

udbygning.





28.01 Tangen

28.02 Bonderupvej

Styrke

diger og en varieret bebyggelsesstruktur.

Tilstand

sammensat.

Tangen

Skovhuse

landskab af en vis intimitet.







Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

landskab, hvor der er en vekselvirkning

bebyggelse og beplantningsstrukturen, er helt

elementer eller flere af de eksisterende
elementer ikke vil skade autenticiteten.

Anbefaling

muligheder den dag grusgraven ikke

Illustration/kort

Landskabskarakter

karkateriseret ved de mange enkelt liggende,

Karaktergivende landskabselementer

er medvirkende til at skabe dynamik i

udlagt til landbrug, med en lille-middelstor
markstruktur.

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

som helehed ikke kan overskues fra et enkelt

beplantnings- og bebyggelsesstrukturen

et storskala landskab der har betydning for





karakter.

Beliggenhed

2.

ensartet bebyggelsesstruktur med spredte,

Geologi og jordbund

dominerende jordtype er lerblandet sandjord. Der er forekomster af grus i
Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort



Skala: Lille-middel
Rumlig Transparent og

lukket
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt

Stille

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold





steder er der tale om en transparent

Helheder og enkeltelementer

Geologi

Naturarealer og skove

Markante udsigter og elementer

i sig selv og ligge relativt isoleret fra resten af

desuden af Mogenstrup grusgrav og en del af
Galge Overdrev, hvor der er en nedlagt
grusgrav.

Styrke

Tilstand





dominerer ikke visuelt.

resultatet er et dynamisk landskab der veksler mellem skov og landbrug.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

hyppigt forekommende bakker det er.
Landbrugs- og skovdriftens vekslen
medvirker til at skabe et dynamisk landskab
med mange forskelligartede oplevelser og

store strukturer, de sparsomme

Anbefaling

beplantningselementer som eksempelvis
skovrejsning.

synlig fra det omkringliggende landskab.

Grusgravene er idag ikke visuelt

udviddelse af gravearealer. Efter endt drift i

Illustration/kort

Landskabskarakter

og landsbyer komplimenterer hinanden godt
og skaber tilsammen en helhed. Brorfelde

grusgrave er med til at skabe en speciel

Karaktergivende Landskbselementer

landskab. Landskabets struktur skabes bl.a.
af beplantnings elementer som skove,

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold
Bakkerne og den hyppighed hvormed de

hvor udsigten er konstant afvekslende.





landbrugsland med markante og synlige
geologiske forekomster. 

Landskabet opleves som transparent, men

kuperede og er generelt i en mindre skala.
Skovene er med til at skabe en klar

forekomster, grusgrave, skove samt

Beliggenhed

2.

storskala landbrugsland med synlige

Geologi og jordbund

dominerende jordtype er sandblandet lerjord, hvilket kommer til udtryk i de

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer



Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Der findes fire mindre landsbyer i

Foto/illustration/Kort

Beplantning

underlagt arealfredning.

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Brorfelde observatoriet fra 1960'erne er, sammen med de
omkringliggende karakteristiske boliger og landskabet som helhed, fredet.

Foto/illustration/Kort

rekreative stier i skovene.

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold





Skala: Stor
Transparent

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt

Stille

markante og synlige geologiske formationer.

Helheder og enkeltelementer

Geologi

grund af det karakteristiske, storbakkede

Naturarealer og skove

markant rumdannende element i den centrale

Kulturhistoriske helheder
Brorfelde observatoriet fra 1960'erne er,

omkringliggende landskab som helhed,

de fine istandsatte staldbygninger og

beliggenhed, hvilket har sat tydelige spor i
landskabet. I forbindelse med Brorfelde

i landskabet.

blokeret af en bakke. 

Markante udsigter og elementer

unik.



30.01 Brorfelde observatoriet

observatoriet en unik helhed. Hele

er der visuel kontakt til de omkringliggende
arealer.

visuelle oplevelser og udsigter.

30.03 Sofieholm

landbrugslandskab med store markstrukturer.

Styrke

understrege landskabets former.

