
1

LANDSKABET I AARHUS
Baggrundsrapport 



2    |  LANDSKABET I AARHUS KOMMUNE

INDHOLD

Indledning ..........................................................................................4

OMRÅDE 1 .........................................................................................6

OMRÅDE 2 .........................................................................................24

OMRÅDE 3 .........................................................................................46

OMRÅDE 4 .........................................................................................64

OMRÅDE 5 .........................................................................................78

OMRÅDE 6 .........................................................................................94

OMRÅDE 7 .........................................................................................106

OMRÅDE 8 .........................................................................................122

OMRÅDE 9 .........................................................................................138

OMRÅDE 10 .......................................................................................152

OMRÅDE 11 ........................................................................................164

OMRÅDE 12 .......................................................................................182

OMRÅDE 13 .......................................................................................202

OMRÅDE 14 .......................................................................................214

OMRÅDE 15 ........................................................................................226

OMRÅDE 16 .......................................................................................246

OMRÅDE 17 .......................................................................................258

OMRÅDE 18 .......................................................................................270

OMRÅDE 19 .......................................................................................282

OMRÅDE 20 .......................................................................................300

Større sammenhængende landskaber ...............................................312



3



4    |  LANDSKABET I AARHUS KOMMUNE

INDLEDNING

Denne baggrundsrapport er grundlag for kommuneplanens afsnit om landskab.

Rapporten består af henholdsvis analyser udarbejdet til Kommuneplan 2013  og 
Kommuneplan 2021 . Analyserne er baseret på den af staten anbefalende metode til at 
analyse landskab kaldet Landskabskaraktermetoden.

Landskabsområder
Det åbne land i Aarhus Kommune er inddelt i 20 landskabsområder. På kortet er hvert 
land- skabsområde tildelt er nummer. Hvert landskabsområde er beskrevet i skema-
tisk form efter den såkaldte landskabskaraktermetode. I forbindelse med revisionen af 
kommuneplan 2021 og de nye landskabsanalyser er kommunens landskabsområder 
reduceret fra 23 områder til 20. Enkelte områder er sammenlagt, grænser er justeret, 
ligesom der er udpeget et enkelt nyt område. 

Kortlægning af landskabsområder
Til hvert landskabsområde er tilknyttet et skema, som beskriver områdets naturmæs-
sige, kulturmæssige og rumlige forhold. Beskrivelserne er grundlag for vurdering 
af landskabet (karakter, visuelle oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed), som 
munder ud i landskabsstrategier for henholdsvis 

1. Delområder, der skal beskyttes (Bevaringsværdige landskaber)
2. Delområder, der skal vedligeholdes (Almindelige landskaber)
3. Delområder, der kan ændres og udvikles (Udviklingslandskaber)

Rapporten er bygget op således, at beskrivelser vedrørende landskabsområderne 
naturmæssige, kulturmæssige og rumlige forhold bygger på data fra kommuneplan 
2013, samt vurderinger og strategier for hvert landskabsområde er baseret på data fra 
kommuneplan 2021. 

Rapportens anvendelse
Baggrundsrapporten giver mulighed for at vurdere de bagvedliggende begrundelser 
for landskabsudpegningerne i Kommuneplan 2021. Rapporten skal ligeledes, når 
kommuneplanen er godkendt af Byrådet, anvendes i den kommende sagsbehandling. 
Af beskrivelserne i skemaerne vil det fremgå, hvilke landskabelige kvaliteter, der vur-
deres vigtige at bevare, når der planlægges ændringer i landskabet.
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Figur 1. Udpegning af landskabsområder og beskyttelsesniveau.
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OMRÅDE 1
STORBAKKET LANDSKAB OMKRING MEJLBY OG HÅRUP

Kort 1.  Landskabsområde 1

Kort 2.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 1 og 2.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Kortlægning af landskabsområde 1 (Gl. område 1+2)

Områdets navn Område 1 - Storbakket landskab omkring Mejlby og Hårup (gl. 
1+2)

Beliggenhed (Gl.1 Landbrugsområde langs kommunegrænsen mod nord) + 
(Gl. 2 Området nord og øst for Mejlby og Hårup)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen og Katri-
ne Kracht 
(Gl. 1+2 Mathias Utoft Jør-
gensen og Susanne Dyrlund 
Nielsen)

April 2019 (Gl. 1+2 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Mod nord og øst afgrænses landskabsområdet af kommunegrænsen til Syddjurs 
Kommune, mod vest overvejende af byerne Mejlby og Hårup samt kommunegrænsen 
til Favrskov Kommune og mod syd overgangen mellem et svagt skrånende terræn og 
et mere stejlt terræn. Veje har på nogle strækninger afgrænset området.

Naturgeografiske oplysninger    (Gl. 1+2)

Geologi Moræne 

Jordtype Moræneler 

Terrænform Jævnt stigende/faldende (gl. 1)  
Storbakket (gl. 2)

Kompleksitet Moderat

vandelementer
Vandløb (gl. 1) 
Vandløb og søer (gl. 2)

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 

(Gl.1):  
Mod nord afgrænses landskabsområdet af kommunegrænsen og mod syd af overgan-
gen mellem et svagt skrånende terræn og et mere stejlt terræn.

(Gl.2):
Stort, sammenhængende landbrugsområde. Afgrænsningen følger Nibæk og kommu-
negrænsen mod Favrskov Kommune mod vest og Skørring Bæk og kommunegræn-
sen mod Syddjurs Kommune mod øst. Mod nord og syd danner skift i terrænform 
afgrænsningen. Veje har på nogle strækninger afgrænset området.



OMRÅDE 1

8    |  OMRÅDE 1 - MEJLBY OG HÅRUP 

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

(Gl. 1): 
Gamle område 2 og område 1 er begge landbrugsområder med samme geologi og 
jordtype.

(Gl. 2): 
Området hænger tydeligt sammen med gl. område 1 pga. samme jordbund, arealan-
vendelse og naturelementer.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelseskort.

Naturgeografisk beskrivelse:

(Gl. 1):  
Området er et morænelandskab, som overvejende er domineret af moræneler, men 
der er i den nordvestlige del et område med ferskvandssand. Dette giver en moderat 
kompleksitet, da området kun indeholder disse to jordtyper.
Terrænet er overvejende fladt skrånende mod nord.
Skader Å løber fra Syddjurs Kommune ind i området og deles i hhv. Skader Å mod 
øst og Ogstrup Bæk mod vest. Halling bæk og Nibæk afgrænser området mod nord/
nordvest. Der er flere små søer/vandhuller spredt i området.

(Gl. 2): 
Området er et morænelandskab med overvejende moræneler som jordtype.
I den nordvestlige del findes en stribe med ferskvandssand, og i den sydlige ende 
findes et område med morænegrus. Terrænformen er storbakket.
6 vandløb knyttes til området, Skader Å, Ogstrup Bæk, Ballehede Bæk og Risvang 
Bæk, mod vest Nikær Bæk og mod øst Skørring Bæk og der er flere vandhuller i den 
sydøstlige del af området.

Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)

Bevoksning (Gl. 1):        
Skove Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn x

Alleer x

Vejtræer

Andet

Kommentar

Området er et morænelandskab med overvejende moræneler som 
jordtype.
I den nordvestlige del findes en stribe med ferskvandssand, og i 
den sydlige ende findes et område med morænegrus. Terrænfor-
men er storbakket.
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Bevoksning (Gl. 2):       
Skove x Størrelse

Småbeplantninger

Levende hegn x

Alleer x

Vejtræer

Andet

Kommentar
Der er flere mindre skovarealer, Krannestrup Skov, Lindå Skov og 
Balle Skov. Der er levende hegn i markskel og allé langs Ogstrup-
gårdsvej. Området er generelt skovfattigt og virker meget åbent.

Dyrkningsform (Gl. 1 + 2.):
Landbrug x

Halvkultur/natur

Bebyggelsesstruktur (Gl. 1):

Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter

Sommerhusområde

Landsby

Gårde x Ca. størrelse 20-100 ha

Husmandsbebyggelse x

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar Området har spredt bebyggelse med få gårde og husmandsbebyg-
gelser. 2 aktive husdyrbrug.

Bebyggelsesstruktur (Gl. 2):

Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse 20-100 ha

Husmandsbebyggelse

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar
Der er 14 aktive husdyrbrug og en spredt husmandsbebyggelse for-
delt i området. Der er en landsbyen Lindå og 2 mindre bysamfund 
Mejlby og Hårup.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

(Gl. 1):

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab x

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger x

Kirker inklusive kirke-
gårde

Forsvarsanlæg

Andet

Forsvarsanlæg

Sophie Amaliegården ligger i den østlige del af området og hører 
under Clausholm Slot (Syddjurs Kommune). Markerne omkring 
har karakter af et hovedgårdslandskab. Der er udlagt område med 
særlig landskabelig interesse nord for Sofie Amaliegården.

(Gl. 2):

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab

Områder med fortidsmin-
der x

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde x

Forsvarsanlæg

Andet

Forsvarsanlæg

Der er en kirke i Mejlby med fredet indkigsområde nord for kirken. 
Der er en rundhøj i den sydøstlige del af området. Mange stendiger 
findes især i den nordlige del af området. Syd for Balle og øst for 
landevejen Balshøje er der udlagt et område med særligt landskab 
og geologisk interesse. En mindre del af området mod nord er en 
del af hovedgårdsmiljø omkring Sofie-Amaliegård.
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Tekniske anlæg (Gl. 1):

Vejforløb x

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger x

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Forsvarsanlæg
Der findes to større landbrug med dyrehold og en maskinstation i 
området. Til alle tre bedrifter er der store driftsbygninger, som er 
synlige i landskabet, er i et vist omfang skjult af beplantning.

Tekniske anlæg (Gl. 2):

Vejforløb x

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller x

Råstofgrav

Store staldbygninger x

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Forsvarsanlæg

Der er to højspændingsledninger i øst-vestgående retning i den 
sydlige del af området. Øst for Mejlby og Hårup er der udpeget et 
område for vindmøller. Der er en mindre vindmøllegruppe øst for 
Mejlby. Ved husdyrbrugene er der store staldbygninger, men flere af 
dem er afskærmet med beplantning.

Anvendt materiale (Gl. 1+2):
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge-Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.
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Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
(Gl. 1):
Området er åbent med flere småskove og enkelte markskel med læhegn.
Langs Bals Mark ved Sofie-Amaliegården er der en kortere strækning med en gammel 
egeallé. Området grænser op til Estrupbirke Skov og Sofie-Amaliegård Skov (Syddjurs 
Kommune). Området er et landbrugsområde uden særlige naturværdier.
Sofie-Amaliegård ligger i den østlige del af området og hører under Clausholm Slot. 
Markerne omkring har karakter af et hovedgårdslandskab. Der er udlagt område med 
særlig landskabelig interesse nord for Sofie-Amaliegården (i Syddjurs Kommune). 
Området har spredt bebyggelse med få gårde og husmandssteder.
Der findes to større landbrug med dyrehold og en maskinstation i området. Til alle 
tre bedrifter er der store driftsbygninger, som er synlige i landskabet, men i et vist 
omfang skjult af beplantning.
Mejlbyvej skærer området i den vestlige del.

(Gl. 2):
Der er flere mindre skovarealer, Krannestrup Skov, Lindå Skov og Balle Skov. Der er 
levende hegn i markskel og alle langs Ogstrupgårdsvej.
Området er et åbent landskab med store marker, der kun i begrænset omfang er delt 
op med beplantning og læhegn. Dette giver gode udsigtsforhold.
Der er 14 aktive husdyrbrug og en spredt husmandsbebyggelse fordelt i området. Der 
er en landsby Lindå og 2 mindre bysamfund Mejlby og Hårup.
Der er en kirke i Mejlby med fredet indkigsområde nord for kirken. Der er en rundhøj 
i den sydøstlige del af området. Mange stendiger findes især i den nordlige del af 
området. Syd for Balle og øst for landevejen Balshøje er der udlagt et område med 
særligt landskab og geologisk interesse. Et mindre område mod nord er en del af 
hovedgårdsmiljø omkring Sofie-Amaliegård.
Der er to højspændingsledninger i øst-vestgående retning i den sydlige del af områ-
det.
Øst for Mejlby og Hårup er der udpeget et område, som er egnet for vindmøller. Der 
er en mindre vindmøllegruppe øst for Mejlby. Ved husdyrbrugene er der store stald-
bygninger, men flere af dem er afskærmet med beplantning.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold (Gl. 1.):          Blandet

Skala Stor Middel x Lille

Rumlig afgrænsning Åbent Transparent x Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat Enkelt x

Struktur Dominerende Middel Svagt x

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt x

Støj Støjende Afdæmpet Stille x

Bemærkninger:
Områdets struktur er stærkest mod øst i området omkring Sofie Amaliegården. Og i 
arealerne mod Skader Å og Estrupbirke Skov.



13

Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold (Gl. 2):                       Blandet

Skala Stor x Middel

Rumlig afgrænsning Åbent x Transparent x Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat x Enkelt x

Struktur Dominerende Middel x Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt x Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille x

Bemærkninger:
Ved de højtliggende punkter i den nordvestlige og sydlige del er landskabet åbent og 
skalaen er stor, mens det mod nordøst er transparent, afgrænset og mindre i skala.

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer (Gl. 1.):

Geologi/terræn/vand

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Landskabet mod øst omkring Sofie-Amaliegården har karakter af et hovedlandskab 
med store marker, allé og gamle egetræer.
Området mod Skader Å og Estrupbirke Skov.
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Oplevelsesrige delområder og enkelelementer (Gl. 2):

Geologi/terræn/vand

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer x

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Området ligger højt, og har derfor gode udsigtsforhold. Det gælder især i den nord-
vestlige del og i den sydlige del af området. De gode udsigtsforhold betyder, at 
vindmøllerne og højspændingsledningerne kun er begrænset dominerende fordi der 
kigges forbi dem. Kirkerne er ikke markante i området da de ligger i landsbyerne.

Arealerne omkring Sofie Amaliegård og et område fra Kaløvej mod nord omkring Ska-
der Å er et specielt visuelt afgrænset landskabsrum, begge arealer har sammenfald 
med gl. omr. 1.

Landskabskarakterens tidsdybde (Gl. 1+2):

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år x >200 år

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse (Gl. 1+2):

God Middel x Dårlig

Bemærkninger (Gl.1):
Området er et middelskala landskab, som visuelt deles i to områder øst og vest for 
Skader Å.
Mod øst med flere husmandsbebyggelser og landskabet omkring Sofie Amaliegården, 
der har karakter af et hovedlandskab med store marker, allé og gamle egetræer og 
området mod vest, der er åbent med store markpartier.
Området er roligt både visuelt og støjmæssigt uden større tekniske anlæg udover 
driftsbygningerne til to gårde.

Bemærkninger (Gl.2):
Landbruget er den dominerende arealanvendelse

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 

(Gl. 1): 
Terrænet er overvejende fladt skrånende mod nord.

Skader Å løber fra Syddjurs Kommune ind i området og deles i hhv. Skader Å mod 
øst og Ogstrup Bæk mod vest. Halling bæk og Nibæk afgrænser området mod nord/
nordvest.
Området grænser op til Estrupbirke Skov og Sofie-Amaliegård Skov beliggende i Syd-
djurs Kommune.
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Området fremstår åbent med spredt bebyggelse, få gårde og husmandssteder Der er 
flere små søer/vandhuller, flere småskove og enkelte markskel med læhegn

To større landbrug med dyrehold og en maskinstation har store driftsbygninger, som 
er synlige i landskabet, men i et vist omfang skjult af beplantning.

Langs Bals Mark ved Sofie-Amaliegården er der en kortere strækning med en gammel 
egeallé, herudover er området præget af landbrug uden særlige naturværdier.

Sofie-Amaliegård ligger i den østlige del af området og hører under Clausholm Slot. 
Markerne omkring har karakter af et hovedgårdslandskab. Der er udlagt område med 
særlig landskabelig interesse nord for Sofie-Amaliegården. (i Syddjurs Kommune)

Mejlbyvej skærer området i den vestlige del.

Landskabet er stærkest mod øst i området omkring Sofie Amaliegården. Og i arealer-
ne mod Skader Å og Estrupbirke Skov.

Området er et middelskala landskab, som visuelt deles i to områder øst og vest for 
Skader Å. Mod øst med flere husmandsbebyggelser og landskabet omkring So-
fie-Amaliegården, mod vest er landskabet åbent med store markpartier.

Området er roligt både visuelt og støjmæssigt uden større tekniske anlæg.

(Gl. 2):
Området er et udpræget åbent landbrugsområde. Ved de højtliggende punkter i den 
nordvest- lige og sydlige del er landskabet åbent og skalaen er stor, mens det mod 
nordøst er transpa- rent, afgrænset og mindre i skala. Dette understøttes af de få min-
dre skove, en begrænset bevoksning og de gode udsigtsforhold.

Strukturen er middel da landbrugsarealerne er af forskellig størrelse og orientering. 
Området er roligt ift. støj. Visuelt er vindmøllerne og højspændingsledninger domine-
rende, men de er ikke ødelæggende for udsigterne.

Kirken i Mejlby er ikke markante i området da den ligger inde i byen.

Arealerne omkring Sofie Amaliegård og et område fra Kaløvej mod nord omkring Ska-
der Å er et specielt visuelt afgrænset landskabsrum - begge arealer har sammenfald 
med omr. 1.
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Vurdering (område 1 = gl. 1+2)
Vurdering af landskabskarakterens styrke 

Kort 3.  Landskabsområde 1 inddelt efter landskabskarakterens styrke.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder Særligt karakteristisk Karakteristisk Karakter-
svagt

Kontraste-
rende

Delområde K1 
(Hovedgårdsland-
skabSophie Amalie-
gård)

Nøglekarakteristika (store mar-
ker, karakteristisk skovbryn, 
dige, læhegn, allé, (egetræer) 
fremstår tydeligt. 
Dige afgrænser hovedgårds-
landskabet.

Delområde K2 
(Husmandsudstyk-
ning – Lindå og Balle 
Hede)

Husmandsudstykning med min-
dre markstruktur, mere eksten-
sivt, små biotoper.
Mindre skovstykker ved Lindå 
Skov og Balle Skov.
Balle Hede Bæk løber i nord-syd-
gående retning midt i området.

Delområde K3 
(Landbrugsfladen – 
Ballehøj)

Storbakket morænelandskab, 
plateau med store markflader og 
spredt landsbrugsbyggeri, flere 
lange kig, området fremstår med 
god styrke.

Delområde K4 
(Landbrugslandskab 
ved Ogstrupgård og 
Krannestrup)

Skader Å og Koballe Skov, mod 
Estrupbirke.

Åbent landskab med dels store 
sammenhængende marker og 
dels større skovstykker Kranne-
strup Skov og Koballe Skov samt 
et ekstensivt dyrket område syd 
for Ogstrupgård. Ogstrup Bæk 
løber i det ekstensivt dyrkede 
område. 
Få hegn.
Mod øst og nord afgrænses 
området hhv. af Skader Å og 
Estrupbirke Skov.
Ogstrupgård og Krannestrup-
gård er større landbrugsejen-
domme. 

Delområde K5 
(Højtliggende mor-
æneplateau nordvest 
for Mejlby)

Storbakket   morænelandskab 
med spredt bebyggelse omkring 
Kalstrup.
Mod øst mindre marker afgræn-
set af regulær digestruktur med 
hegn. 
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 4.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 1.
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Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1 
(Sophie Amaliegård)

Markant udsigt mod Sophie Amalieskov, markant skovbryn, 
digestruktur. Anlægsstrukturen ved hovedgården er ikke tydelig, 
udflydende - udvisket. 

Delområde V2 
(Udsigtspunkt ved Ballehøj)

Markante udsigter fra Ballehøj mod Lisbjerg, Aarhus midtby, 
havnen, Mols og mod vest - næsten 360 grader.