Tilstand

landskabet.

Oplevelsen af landksabet som helhed og de geologiske formationer kan





mindre skala.

Brorfelde observatoriet

nord, syd og vest. Bakken rejser sig ca. 40 meter over Ringstedvej og

omkringliggende landskab er fredet.

for at skabe udsigtsmuligheder.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

elementer

Anbefaling

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

og bevoksede diger. Der er kun sket en

Skovvejen som udbygges til motorvej og de

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

indholdet af naturarealer i landskabet. Mod

sine steder opleves svagt. Andre steder

nogle steder markant af motorvej og jernbane
og opleves derfor meget opdelt.

Beliggenhed





2.

Landbrugsland af mellem skala, men af

Geologi og jordbund

Foto/Illustration/Kort

mest kuperet mod syd, og fladere mod nord.

Vandelementer

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Superfoss bygninger markerer sig tydeligt i landskabet.

Foto/illustration/Kort

Beplantning



Skala: Middel

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt

ikke tydeligt.

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

delelementer og uden markante

Helheder og enkeltelementer

markant, men delvist skjult i beplantning





Markante udsigter

dalen.

Skovvejen og jernbanen dominerer de

dominerer henholdsvis den sydlige og den

Superfoss bygning et markant element i

Styrke

Tilstand



derfor tages store hensyn til udformningen af arealerne langs motorvejen.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Kyst
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

Anbefalinger

Mosehuse og jollehavnen ved Tempelkrog.

adgangen de fleste steder er ringe og man
kun enkelte steder har udsigt over fjorden.

ikke etableres store landbrugsbygninger i

bliver yderligere komplekst. I forhold til
byudvikling vil der i den vestlige del af

yderligere boliger.

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

elementer, derfor er ingen af elementerne

overordnede karakter.

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold
Motorvejen fornemmes i store dele af

en fysisk barriere der kan krydses fire steder.

barriere. Der skabes enkelte steder langs

Tempelhuse

Eriksholm sker ved et skift i
bebyggelsesstrukturen, ellers opleves disse





defineret ved et skift i bebyggelsesstrukturen

kysten, motorvejen.

Beliggenhed

2.

forskellige elementer.

Geologi og jordbund

jord.

Foto/Illustration/Kort

grad af kompleksitet.

Vandelementer

Kyst

opleves kysten enten som udsigt eller hvor der er adgang til vandet. Kysten



placering i fjordens bund.

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Tempelhuse og Sandbanke er bebyggelsen meget spredt, med
orientering omkring landevejen. Der ligger enkelte spredte, mellemstore

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Ved Tempelhuse ligger en lille Jollehavn som en relativt isoleret enhed der
lever sit eget liv. Der er muligvis tale om et gammel fiskersted. Kysten ved
Tempelhuse er underlagt en landskabsfredning. I den nordvestlige del af

Foto/illustration/Kort

Fjordstien og jollehavnen ved Tempekhuse.

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold





Skala: Middel
Rumlig

Kompleksitet: Meget sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Middelroligt

Motorvejen fornemmes de fleste steder i

Motorvejen ligger som en fysisk barriere i

mange forskellige elementer. Dette resulterer

er meget kringlet, flere steder er den visuelle

Helheder og enkeltelementer

Mosehuse og langs kysten ved Tempelhuse

Ved Ebberup mosehuse og Jollehavnen ved

ligeledes indpasset i forhold til stedets
geologi.

Markante udsigter og elementer

udsigt til vandet. Ligeledes er der en flot





32.01 Kysten, Strandenge

Tempelhuse. Det lille sted lever sit eget stille
liv og virker relativt uforandret. Langs kysten

Styrke

Tilstand

Kysten og de nogle steder relative stejle bakker ned til kysten skaber



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Kyst
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

Det er et landskab med mange

rekreativt.

Anbefaling

naturindholdet og kulturhistorien, specielt i

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

landskabselement, og er det som giver

landskabsrelief med de relativt store

anderledes en resten af kommunen.
Tilsvarende er overgangen til fjorden ved

bunden fladere ligeledes karakteristisk. Den
store afvandede flade giver denne nordlige

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

Oplevelsen af det store landskabsrum

udsigter.