Delområde V3 
(Udsigtspunkt nord for 
Mejlby)

Markante udsigter mod Spørring Ådal og mod sydvest samt mod 
nord fra Bastruphøj.

Delområde V4 
(Landskabsrum ved Skader Å)

Stort åbent landskabsrum med udsigt til Estrupbirke Skov.

Delområde V5 
(Udsigt fra Lindå) 
Fra kommuneplanrammetekst

Væsentlig, eksisterende indkigslinje til Damgård ved færdsel ad 
Lindå Møllevej fra nord skal fastholdes og styrkes.

Delområde V6
(Grøn kile med Mejlby og Hå-
rup) Overført med supplerin-
ger fra Grønne Kiler KP13 og 
Bynære Landskaber KP17 
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Vurdering af tilstand

Kort 5.   Tilstand i landskabsområde 1.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig 
tilstand

Delområde T1 
(Sophie Amaliegård - 
hovedgårdslandskab)

Intakthed: Middel
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Let påvirket

Storbakket landskab. Vind-
møller nord for anlægget 
forstyrrer oplevelsen. Hoved-
gårdens anlægsstruktur er 
ikke tydelig.

Delområde T2 
(Lindå Hede og 
Balle Hede, Ballehøj 
Krannestrupgård, 
Ogstrupgård
Bastruphøj)

Intakthed: God-middel
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Påvirket

Stjernestruktur ved Mejlby er 
mod nordvest fjernet.
Spredte ejendomme. Del 
af Flere veje og hegn er 
væk samt våde områder er 
drænet. 
Vindmøller og højspændings-
master forstyrrer land-
skabsoplevelsen.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 6.   Sårbare delområder i landskabsområde 1.

Delområder
Udviklingsten-
denser og plan-
lagte ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1 
(Hovedgårdsland-
skab ved Sophie 
Amaliegård)

Umiddelbart Ikke længere 
landbrugsmæssig drift på 
hovedgården. Landskabet 
er sårbart overfor ændringer 
ved hovedgårdens anlægs-
struktur, da den historiske 
fortælling udviskes.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Strategi - (område 1 = gl. 1+2)

Kort 7. Målområder i landskabsområde 1.

Kort 8. Landskabstyper i landskabsområde 1.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal beskyttes 
(Sophie Amaliegård) 
Hovedgårdslandskab 
med store marker 
og karakteristisk 
skovbryn. Afgrænset 
af dige.

Hovedgårdslandskab
Hovedgårdslandskabet er historisk set en samlet 
enhed med et markant sæt af bygninger, der 
samler landskabet omkring sig og dermed domi-
nerer et større område. Hovedgårdslandskabet 
består af hoved- og avlsbygninger, have- og/
eller parkanlæg samt dyrkningsarealer med både 
marker i omdrift samt af skove. Hovedgårds-
landskabet kan også omfatte udstykninger af 
små ensartede husmandsbrug, som ofte ligger 
samlet i en klynge langs en vej til / fra hoved-
gården. Den landskabelige skala i hovedgårds-
landskaberne er stor, og landskaberne er ofte 
præget af akser i form af f.eks. alleer og læhegn 
og sigtelinjer i anlægsstrukturen fra bygninger 
og ud i landskabet.

Beskytte kig mod skovbryn.
Bevare markstruktur, diger og hegn.
Opmærksomhed på S1. Umiddelbart Ikke 
længere landbrugsmæssig drift på hovedgår-
den. Landskabet er sårbart overfor ændrin-
ger ved hovedgårdens anlægsstruktur, da 
den historiske fortælling udviskes.
Historien omkring ejerlav og koblingen mel-
lem kulturhistorien og det nuværende land-
skab bør styrkes og fremhæves yderligere.

Delområde M2 
– skal vedligeholdes 
(Husmandsudstyk-
ning – Lindå Hede) 
Husmandsudstyk-
ning med mindre 
markstruktur.
Karakteristisk og 
middel tilstand.  

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår enkelt og 
præget af store åbne dyrkningsflader med 
sparsom bevoksning af læhegn og småbiotoper. 
Enkelte steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består af større 
gårde og landsbyer samt husmandssteder og 
mindre gårde langs vejene. I det storbakke-
de landskab giver terrænet mulighed for vide 
udsigter.

Bevare mindre skala ifm. nybyggeri
Undgå tekniske anlæg og sammatrikulering.
Småbiotoper kan godt tilpasses området.

Delområde M3 
– skal vedligeholdes 
(Ogstrupgård og 
Krannestrupgård) 
Åbent landskab med 
dels store sammen-
hængende marker og 
dels større skovstyk-
ker Krannestrup 
Skov og Koballe Skov 
samt et ekstensivt 
dyrket område syd 
for Ogstrupgård Ka-
rakteristisk og middel 
tilstand.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår enkelt og 
præget af store åbne dyrkningsflader med 
sparsom bevoksning af læhegn og småbiotoper. 
Enkelte steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består af større 
gårde og landsbyer samt husmandssteder og 
mindre gårde langs vejene. I det storbakke-
de landskab giver terrænet mulighed for vide 
udsigter.

Bevare store udstrakte markflader.
Undgå dræning.
Bevare skovstykker i store skala for at under-
strege mosaikken – mindre landskabsrum – 
kontrasten mellem det intensivt og eksten-
sivt dyrkede landbrugslandskab. 

Delområde M4 
– skal vedligeholdes 
(Bastruphøj moræne-
plateau) Karakte-
ristisk og middel 
tilstand.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår enkelt og 
præget af store åbne dyrkningsflader med 
sparsom bevoksning af læhegn og småbiotoper. 
Enkelte steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består af større 
gårde og landsbyer samt husmandssteder og 
mindre gårde langs vejene. I det storbakke-
de landskab giver terrænet mulighed for vide 
udsigter.

Bevare de særlig visuelle oplevelsesmu-
ligheder ved Bastruphøj i forbindelse med 
byggeri og anlæg.

Delområde M5 
– skal vedligeholdes
(Ballehøj morænep-
lateau) 
Karakteristisk og 
middel tilstand.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår enkelt og 
præget af store åbne dyrkningsflader med 
sparsom bevoksning af læhegn og småbiotoper. 
Enkelte steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består af større 
gårde og landsbyer samt husmandssteder og 
mindre gårde langs vejene. I det storbakke-
de landskab giver terrænet mulighed for vide 
udsigter.

Bevare de særlig visuelle oplevelsesmulighe-
der ved Ballehøj – herunder hensyntagen i 
forbindelse med byggeri og skovrejsning.
Området ligger på et plateau, hvor skovrejs-
ning godt kan etableres under forudsætning 
af kig på tværs af landskabet bevares.
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OMRÅDE 2
ÅDALSLANDSKAB VED SPØRRING 

Kort 9.  Landskabsområde 2            Kort 10.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 3 og 4 

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Kortlægning af landskabsområde 2 (Gl. område 3+4)
Områdets navn Område 2 Spørring Ådal (gl. 3+4)

Beliggenhed (Gl.3 Spørring ådal mellem Spørring, Mejlby og Hårup) + (Gl. 2 
Nord for Trige)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen, Signe 
Iversen og Katrine Kracht (Gl. 
3+4 Mathias Utoft Jørgensen 
og Susanne Dyrlund Nielsen)

April og juni 2019 (Gl. 3 +4 
marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Mod nord og vest afgrænses landskabsområdet af grænsen til Favrskov Kommune og 
den Østjyske Motorvej, mod syd af hhv. byfronter ved Trige og Todbjerg samt af terræ-
net omkring Pannerup Mose. Mod øst afgrænses området af byfronter ved Mejlby og 
Hårup og et enkelt sted af terrænet omkring Spørring Å. Veje har på nogle stræknin-
ger afgrænset området.

Naturgeografiske oplysninger    

(Gl. 3)     (Gl. 4)
Geologi Moræne

Jordtype Moræneler

Terrænform Jævnt stigende/
faldende

Kompleksitet Kompleks

vandelementer Vandløb og søer

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 

(Gl.3):  
Terrænkurverne, kommunegrænse mod Favrskov Kommune, vejforløb og byfronter.

(Gl.4):
Kommunegrænsen til Favrskov Kommune, den Østjyske Motorvej, terrænkurver og 
byfront mod Trige

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

(Gl. 3): 
Området er mere komplekst end de omkringliggende områder pga. Spørring Ådal og 
tilløben- de bække. Sammenhængende landbrugsområder mod de gamle områder 2,4 
og 5.

(Gl. 4): 
Området har mange lighedstræk med område 3.

Geologi Moræne

Jordtype Moræneler

Terrænform Jævnt stigende/
faldende

Kompleksitet Moderat

vandelementer Vandløb og søer
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Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelseskort.

Naturgeografisk beskrivelse:

(Gl. 3):  
Området er et morænelandskab, der i den sydlige del har dødisrelief. Jordtypen er 
blandet, men den overvejende jordtype er moræneler. Terrænet falder jævnt mod 
Spørring Å. Jordtypen i Ådalen er blandet, men den overvejende jordtype er fersk-
vandsdannelser.
Spørring Å løber gennem området fra øst med udspring syd for Hårup gennem 
området mod nordvest gennem Spørring by og ind i Favrskov Kommune. Spørring Å 
tilløbes af flere mindre bække og vandløb, Todbjerg Bæk og Udmarksgrøften fra syd 
og fra nord Risvang Bæk og Nibæk og Marbæk nord fra Spørring by.
Todbjerg Bæk og Spørring Å danner landskabeligt synlige ådale med enge og moser. 
Området er generelt fladt faldene fra områdegrænserne mod ådalene. I området er 
der spredte vandhuller, eng og mosearealer.
Område nordvest for Spørring er reetablerede råstofgrave.

(Gl. 4): 
Området er et morænelandskab med overvejende moræneler som jordtypen. Dette 
giver en moderat struktur, da der kun findes små områder med anden jordtype (under 
Bærmoseskoven findes ferskvandsdannelser).
Terrænet er jævnt faldende fra syd mod nordnordvest.
Vest for Trige i Bærmoseskoven er der flere mindre vandløb hhv. Bærmosegrøft, 
Holmkær Grøft (Røngrøft), Fattiggårdgrøft. Herudover er området relativt fattigt på 
vandelementer med få enkelte mindre søer.

Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)

Bevoksning (Gl. 3):        
Skove Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn x

Alleer x

Vejtræer

Andet

Kommentar

Området er skovfattigt med få skovbeplantninger.
Der er udpeget skovrejsningsområde vest for Randersvej nord for 
Spørring. Uønsket skov- rejsningsområde findes syd og nordvest 
for Todbjerg.



27

Bevoksning (Gl. 4):       
Skove x Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar
Der er flere mindre skovarealer, Krannestrup Skov, Lindå Skov og 
Balle Skov. Der er levende hegn i markskel og allé langs Ogstrup-
gårdsvej. Området er generelt skovfattigt og virker meget åbent.

Dyrkningsform (Gl. 3 + 4.):
Landbrug x

Halvkultur/natur x

Bebyggelsesstruktur (Gl. 3):
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde x

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse Blandet

Husmandsbebyggelse x

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar

Spørring by ligger i den nordvestlige del af området og er blevet 
udbygget med parcelhusområde. I den østlige del er der byfronter 
fra Mejlby, Hårup og Todbjerg. Der er en særlig karakteristisk hus-
mandsudstykning langs Hæstvej.

Bebyggelsesstruktur (Gl. 4):
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde x

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby

Gårde x Ca. størrelse Blandet

Husmandsbebyggelse x

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar Der findes 4 større landbrug i området, og enkelte hobbylandbrug. 
Der er byfronter og parcel- husområde på nordsiden af Trige.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

(Gl. 3):

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab x

Områder med fortidsmin-
der x

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger x

Kirker inklusive kirke-
gårde x

Forsvarsanlæg

Andet

Forsvarsanlæg

Der er kirker i Spørring, Mejlby og Todbjerg, med kirkebyggelinjer 
og kirkeindsigtslinjer. Vest for Spørring by er der udlagt et område 
til bevaringsværdigt landskab og geologi.
Spørring Å og arealerne langs denne er ligeledes udlagt til beva-
ringsværdigt landskab og naturnetværk. Et stort område mod vest, 
nord og syd omkring Hæstvej er udpeget som særlig kulturmiljø, 
husmandsudstykning. Aktive husdyrbrug < 10.

(Gl. 4):

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde

Forsvarsanlæg

Andet

Forsvarsanlæg
Et område nord og syd for Hæstvej er udpeget særligt Kulturmiljø, 
husmandsudstykning (i sammenhæng med gl. omr. 3) Enkelte få 
diger.
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Tekniske anlæg (Gl. 3):

Vejforløb x

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller x

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Forsvarsanlæg

Randersvej løber gennem området mod vest og Mejlbyvej mod 
øst. De mindre veje Spørringvej, Risvangsvej og Hæstvej forbinder 
området øst vest. Højspændingsledninger skærer gennem området 
i vest/øst gående retning. Der er en mindre vindmøllegruppe syd 
for Risvangsvej. Der er udlagt mindre rekreativt område mhp. golf-
baneanlæg vest for Hårup ved Bredeng og Risvang.

Tekniske anlæg (Gl. 4):

Vejforløb x

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger x

Biogasanlæg x

Rekreative anlæg

Andet

Forsvarsanlæg

Området indeholder mange tekniske anlæg. Motorvej E45 og Ran-
dersvej går gennem området. Derudover er der højspændingsled-
ninger, transformatorstation og biogasanlæg. Der er store staldbyg-
ninger særligt i den nordlige del.

Anvendt materiale (Gl. 1+2):
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge- og Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.



OMRÅDE 1OMRÅDE 2

30    |  OMRÅDE 2 - SPØRRING

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
(Gl. 3):
Området er skovfattigt med få skovbeplantninger.
Der er udlagt skovrejsningsområde vest for Randersvej nord for Spørring. Og uønsket 
skov- rejsningsområder syd og nordvest for Todbjerg.
Området præges af landbrug.
Naturarealerne knytter sig til Spørring Å og Todbjerg Bæk.
Spørring by ligger i den nordvestlige del af området og er blevet udbygget med parcel-
husområde. I den østlige del er der byfronter fra Mejlby, Hårup og Todbjerg.
Der er kirker i Spørring, Mejlby og Todbjerg, med kirkebygge - og kirkeindsigtslinjer. 
Vest for Spørring by er der udlagt et område til bevaringsværdigt landskab og geologi.
Spørring Å og arealerne langs denne er ligeledes udlagt til bevaringsværdigt landskab 
og naturnetværk.
Et stort område mod vest, nord og syd omkring Hæstvej er udpeget som særlig kul-
turmiljø, Husmandsudstykning.
Randersvej løber gennem området mos vest og Mejlbyvej mod øst. De mindre veje 
Spørringvej og Risvangsvej og Hæstvej forbinder området øst vest. Højspændingsled-
ninger skærer gennem området i vest/øst gående retning. Der er en mindre vindmøl-
legruppe syd for Risvangsvej. Der er udlagt mindre rekreativt område mhp golfbane-
anlæg vest for Hårup ved Bredeng og Risvang.

(Gl. 4):
Bærmoseskoven i den sydlige del er en relativ ny og større skov, ellers er området 
skovfattigt. Der er udpeget skovrejsningsområde nord for Trige. Det øvrige område 
er landbrugsområde med store, åbne landbrugsflader. Der findes 4 større landbrug i 
området, og enkelte hobbylandbrug. Der er byfronter og parcelhusområde på nordsi-
den af Trige.
Et område nord og syd for Hæstvej er udpeget særligt kulturmiljø, husmandsudstyk-
ning (i sammenhæng med gl. omr. 3). Der findes enkelte få diger.
Området indeholder mange tekniske anlæg. Motorvej E45 og Randersvej går gennem 
området. Derudover er der Højspændingsledninger, transformatorstation og biogas-
anlæg. I den nordlige del er der flere husdyrbrug med større staldanlæg.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold (Gl. 3.):          Blandet

Skala Stor Middel x Lille

Rumlig afgrænsning Åbent x Transparent x Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat x Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt x

Visuel uro Uroligt Middel roligt x Roligt

Støj Støjende Afdæmpet x Stille

Bemærkninger:
Mod nord er området mere lukket og mindre i skala pga. flere læhegn og beplantning. 
Støjen orienterer sig mod Randersvej og højspændingsledningerne. Der er mange 
forskellige elementer.
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Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold (Gl. 4):          Blandet

Skala Stor Middel x

Rumlig afgrænsning Åbent x Transparent Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat x Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel x Svagt

Visuel uro Uroligt x Middel roligt Roligt

Støj Støjende x Afdæmpet Stille

Bemærkninger:
Øst for Randers er landskabet mindre åbent.

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer (Gl. 3.):

Geologi/terræn/vand x

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v. x

Bemærkninger:
Spørring Å og Spørring Ådal med enge og moser, samt mose og engområder langs 
Todbjerg Bæk rummer betydelige natur og landskabelige kvaliteter og oplevelser.

Thomasminde og husmandsudstykningerne omkring Hæstvej er udpeget specielt 
kulturmiljø. Todbjerg Landsby er udpeget kulturmiljø." De landskabelige kvaliteter, de 
velbevarede gård- anlæg og de tidstypiske gadehuse fra omkring 1900 danner en rig 
og varieret helhed".

360 graders udsigt fra Todbjerg tårnet.

Der er visuelle forstyrrelser fra højspændingsledningerne.
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Oplevelsesrige delområder og enkelelementer (Gl. 4):

Geologi/terræn/vand

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Bærmoseskoven er relativ ung skov, der giver bynær natur og rekreative muligheder, 
specielt for bysamfundet Trige. De store åbne markflader og husmandsudstykningen 
langs Hæstvej. De mange tekniske elementer er forstyrrende både visuelt og støjmæs-
sigt.

Landskabskarakterens tidsdybde (Gl. 3+4):

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år x >200 år

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse (Gl. 3+4):

God Middel x Dårlig

Bemærkninger (Gl.3):
Sammenlægning af markerne, og de lave områder er blevet drænet. Højspændings-
ledningsanlæg og vindmøllepark.

Bemærkninger (Gl.4):
De åbne markflader dominerer området. Der er sket en del jordsammenlægning, 
hvilket har forøget den gns. markstørrelse. Markerne omkring Thomasminde har dog 
altid været store. De mange tekniske anlæg generer de visuelle oplevelser af området.

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 

(Gl. 3): 
Området er fladt og generelt åbent uden nogen særlig grad af skovvegetation. Mod 
nord er området mere lukket og mindre i skala pga. flere læhegn og gårdbeplantning.

Byfronter mod Mejlby, Hårup og Spørring og landsbyen Todbjerg, vejene, de lavtlig-
gende naturområder og de større landbrugsarealer giver en bred vifte af rummelige 
og visuelle land- skabskarakter.

Spørring Å og ådalen med enge og moser og større eng- og moseområde syd for Tod-
bjerg giver specielt visuelle oplevelser og udsigten fra Todbjerg og tårnet er en særlig 
visuel oplevelse.

Thomasminde og arealerne omkring Hæstvej er udpeget som Særlig kulturmiljø Hus-
mandsudstykning.
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Der er visuelle forstyrrelser fra højspændingsledningerne.

Støjen orienterer sig mod Randersvej og højspændingsledningerne.

(Gl. 4):
Området er generelt åbent med store markflader. Øst for Randersvej mod gl. områ-
de 3, har landskabet en mindre åben karakter. Bærmosesskoven er en ung skov som 
giver bynær natur og rekreative muligheder.

De mange tekniske elementer er forstyrrende både visuelt og støjmæssigt i de åbne 
markflader. Specielt fremstår markerne omkring Thomasminde med store åbne flader 
og stor vide.



OMRÅDE 1OMRÅDE 2

34    |  OMRÅDE 2 - SPØRRING

Vurdering (område 2 = gl. 3+4)
Vurdering af landskabskarakterens styrke 

Kort 11.  Landskabsområde 2 inddelt efter landskabskarakterens styrke.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder
Særligt 

karakteri-
stisk

Karakteristisk
Karak-

ter-
svagt

Kontrasterende

Delområde K1 
(Tidligere grusgrav 
vest for Spørring)

Kunstigt gravet 
reguleret landskab, 
rekreativt anvendt for 
Spørring borgere.
Skovbeplantning og 
spredt bevoksning.

Delområde K2 
(Spørring Å og Ådal 
Lavbundsareal Geolo-
gisk interesseområde 
vest for Spørring)

Beplantet, langtrukket ekstensivt vådt areal, 
lavbundsareal. Terrænet falder ind mod vand-
løbssystemet og rejser på den anden side. 
Fritliggende gårde, spredt bebyggelse.
Dødispræg i område vest for Spørring (syd for 
grusgrav).
Ådalen kan kun erkendes ved Spørring Å. 
Terrænet omkring Risvang Bæk er meget fladt 
og det falder kun svagt mod bækken.
Landskabet omkring Pannerup bæk er mod 
sydøst karakteristisk, kuperet terræn omkring 
bækken. Pannerup Mose er et åbent fladt 
og vådt område, som er svært at erkende i 
landskabet.

Delområde K3
(Husmandsudstyk-
ning Thomasminde)

Thomasminde består af en velholdt hoved-
gård med tilhørende stor husmandsudstyk-
ning. Flere ejendomme er ombygget og ikke 
særlig godt bevaret. Strukturen er dog tydelig.
Den vestlige del af husmandsudstykning 
Thomasminde – 
Afgrænsning – nedenfor transformerstation
Ikke visuel-rumlig sammenhæng, men kul-
turgeografisk set er sammenhængen vigtig 
da husmandsudstykningen er udstykket fra 
landsbyen Hæst.
Sydlige del udpegningen er der store markfla-
der.

Delområde K4 
(Landbrugsflade)

Storbakket morænelandskab, arealer i omdrift, 
spredt bebyggelse, læhegn og mindre beplant-
ninger, små biotoper.
Åbent - transparent landskab, middel i skala.
Mange tekniske anlæg præger oplevelsen – 
især omkring transformerstationen er der 
mange højspændingsmaster som dominerer 
landskabet.
Vest for Spørring på kanten af ådalssystemet 
er den en vid udsigt mod sydøst. Længere ud 
af Sognevejen vid udsigt mod vest.

Delområde K5
(Bærmose Skov)

Nyere skov fra 1990’erne. Produktionsskov 
plantet tæt på lige rækker. Statsejet
Rekreativt skovareal.
Man kan ikke rigtig erkende vand i landskabet.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 12.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 2.
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Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1
(Husmandsudstykning Tho-
masminde) 

Område med stor husmandsudstykning som vidner om kulturhi-
storisk udvikling. 

Delområde V2
(Spørring Ådal)

Punkt med udsigt over ådalen – hvorfra man ser ådalens forløb.

Delområde V3
(Spørring Ådal med dø-
dispræg)

Udsigt til åløb og kuperede marker – mindre skala end V2.

Delområde V6
(Grøn kile med Mejlby og Hå-
rup) Overført med supplerin-
ger fra Grønne Kiler KP13 og 
Bynære Landskaber KP17
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Vurdering af tilstand

Kort 13.   Tilstand i landskabsområde 2.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1
(Spørring Ådal og 
landbrugsflade, Pan-
nerup Mose)

Intakthed: God-Middel
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Påvirket

Storbakket moræne-
landskab med Spør-
ring Ådal, vandløbs-
system som opdeler 
landbrugsfladen. 
Området er nogle 
steder drænet og an-
dre steder ekstensivt 
dyrket. Vindmøller 
og højspændings-
ledninger forstyrrer 
oplevelsen. 
Ved Pannerup Mose 
er området flere 
steder tilvokset. Høj-
spændingsledninger 
præger oplevelsen.  

Delområde T2
(Husmandsudstyk-
ning Thomasminde)

Intakthed: Middel
Vedligehold: Middel/Dårlig
Uforstyrrethed: Påvirket

Thomasminde består 
af en velholdt hoved-
gård med tilhørende 
stor husmandsud-
stykning. Flere ejen-
domme er ombygget 
og ikke særlig godt 
bevaret.
Landskabet er åbent 
og derfor opleves 
de tekniske anlæg 
meget tydeligt.

Delområde T3
(Nord for Trige)

Intakthed: Dårlig
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Påvirket

Stjerneudtykning fra 
Trige kan ikke erken-
des. Flere vejstruktu-
rer er væk. 
Drænet område.
Området er fint 
vedligeholdt. Hegn 
er plejet.

Delområde T4
(Bærmose Skov)

Intakthed: Middel-dårlig
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Ikke påvir-
ket

Tidligere åbent mo-
seområde, nu tilplan-
tet med skov. Vand 
kan ikke erkendes.
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 14.   Sårbare delområder i landskabsområde 2.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder
Udviklingsten-
denser og plan-
lagte ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foranstaltninger

S1 – hele ådalssyste-
met

Sårbart overfor 
tilgroning og 
drænning
Ikke umiddel-
bart.

Ifm. skovrejsning respekterer de 
særlig visuelle oplevelsesmulighe-
der samt de lave områder og ikke 
lukke hele området til så ådalssy-
stemets ’skål’ bevares og endda 
tydeliggøres.
Stop dræning ved skovrejsning
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Strategi - (område 2 = gl. 3+4)

Kort 15. Målområder i landskabsområde 2.              

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Kort 16. Landskabstyper i landskabsområde 2

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal beskyttes 
(Sophie Amaliegård) 
Hovedgårdslandskab 
med store marker 
og karakteristisk 
skovbryn. Afgrænset 
af dige.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en tydelig 
terrænform og en mosaik af forskellige former 
for arealanvendelse, der afspejler terræn og 
jordbundsforhold. Dalbunden er præget af en 
blanding af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest stejle dal-
sider kan være præget af skov og natur, mens de 
mere let skrånende dalsider ofte er opdyrkede. I 
Egå og Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere sparsomt 
bebyggede, idet landsbyerne ofte ligger på kan-
ten af dalsiderne. Bebyggelsen i ådalene består 
ofte af husmandssteder og mindre gårde. De ty-
pisk langstrakte dallandskaber har vide udsigter 
og terrænet giver mulighed for udsigter både på 
langs og på tværs af dalene.

Området skal ikke drænes yderligere. Dræn 
kan nedlægges, for at gøre området mere 
vådt. Området kan dyrkes ekstensivt. Eks-
tensiv dyrkning bør fremmes f.eks. gennem 
afgræsning.
Opmærksomhed på sårbart område S1. 
Beplantning og hegn skal vedligeholdes for 
ikke at gro til. Der skal som udgangspunkt 
ikke plantes yderligere.
De særlig visuelle oplevelsesmuligheder 
skal respekteres så hele området, ådalssy-
stemets ’skål’, bevares og endda tydelig-
gøres.
Stop evt. dræning ved skovrejsning.
Friholdes for tekniske anlæg og byggeri.

Delområde M2 
– skal vedligeholdes
(Landsbrugsflade)
Storbakket mor-
ænelandskab med 
spredte bebyggelse 
og beplantning.
Karakteristisk og i 
middel tilstand 

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår enkelt og 
præget af store åbne dyrkningsflader med 
sparsom bevoksning af læhegn og småbiotoper. 
Enkelte steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består af større 
gårde og landsbyer samt husmandssteder og 
mindre gårde langs vejene. I det storbakke-
de landskab giver terrænet mulighed for vide 
udsigter.

En fortsat landbrugsdrift bør understøttes, 
hegn vedligeholdes.
Der skal tages hensyn til ådalssystemet 
ifm. byggeri, tekniske anlæg og skovrejs-
ning. 
Byggeri og tekniske anlæg, som ikke er 
nødvendige for landbrugsdrift, bør ikke 
etableres i området.

Delområde M3 
– skal beskyttes
(Thomasminde)
Stor husmandsud-
stykning med velbe-
varet struktur, men 
med knap så velbeva-
rede ejendomme.
Karakteristisk og i 
middel tilstand.
Særligt visuelt ople-
velsesområde

Hovedgårdslandskab
Hovedgårdslandskabet er historisk set en samlet 
enhed med et markant sæt af bygninger, der 
samler landskabet omkring sig og dermed domi-
nerer et større område. Hovedgårdslandskabet 
består af hoved- og avlsbygninger, have- og/
eller parkanlæg samt dyrkningsarealer med både 
marker i omdrift samt af skove. Hovedgårds-
landskabet kan også omfatte udstykninger af 
små ensartede husmandsbrug, som ofte ligger 
samlet i en klynge langs en vej til / fra hoved-
gården. Den landskabelige skala i hovedgårds-
landskaberne er stor, og landskaberne er ofte 
præget af akser i form af f.eks. alleer og læhegn 
og sigtelinjer i anlægsstrukturen fra bygninger 
og ud i landskabet.

Beskytte strukturen ved at undgå udstyk-
ninger og tilbygninger
Sikre sammenhæng gennem en ensartet 
arkitektur i f.eks. valg af materialer og 
farver.

Delområde M4
 – skal beskyttes
(Spørring Ådal)
Vådt sammenhæn-
gende lavbunds-
areal med spredt 
beplantning. Ådalen 
fremtræder særlig 
klar med tydelige 
skråninger.
Karakteristisk og i 
middel tilstand.
Særligt visuelt ople-
velsesområde 

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en tydelig 
terrænform og en mosaik af forskellige former 
for arealanvendelse, der afspejler terræn og 
jordbundsforhold. Dalbunden er præget af en 
blanding af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest stejle dal-
sider kan være præget af skov og natur, mens de 
mere let skrånende dalsider ofte er opdyrkede. I 
Egå og Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere sparsomt 
bebyggede, idet landsbyerne ofte ligger på kan-
ten af dalsiderne. Bebyggelsen i ådalene består 
ofte af husmandssteder og mindre gårde. De ty-
pisk langstrakte dallandskaber har vide udsigter 
og terrænet giver mulighed for udsigter både på 
langs og på tværs af dalene.