Typisk landbrugsland med mellemstore
ejendomme. Store udsigter og store marker
omkring Aastrup Gods mod syd og i det

Beliggenhed





landsbyen Soderup.

2.

Geologi og jordbund

afvandet i nyere tid.

jordbunden kalkrig.

Foto/Illustration/Kort

37 Kr. Eskilstrup.

Vandelementer

et naturgenopretningsprojekt i 2013.

Kyst



dige. Bag diget er afvandede fjordarealer.

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Kragemosen, som er helt tilgroet med pile- og ellebevoksninger og mindre

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

er arealerne omkring Aastrup Gods og godsets dyrehave. Selve godset

stadig.

Foto/illustration/Kort



Skala: Stor
Rumlig Transperant til lukket

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

og danner et stort og samlet rum.

sit eget store landskabsrum som ligger dybt i

Helheder og enkeltelementer

Naturarealer og Skove

Lejre Kommune. Med genskabelsen af de

Kulturhistoriske helheder

arealer med Elverdams kroen danner et





Hele landskabet afspejler udnyttelsen af
vandkraften. Tilsvarende er afvandingen af
dele af Tempelkrogen. De deraf regulerede

landskkab.

Markante udsigter og elementer

fra mange steder kan overskue store dele af

meget dominerende element i den nordlige

markant landskabselement.

Byudvikling

33.01 Tempelkrog Enge

fleste steder intensivt opdyrket. Adskiller sig

ind i Lejre Kommune i den nordlige del.

33.02 Aastrup Gods

Styrke





Tilstand

kunne ses fra stor afstand. En del nye elementer vil derfor kunne betyde en

placeres under hensyntagen til, at de kan ses over store afstande. Det skal

Landsbyer
Landsbyerne Marup og Soderup er begge velbevarede byer. En

Naturgenopretning



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

rimelig robusthed over for nye elementer af

Det er forventeligt, at flere

en intensivering af landbrugsdriften i de

Anbefaling

for en vis grad af tilplantning. Det skal dog

Illustration/kort

Landskabskarakter

Roligt og harmonisk landskab med mange

og er som et af de eneste i kommunen fri for

Karaktergivende landskabselementer
Det dominerende landskabselement er

som sammen med de bevoksede skel og
diger giver landskabet dets karakter. Det er

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold
Det svagt kuperede landskab og det

Ubberup helt mod syd kan man se meget
langt til trods for de relativt beskedne





aftegnet i landskabet, men opleves alligevel

Beliggenhed

Begrundelse for udpegning
Ensartet landbrugsland af mellem skala med

naturarealer.

Geologi og jordbund

humusjord.

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse



Skala: Middel

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt

Stille

langs vejene. Derimod er der enkelthuse og mindre landbrug ved vejene.

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

bebyggelsesstruktur. Mod nord er

Helheder og enkeltelementer





mere differentieret.

Natur- og skovarealer

spredt i landbrugslandet.

Kulturhistoriske helheder

huse.  Forbindelsen mellem landsbyer og
landskab er fin.

Til trods for den intensive landbrugsdrift, er

Markante udsigter

udsigter ses fra Bobjerg ved Skov

sammen med eksempelvis skovplantning.

Byudvikling
Der forventes ikke at ske byudvikling i

bebyggelse og beplantning.

Husmandsudstykning, som adskiller sig ved
de lidt mindre marker og velstrukturerede
placering af bebyggelsen langs vejen. Lidt

eksempelvis ved Ubberup er lignende





Styrke

Tilstand

bearbejdes.

opdeling og en formindskelse af skalaen.

Landsbyerne

udvisket og der kan med fordel ske naturretablering eller nyplantninger



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

landbrugsland. Det er vigtigt, at de store

ske udvikling af landbruget og der kan

bevares af kulturhistiske hensyn.