Området skal ikke drænes yderligere. Dræn 
kan nedlægges, for at gøre området mere 
vådt. Området kan dyrkes ekstensivt. Eks-
tensiv dyrkning bør fremmes f.eks. gennem 
afgræsning.
Beplantning skal undgås. Beplantning og 
hegn skal vedligeholdes for ikke at gro til. 
Opmærksomhed på sårbart område S1.
De særlig visuelle oplevelsesmuligheder 
skal respekteres så hele området, ådalssy-
stemets ’skål’, bevares og endda tydelig-
gøres.
Friholdes for teknisk anlæg og byggeri.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M5 
– skal ændres
(Spørring Grusgrav)
Kontrasterende områ-
de – kunstigt skabt 
og reguleret med 
spredt beplantning. 
Middel tilstand.
Konkret vurdering

Småbakket landskab
I det småbakkede landskab er den landskabelige 
skala lille, og det er typisk landskabets form og 
terræn, der betinger en stor variation i arealan-
vendelsen mellem opdyrkede arealer, naturare-
aler og små søer i terrænlavninger. Bebyggelsen 
består i høj grad af huse og husmandssteder 
langs vejene og spredtliggende ofte større 
gårde indpasset i landskabets terræn. Hegn og 
bevoksning afgrænser og indrammer marker og 
bebyggelser. I det småbakkede landskab danner 
det kuperede.

Efter endt anvendelse som graveområde bør 
rester fra gravearbejdet fjernes og omdan-
nes til rekreativt område – som størstedelen 
anvendes til i dag. 

Delområde M6 
– skal beskyttes
(Spørring Ådal - dø-
dispræg)
Morænelandskab 
med dødispræg. 
Mindre skala end M1. 
Middel tilstand og 
karakteristisk.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en tydelig 
terrænform og en mosaik af forskellige former 
for arealanvendelse, der afspejler terræn og 
jordbundsforhold. Dalbunden er præget af en 
blanding af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest stejle dal-
sider kan være præget af skov og natur, mens de 
mere let skrånende dalsider ofte er opdyrkede. I 
Egå og Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere sparsomt 
bebyggede, idet landsbyerne ofte ligger på kan-
ten af dalsiderne. Bebyggelsen i ådalene består 
ofte af husmandssteder og mindre gårde. De ty-
pisk langstrakte dallandskaber har vide udsigter 
og terrænet giver mulighed for udsigter både på 
langs og på tværs af dalene. 

Området skal ikke drænes yderligere. Dræn 
kan nedlægges, for at gøre området mere 
vådt. Området kan dyrkes ekstensivt. Eks-
tensiv dyrkning bør fremmes f.eks. gennem 
afgræsning.
Beplantning skal undgås. Beplantning og 
hegn skal vedligeholdes for ikke at gro til. 
Friholdes for teknisk anlæg og byggeri.
Områdets lille skala bør respekteres ved op-
førelse af ny bebyggelse eller tekniske anlæg. 

Delområde M7 
– skal vedligeholde 
og forbedres
(Bærmose skov - dø-
dispræg)
Nyere skov. Dårlig 
tilstand og karakte-
ristisk.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår enkelt og 
præget af store åbne dyrkningsflader med 
sparsom bevoksning af læhegn og småbiotoper. 
Enkelte steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består af større 
gårde og landsbyer samt husmandssteder og 
mindre gårde langs vejene. I det storbakke-
de landskab giver terrænet mulighed for vide 
udsigter.

Skoven bør nytænkes – genskabes i en mere 
oplevelsesrig version, større variation i 
beplantning og struktur.
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OMRÅDE 3 OMRÅDE 3
STOR- OG SMÅBAKKET LANDSKAB OMKRING LISBJERG, 
LYSTRUP, HJORTSHØJ OG LØGTEN 

Kort 17.  Landskabsområde 3.

Kort 18.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 5.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Kortlægning af landskabsområde 3 (Gl. område 5)

Områdets navn Område 3 – Stor og småbakket landskab omkring Lisbjerg, 
Lystrup, Hjortshøj og Løgten (gl. 5)

Beliggenhed (Gl.5 Lisbjerg, Lystrup, Hjortshøj og Løgten)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen og Katri-
ne Kracht (Gl. 5 Mathias Utoft 
Jørgensen, Henrik Pedersen og 
Susanne Dyrlund Nielsen)

Juli 2018 (Gl. 5 februar 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Mod nord grænser landskabsområdet op til Syddjurs Kommune, den resterende nord-
lige grænse følger terrænet omkring Spørring Å, Pannerup Mose og syd for Balshøje 
samt byfronterne ved Todbjerg og Trige. Mod vest afgrænses landskabsområdet af 
grænsen til Favrskov Kommune og den Østjyske Motorvej. Mod syd af hhv. byfronter 
ved Lisbjerg, Lystrup og Løgten samt Djurslandmotorvejen.

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi Dødis

Jordtype Moræneler

Terrænform Småbakket/jævnt 
stigende

Kompleksitet Moderat

vandelementer Vandløb og søer

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning  
Området udgør en markant del af den østjyske israndslinje.

Området afgrænses delvis mod Egådalen (gl. delomr. 7) og Djurslandsmotorvejen 
og byfronterne, Elev, Elsted, Lystrup Løgten og Skødstrup mod syd (gl. delomr. 6) 
og kommunegrænser mod Syddjurs- og Favrskov Kommuners, samt terrænkurverne 
mod nord mod delomr. 2, 3 og 4.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Området afgrænses delvis mod Egådal (gl. omr. 7) og Djurslandsmotorvejen og by-
fronterne, - Elev, Elsted, Lystrup Løgten og Skødstrup mod syd (gl. omr. 6) og kom-
munegrænser mod Syddjurs- og Favrskov Kommuners, samt terrænkurverne mod 
nord mod delomr. 2, 3 og 4.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Området er et landskab med dødisrelief, med overvejende moræneler som jordtype. 
Terrænet er småbakket og skrånende mod sydøst.

Landsbyerne Todbjerg og Vorre ligger på bakketoppe højt i landskabet, - Todbjerg på 
højeste punkt med 101 m.o.h. Bysamfundene er adskilt af grønne kiler, der skråner 
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mod sydøst.

Flere større vandløb udspringer i området. Pannerup Bæk der løber mod Todbjerg 
Bæk. Lis- bjerg Bæk og Ellebækken der løber til Egåen, Hjortshøj Bæk, Skæring Bæk, 
Kankbølle Bæk og Skødstrup Bæk der løber til Århus Bugt. Der er enkelte søer / vand-
huller spredt i området.

Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)

Bevoksning:        

Skove x Størrelse

Småbeplantninger

Levende hegn

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar

Området er skovfattigt med få skovbeplantninger.
Der er udpeget skovrejsningsområde vest for Randersvej nord for 
Spørring. Uønsket skov- rejsningsområde findes syd og nordvest 
for Todbjerg.

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur
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Bebyggelsesstruktur:

Byområde x

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse Blandet

Husmandsbebyggelse

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar

Byerne Lystrup, Hjortshøj og Skødstrup ligger på områdets syd-
østlige skrænt. Byerne er ud- viklet omkring de gamle landsbysam-
fund. Der findes flere mindre landsbyer som Ølsted, Hesselballe, 
Vorre, Åstrup, m.fl. og Elev, der har en massiv parceludbygning 
mod syd. Der er >10 aktive husdyrbrug. Der findes husmandsbe-
byggelser i hele området.

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab x

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde x

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar

I Ølsted, Elev, Hjortshøj og Elsted er der kirker med kirkeindsigts-
område. Kirkerne ligger i omtrent samme kote og danne et mar-
kant landmarks i landskabet, der kan ses langt væk. Der er fredede 
fortidsminder primært i de store skove, og enkelte fritliggende i 
den nordøstlige del. Der er diger spredt i området. Landskabet 
omkring Skårupgård har karakter af et hovedgårdslandskab.
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Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane x

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger x

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Kommentar

Området gennemløbes på kryds og tværs af højspændingsled-
ninger. Der er udlagt et område nord for Elsted som egnet for 
vindmøller. Området gennemskæres af Randersvej, Mejlbyvej og 
Kirkeholtvej og Grenåbanen i den sydøstlige del af området (den 
går igennem byområderne). Der er mindre vindmøllegrupper øst 
for Bendstrup og nord for Vorre. Der er mange store driftsbygning-
er.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge-Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.
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Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
Der er større skovområder; Lisbjerg Skov, Trige Skov og Skårupgård Skov i den vestli-
ge del af området og flere småskove og bevoksninger mod øst, bl.a. Skødstrup Skov. 
Der er udlagt skovrejsningsområder vest for Ølsted, i forbindelse med Trige Skov og 
nord for Lystrup. Hovedindtrykket er åbne områder med gode udsigtsmuligheder.

Området er et udpræget landbrugsområde. Der findes kun enkelte, små halvkultursa-
realer spredt i området. Der er >10 aktive husdyrbrug og del husmandsbebyggelser i 
området.

Store fritliggende byområder Lystrup, Hjortshøj og Skødstrup ligger på områdets 
sydøstlige skrænt. Byerne er udviklet omkring små landsbyer. Mellem byområderne 
er der sydvendte skrånende terræn karakteriseret ved grønne kiler, der understøttes af 
det urbaniserede land- skabstræk.

Der findes også mindre landsbyer som Ølsted, Hesselballe, Vorre, Åstrup, m.fl. og 
Elev der har en massiv parceludbygning mod syd.

Der er kirker i områdets bysamfund, Ølsted, Elev, Hjortshøj og Elsted med kirkeind-
sigtsområde. Kirkerne ligger i omtrent samme kote og danne et markant landmarks 
i landskabet, der kan ses langt væk. Der er fredede fortidsminder primært i de store 
skove, og enkelte fritliggende i den nordøstlige del. Der er diger spredt i området. 
Landskabet omkring Skårupgård har karakter af et hovedgårdslandskab.

Området gennemløbes på kryds og tværs af højspændingsledninger. Der er udlagt et 
område nord for Elsted som egnet for vindmøller. Området gennemskæres af Rander-
svej, Mejlbyvej og Kirkeholtvej og Grenåbanen i den sydøstlige del af området (den 
går igennem byområderne). Der er mindre vindmøllegrupper øst for Bendstrup og 
nord for Vorre. Der er mange store driftsbygninger.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold:                      Blandet

Skala Stor x Middel Lille

Rumlig afgrænsning Åbent Transparent Lukket x

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat Enkelt x

Struktur Dominerende x Middel x Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt x Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille x

Bemærkninger:
Generelt er området åbent og stor i skala, men vest for Trige Skov er landskabet min-
dre åbent og mindre i skala.
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Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand x

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur x

Særlige rumlige og visuelle forhold x

Markante udsigter og elementer x

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Det småbakkede terræn er en stærk karakter for området. Sammenholdt med hoved-
gårds- landskabet omkring Skårupgård giver det et særligt karakteristisk landskab.

De markante kirkeplaceringer der ligger som perler på en snor er landskabeligt og 
kulturhistorisk unikt.

De mange bækforløb og grønne kiler er værdifulde både som visuelle landskabelige 
og rekreative elementer.

Det vide udsyn og udsigter specielt fra de højeste beliggende landsbyer Todbjerg og 
Vorre har stor oplevelsesværdi. De store skove og specielt Lisbjerg Skov, der er en 
gammel skov og udpeget som naturskov, er værdifuld i områdets vestlige del.

Højspændingsledningerne virker i nogen grad generende.

Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år x >200 år

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

God Middel x Dårlig

Bemærkninger:
-

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
Det småbakkede terræn er en stærk karakter for området. Sammenholdt med hoved-
gårds- landskabet omkring Skårupgård giver det et særligt karakteristisk landskab. 
Skovene i områdets vestlige ende er også særlige elementer i området. Højspæn-
dingsledningerne virker i nogen grad generende.

Generelt er området åbent og stor i skala, men vest for Trige Skov er landskabet min-
dre åbent og mindre i skala. Der er vide udsigter over landskab og Århus Bugt.

De markante kirkeplaceringer som perler på en snor er landskabeligt og kulturhisto-
risk unikt.
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De mange bækforløb og grønne kiler er værdifulde både som visuelle landskabelige 
elementer og rekreative oplevelsesrige.

Det vide udsyn og udsigter specielt fra de højeste beliggende landsbyer Todbjerg og 
Vorre er oplevelsesrigt. De store skove og specielt Lisbjerg Skov, der er en gammel 
skov og udpeget som naturskov, er et værdifuld i områdets vestlige del.

Højspændingsledningerne virker i nogen grad generende.
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Vurdering (område 3 = gl. 5)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 19.  Landskabsområde 3 inddelt efter landskabskarakterens styrke.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder Særligt karakteri-
stisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende

Delområde K1
(Geologisk interesse-
område)

Nøglekarakteristika 
(småbakket, dødis-
landskab, spredte 
gårde og levende 
hegn) fremstår 
tydeligt.

Delområde K2
(Skårupgård hoved-
gårdslandskab)

Store markflader 
uden hegn vidner 
om hovedgårdsland-
skabet. Bygnings-
anlægget fremstår 
svagt pga. materia-
levalg.

Delområde K3
(Trige og Lisbjergs 
Skov)

Skovene fremstår 
som én samlet skov 
med forskellige 
partier af træer og 
alder. Karakteristiske 
skovbryn og god 
skov oplevelse.

Delområde K4 
(Landbrugsfladen – 
det resterende)

Småbakket morænelandskab 
med mellemstore markflader 
og landsbrugsbyggeri, trans-
parente landskabsrum med 
flere lange kig, fremstår med 
god styrke.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 20.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 3.
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Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1
(Lisbjerg og Trige Skov)

Markant skovbryn, flere mindre landskabsrum i overgangen mel-
lem skov og det åbne land. Skov er tydelig på afstand.

Delområde V2
(Elev Kirke)

Udsigt mod Skejby og terrænet falder ned mod Egådalen.
Kan ikke erkende sammenhæng med de øvrige kirker placeret på 
linje og i samme kote (beskrevet i kortlægningen).

Delområde V3
((Udsigt ved Elev)

Markant udsigt mod Egå Engsø, Skejby og langt kig mod Helge-
næs fra landskabskilen.

Delområde V4
(Skårupgård hovedgårdsland-
skab)

Store markflader og sammenhængende skov. Lange kig på tværs 
af landskabet.

Delområde V5
(Elsted Kirke)

Markant udsigt mod Skårupgård, kirkeomgivelserne kan erken-
des.

Delområde V6
(Todbjerg Kirke)

Kan ikke erkende sammenhæng med de øvrige kirker placeret på 
linje og i samme kote (beskrevet i kortlægningen.

Delområde V7
(Todbjerg Tårnet)

Udsigt til Todbjerg Tårnet. Lokal visuel landskabsoplevelse.

Delområde V8
(Loddenhøj og Hjortshøj 
rundhøje)

Markante udsigter og vide udsyn over Aarhus bugt og Mols Bjer-
ge fra højene. Kulturhistorisk sammenhæng og historie.

Delområde V9
(Vorre)

Flere markante udsigter og vide udsyn fra landsbyen mod sydøst 
mod Kalø Vig og Aarhus bugt, med nordvest udover det åbne 
land mod Krajbjerg, mod sydvest over det småbakkede dødis-
landskab.

Delområde V10
(Geologisk interesseområde)

Kuperet dødislandskab.

Delområde V11
(Pannerup Bæk)

Udsigt til markant terræn omkring Pannerup Bæk.

Delområde V12
(Udsigter fra Todbjerg Kirke)
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer til landskabet fra arealerne 
omkring kirken skal fastholdes og styrkes.

Delområde V13
(Udsigt fra Hesselballe)
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer til landskabet fra Hessel-
ballevej mod øst skal fastholdes og styrkes.

Delområde V14
(Udsigt fra Vorre)
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer til landskabet fra vejforlø-
bene ud af byen mod nord, øst og vest skal fastholdes og styrkes. 
Ligeledes skal udsigtslinjen mod landskabet i syd fra Bendstrup-
vej fastholdes og styrkes. Væsentlige, eksisterende udsigtslinje til 
byen ved ankomst ad Kirkemosevej skal fastholdes og styrkes.

Delområde V15
(Grøn kile ved Segalt)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17
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Delområde V16
(Grøn kile med Løgten og 
Hjortshøj)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17 

Delområde V17
(Grøn kile med Hjortshøj og 
Lystrup + kile ved Lystrup 
Nord)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17 

Delområde V18
(Grøn kile med Lystrup, Elev 
og Nye)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17

Delområde V19
(Grøn kile med Elev Nye og 
Lisbjerg)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17
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Vurdering af tilstand

Kort 21.   Tilstand i landskabsområde 3.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1
(Landbrugsflade)

Intakthed: God
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Påvirket

Småbakket landskab 
med spredte ejen-
domme. 
Mange højspæn-
dingsledninger for-
styrrer oplevelsen.

Delområde T2
(Bykanten mod Elev, 
Lystrup, Hjortshøj og 
Løgten)

Intakthed: God
Vedligehold: Dårlig
Uforstyrrethed: Påvirket

Ny bebyggelse har 
ændret karakteren 
og ligger uskærmet 
i det omkringliggen-
de landskab, som 
derved forstyrres.

Delområde T3
(Skårupgård)

Intakthed: Middel
Vedligehold: Middel-Dårlig
Uforstyrrethed: Påvirket

Landskabet er velbe-
varet. Det oprindeli-
ge bygningsanlæg er 
ikke bevaret.

Delområde T4
(Trige og Lisbjerg 
Skov)

Intakthed: God
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Let påvirket

Intakthed og 
vedligehold er god, 
men der er en del 
tekniske anlæg som 
forstyrrer oplevel-
sen.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 22.   Sårbare delområder i landskabsområde 3.

Delområder
Udviklingsten-
denser og plan-
lagte ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1
(Landskabskiler ved 
Elev, Lystrup og 
Hjortshøj)

Udlagt til bynære 
landskaber som 
åbner op for 
muligheden for 
at arealerne kan 
bruges til forskel-
lige rekreative 
aktiviteter.
Dele af kilerne er 
udlagt til skovrejs-
ning

Arealerne skal fortsat være 
ubebyggede, så byerne 
fremadrettet opleves som 
adskilte.
Kan godt kombineres med 
skovrejsning – udsigter skal 
bevares.

Rammen bør supple-
re med en beskrivelse 
af områdets sårbar-
hed under noter.

Delområde S2
(Område omkring 
Vorre)

Planlagt byudvik-
ling i et område 
med særlige 
visuelle oplevel-
sesmuligheder.

De markante udsigter mod 
nordvest, syd og øst er sår-
bare overfor at blive blokeret 
af f.eks. byudvikling og større 
anlæg. 

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Strategi - (område 3 = gl. 5)

Kort 23. Målområder i landskabsområde 3.

Kort 24. Landskabstyper i landskabsområde 3.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal beskyttes.
(Område med geologiske interes-
ser)
Særlig karakteristisk og middel 
tilstand.
Særligt karakteristisk, småbak-
ket morænelandskab småbakket 
med dødispræg, spredte gårde og 
levende hegn fremstår tydeligt. 
Visuelle oplevelsesmuligheder, 
opleves særligt fra to rundhøje.  

Småbakket landskab
I det småbakkede landskab er den 
landskabelige skala lille, og det er 
typisk landskabets form og terræn, der 
betinger en stor variation i arealan-
vendelsen mellem opdyrkede arealer, 
naturarealer og små søer i terrænlav-
ninger. Bebyggelsen består i høj grad af 
huse og husmandssteder langs vejene 
og spredtliggende ofte større gårde 
indpasset i landskabets terræn. Hegn 
og bevoksning afgrænser og indrammer 
marker og bebyggelser. I det småbak-
kede landskab danner det kuperede ter-
ræn i samspil med bevoksningen typisk 
små afgrænsede rum i landskabet.