Anbefalinger

landskab med mindre de kan relatere sig til
de eksisterende landbrug. Nyplantning kan

Illustration/kort

Landskabskarakter

udnyttet til landbrug. Der er ikke sket de store

Der vil fortsat kunne ske en udvikling af
landbruget. Tilsvarende vil der kunne

respekteres.

Karaktergivende landskabselementer

meget lille skala. Karakteristisk er de lange

alting.

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

Beliggenhed





2.

har en stor skala med skove og store

Geologi og jordbund

meget sammensat med flere forskellige jordtyper. Ingen er dominerende,
men humusjordene i Tysinge Mose og lerblandet sandjord omkring mosen

lerjord ved Bonderup Gods.

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Dyrkningsform

markenheder.
Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Foto/illustration/Kort



Skala: Stor

Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Stille

Beplantning

Skove mod nord og vest. Ved Bonderup er landskabet karakteristisk med Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

Helheder og enkeltelementer

Kulturhistoriske helheder
Bonderup danner er en kulturhistorisk helhed,

del. I tilknytning til hovedbygningerne ligger

ligger markerne , som alle er rimelig store og
omkransede af bevoksede diger.





udvikling. Der ses spor fra tidligere tiders
landbrugsdrift og den senere
skolevirksomhed. Landbrugsdriften er flyttet

driftsbygninger er delvist indrettet til

hovedbygningerne ligger haven og syd herfor

Naturarealer og Skove

men dette markerer sig kun svagt i
landskabet.

Markante udsigter
Der findes ingen egentlige udsigtspunkter,

steder mulighed for at se meget langt, da

fladt.

den afvandede Tysinge Mose. Der er intet

har en godt fald og er et af kommunens

Rumlige og visuelle forhold

egentlige rum i landskabet.

form af jernbane, flyveplads,

Byudvikling
Der er en begyndende byudvikling ud i

og gerne skov.





35.01 Bonderup

mange bevoksede diger og at landskabet er

Lille bebyggelse koncentrert omkring den
lokale vej. Oprindelsen er usikker.

Styrke

alting.

Tilstand

skalaforholdet. Det uforstyrrede landskab kan forringes ved etablering af

fra alting.

intensivt dyrkede landskab.

Skovene

Skov og Bonderup Skov som markante elementer.



Kommune.



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

middel skala med udsigt til i alle retninger.
Bebyggelsesstrukturen og samspillet mellem

Anbefalinger

ske intent i landsbyerne, ligesom der skal

landbrugsbygninger, som er i konflikt med

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold

et enkelt punkt. Der i mod er der udsigt til alle

og store bakker. Skovene, de mange

Beliggenhed





2.

Der er tale om et meget velbevaret
landbrugsland med enkelte landsbyer og en

dominerende.

Geologi og jordbund

sandblandet lerjord, der er mindre forekomster af lerblandet sandjord. Ved

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

2. og

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

landsbyerne Kyrringe og Ordrup, mellem landsbyerne er mange

Foto/illustration/Kort

Beplantning



Skala: Middel

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt

Stille

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

stjerneudskiftede landsbyer, hvilket tydeligt ses i landskabet omkring.

forhold til infrastruktur og bebyggelse.

Foto/illustration/Kort

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

Helheder og enkeltelementer

Geologi

af intimitet.

Naturarealer og skove
De to mellemstore skove, Ordrup skov og

Kulturhistoriske helheder





Rumlige og visuelle forhold

er medvirkende til at skabe intimitet i

Byudvikling

er tale om et storskala landbrugslandskab.

bevoksede diger. Landskabet omkring

det mere bakkede landskab centralt i

36.02 Ordrup
Klassisk stjerneudskiftet landsby, hvor den
oprindelige struktur er meget markant i
landskabet. Bebyggelsen er koncentreret i
landsbyen, her ud over findes kun enkelte

vejene understreger strukturen.

36.03 Holmen 

til det dyrkede landbrugslandskab i den

Styrke

Tilstand

som har en lang historie. Der er sket en udvikling i form af at de enkelte

infrastrukturen er ikke forekommet.





nye bygninger skal ske med respekt for den eksisterende struktur og skala



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

landbrugsland. Der kan ske en fortsat
udvikling af landbrugserhvervet. De mange

udviklingen. Der kan i nogen grad ske

bevare strukturen med bevoksede diger og
mindre beplantninger

Anbefalinger

ske en yderligere tilplantning for at styrke
oplevelsen af de bevoksede linjer i

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

karakteristiske bevoksede markskel. Der

Kraktergivende rumlige og visuelle
forhold

diger, som giver en vis intimitet. Alligevel

rumlighed, der adskiller sig fra den

positivt.

skift i bebyggelsesstrukturen og en overgang

Old samt i Lejre og Ringsted kommuner.

over omgivelserne. I den nordlige del af

Store markstrukturer, bevoksede diger,

landskabet.





Beliggenhed

til Ringsted og Lejre kommuner og dels til

2.

Geologi og jordbund

sandjord.

Foto/Illustration/Kort

noget mindre grad.

Vandelementer

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse



Skala: Middel-stor

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Foto/illustration/Kort

mindre campingplads beliggende sydvest for Kr. Eskilstrup. 

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

opleves sammensat, da der er mange
forskellige elementer som landsbyer,

steder er der tale om en glidende overgang

Helheder og enkeltelementer





Kulturhistoriske helheder
Landsbyerne med den klassiske struktur fra
stjerneudskiftningen.

Byudvikling

det omkringliggende landskab.

37.02 Bagmarken

37.04 Have Borup

Styrke

Tilstand

Landsbyerne er generelt relativt velbevarede og strukturen ses tydeligt i

landskabet relativt intakt.





Landsbyerne



Indledning

Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed

Naturgeografi

Geologi og Jordbund

Vandelementer
Kyst

Kulturgeografi

Dyrkningsform
Bebyggelse
Beplantning
Kulturhistoriske helheder

Rumlig analyse

Rumlige forhold
Helheder og enkeltelementer

Landskabsvurdering

Styrke
Tilstand



Strategi
Landskabskarakter
Beliggenhed
Geologi og jordbund 

Vandelementer
Dyrkningsform
 Bebyggelse 
Beplantning
Kulturhistoriske helheder 

Rumlige forhold 
Helheder og enkeltelementer 

Styrke
Tilstand



Strategi

bevares. Der kan ske en fortsat udvikling

hvor og i hvilket omfang det kommer til at

skala.

Anbefalinger

af andre end de lokale, da flere lokale veje
og stier kan blive lukket eller nedlagt.

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Der er tale om et tydeligt kuprert

og bebyggelserne er hovedsageligt
lokaliseret omkring vejene. Der ud over ses
bebyggelser placeret i landskabet de steder,

Karaktergivende rumlige og visuelle
forhold
Landskabsformerne og den varierende
beplantning samt bebyggelsesstrukturen

oplevelsesrigt.

Mod nord opleves landskabet med en lidt

grund af de mange bakker.

Kuperet og varieret landskab med mange

hobbybrug.





Beliggenhed

Geologi og jordbund

sandjord.

Foto/Illustration/Kort

Vandelementer

Dyrkningsform

Foto/Illustration/Kort

 Bebyggelse

Mange af disse bebyggelser er kommet til i sidste halvdel af 1800 tallet.

Foto/illustration/Kort



Skala: Lille
Transparent - lukket

Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt

Stille

Beplantning

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Bebyggelsesstrukturen og bebyggelserne danner i sig selv en Foto/illustration/Kort

forbandt Ringsted med Hornsherred, selve jernbanesporet findes ikke

Foto/illustration/Kort

Rumlige forhold

Rumligt er der tale om et meget lukket

beplantningeenheder af forskellig art.

Helheder og enkeltelementer

Naturarealer og skove

Kulturhistoriske helheder
Bebyggelsesstrukturen adskiller sig

Der findes mange naturelementer spredt i





landskab.

Dog opleves den nordvestlige del som en

Styrke

Tilstand

nordlige del.

Bebyggelsesstruktur og beplantning



Naturarealer

Der er desuden foretaget mange tilplantninger i nyere tid.