Beskytte de åbne kig og oplevelsen 
af landskabets dannelse, herunder 
terrænformer ved bl.a.:
undgå ændringer der vil dominere, 
fjerne eller sløre terrænformerne
undgå større bygningsanlæg, skovrejs-
ning og større terrænreguleringer.
Fremme pleje af eksisterende levende 
hegn som kan være med til at under-
strege terrænformerne.
Udsigten fra de to rundhøje skal sær-
ligt beskyttes mod slørende beplant-
ning, bebyggelse og lign.

Delområde M2 
– skal beskyttes.
(område med særlige visuelle 
oplevelsesmuligheder ved Todbjerg 
Tårnet)
Karakteristisk med særlige visuelle 
oplevelsesmuligheder og middel 
tilstand.
Særligt oplevelsesrigt delområde 
med visuelle oplevelsesmulighe-
der, herunder markante udsigter 
og vide udsyn fra Todbjerg mod 
Todbjerg Tårnet og videre over 
Aarhus bugt og Mols Bjerge.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Beskytte de åbne kig og oplevelsen af 
landskabet i større sammenhæng. 
Holde den bymæssige bebyggelse 
i nærområdet lav og i afdæmpede 
farver.
Undgå yderlige forstyrrelse af landska-
bet med tekniske anlæg.

Delområde M3 
– skal beskyttes og forbedres.
(Skårupgård hovedgårdslandskab)
Særlig karakteristisk og dårlig 
tilstand.
Særligt karakteristisk med velbe-
varet hovedgårdslandskab m store 
markflader uden hegn og sammen-
hængende skov. Det oprindelige 
bygningsanlæg er ikke bevaret 
og eksisterende bygningsanlæg 
fremstår svagt pga. materialevalg. 
Lange kig på tværs af landskabet.

Hovedgårdslandskab
Hovedgårdslandskabet er historisk set 
en samlet enhed med et markant sæt 
af bygninger, der samler landskabet 
omkring sig og dermed dominerer et 
større område. Hovedgårdslandskabet 
består af hoved- og avlsbygninger, have- 
og/eller parkanlæg samt dyrkningsare-
aler med både marker i omdrift samt af 
skove. Hovedgårdslandskabet kan også 
omfatte udstykninger af små ensartede 
husmandsbrug, som ofte ligger samlet i 
en klynge langs en vej til / fra hovedgår-
den. Den landskabelige skala i hoved-
gårdslandskaberne er stor, og landska-
berne er ofte præget af akser i form af 
f.eks. alleer og læhegn og sigtelinjer i 
anlægsstrukturen fra bygninger og ud i 
landskabet.

Beskytte strukturen ved at undgå 
udstykninger og tilbygninger.
Sikre sammenhæng gennem en ensar-
tet arkitektur i f.eks. valg af materialer 
og farver.

Delområde M4 
– skal beskyttes.
(Trige og Lisbjerg Skov)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Særligt karakteristisk samlet tyde-
ligt skovområde med forskellige 
partier af træer og alder. Markante 
skovbryn og flere mindre land-
skabsrum i overgangen mellem 
skov og det åbne land. En del 
tekniske anlæg som forstyrrer 
skov-oplevelsen.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Beskytte oplevelsen af skovområdet 
både i den umiddelbare nærhed samt 
i afstand til skoven, herunder de 
markante bryn og rum i overgangen 
mellem skov og åbent land. 
Undgå nye fritliggende landbrugsbyg-
ninger, anden bebyggelse og anlæg 
samt byudvikling i landskabskilerne. 
Evt. ny bebyggelse bør holdes i så stor 
afstand til skoven som muligt og bør 
have en lav og åben struktur.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M5 
– skal vedligeholdes.
(Landbrugsfladen – det resterende)
Karakteristisk og middel tilstand. 
Karakteristisk bakket moræneland-
skab med mellemstore markflader 
og landsbrugsbyggeri, transparen-
te landskabsrum med flere lange 
kig. Visuelle oplevelsesmuligheder 
især fra Elev Kirke mod Skejby og 
over Egådalen samt fra Vorre flere 
markante udsigter og vide udsyn 
mod sydøst (Kalø Vig og Aarhus 
bugt), mod nordvest udover det 
åbne land (Krajbjerg) og mod syd-
vest over det småbakkede dødis-
landskab. Mange højspændings-
ledninger forstyrrer oplevelsen.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Områdets middel skala bør respek-
teres ved opførelse af ny bebyggelse 
eller anlæg og bør afskærmes med 
beplantning. En fortsat landbrugsdrift 
bør understøttes, hegn vedligeholdes. 
De særligt oplevelsesrige delområder 
skal beskyttes mod yderligere tekniske 
anlæg.

Delområde M6 
– skal beskyttes.
(Område omkring Vorre)
Karakteristisk og middel tilstand.
Flere markante udsigter og vide 
udsyn fra landsbyen mod sydøst 
mod Kalø Vig og Aarhus bugt, med 
nordvest udover det åbne land 
mod Krajbjerg, mod sydvest over 
det småbakkede dødislandskab.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Beskytte de åbne kig og oplevelsen af 
landskabet i større sammenhæng. 
Undgå tekniske anlæg, skovrejsning og 
hold bebyggelse mod det åbne land lav 
og i afdæmpede farver, så landskabsop-
levelsen bevares.
Opmærksomhed på sårbart område S2. 
De markante udsigter mod nordvest, 
syd og øst er sårbare overfor at blive 
blokeret af f.eks. byudvikling og større 
anlæg.

Delområde M7 
– skal beskyttes og forbedres.
(Landskabskiler ved Elev, Lystrup 
og Hjortshøj indtil letbanen)
Karakteristisk og middel-dårlig 
tilstand.
Områderne ligger som grønne 
kiler, der skaber afstand mellem 
bysamfund. Terrænet falder jævnt 
mod Egådalen.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Arealerne skal fortsat være ubebyggede, 
så byerne fremadrettet opleves som 
adskilte.
Opmærksomhed på sårbart område S1. 
Kan godt kombineres med skovrejsning 
– udsigter skal bevares.
Der bør ikke placeres tekniske og rekre-
ative anlæg som kan udviske landska-
bet.
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OMRÅDE 4 OMRÅDE 4
STORBAKKET LANDSKAB OMKRING VOSNÆS, STUDSTRUP 
OG SKÆRING  

Kort 24.  Landskabsområde 4.

Kort 25.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 6.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Kortlægning af landskabsområde 4 (Gl. område 6)

Områdets navn Område 4 -Storbakket landskab omkring Vosnæs, Studstrup og 
Skæring (gl. 6)

Beliggenhed (Gl.6 Skæring Studstrup)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen og Katri-
ne Kracht (Gl. 5 Mathias Utoft 
Jørgensen, Henrik Pedersen og 
Susanne Dyrlund Nielsen)

Juni 2018 (Gl. 6 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Mod nord afgrænses landskabsområdet af grænsen til Syddjurs Kommune. Mod vest 
af hhv. byfronter ved Lisbjerg, Lystrup og Løgten samt Djurslandmotorvejen. Mod 
øst er det kystlinjen og by-og sommerhusområder mod Aarhus Bugt, som afgrænser 
området. 
Mod syd afgrænser terrænet ved Hedeenge samt byfronten ved Egå landskabsområ-
det.

Naturgeografiske oplysninger    
    
Geologi Dødis/marint forland

Jordtype Moræneler/marint sand ler

Terrænform Plateau jævnt stigende

Kompleksitet Moderat

vandelementer Vandløb og søer

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Kommunegrænsen mod Syd Djurs Kommune, kystlinjen og by-og sommerhusområ-
der mod Aarhus Bugt og byområder mod vest.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
—

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Vosnæsgård området er et landskab med dødisrelief med overvejende moræneler 
som jordtype. I den sydvestlige ende findes et område med smeltevandssand og -ler. 
Terrænet er lavt, og nogle steder er det under kote 0. Terrænet stiger jævnt i den nord-
østlige ende. Der er spredte søer og enkelte vandløb; Fuglhøj Bæk ved Studstrup og 
mod nord i Vosnæsgårds Skov er der Hulbæk, begge med udløb i Århus Bugt.

Syd for Åstrup ligger et marint forland med overvejende saltvandssand som jordtype. 
Området er lavtliggende (under kote 0). Der findes enkelte vandløb; Svinbo Bæk der 
løber sammen med Skødstrup Bæk og ud i Aarhus Bugt.
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OMRÅDE 4

Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)

Bevoksning):        
Skove x Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn x

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar

Der er skovområderne Savmølle Skov, Horsehave og Havskov mod 
nord omkring Vosnæs- gård. Kastrup Skov og Virup Skov mellem 
Hjortshøj og Skæring. Desuden er der enkelte små bevoksninger 
og hegn. Der findes enkelte diger spredt i området.

Dyrkningsform):
Landbrug x

Halvkultur/natur x

Bebyggelsesstruktur:
Byområde x

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse Blandet

Husmandsbebyggelse x

herregårde

Fabrik x

Andet

Kommentar

Den overvejende dyrkningsform er landbrug. Der findes enkelte 
halvkulturarealer, specielt i den midterste del af området (enge, 
overdrev, og hede). I den nordlige del, ud mod kysten, findes to 
mindre områder med strandeng.

Området omkranser Studstrup, Skæring og den nordlige ende af 
Egå. Der findes to store svinebrug, ellers er området præget af 
spredt bebyggelse (både mindre gårde og husmandsudstykninger). 
Åstrup er eneste mindre landsby. Studstrupværket ligger syd for 
Studstrup ud til kysten. Herregården Vosnæsgård ligger i nord.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab x

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar

Skovene i den nordlige ende, Vosnæsgård og markerne omkring er 
udlagt til bevaringsværdige kulturmiljøer. Fra Skæring by og mod 
nord er det meste af arealet udlagt som landskab af særlig interes-
se. Der er udlagt en arealfredning nord for Studstrup by.

Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg x

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Kommentar
Djurslandsmotorvejen og Grenåvej går gennem området. Kalø Båd-
laug og Studstrupværket ligger ud til kysten. 400 kV højspændings-
ledninger går gennem området fra Studstrupværket mod vest.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge-Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
Der findes 4 skove: Savmølle Skov, Havskov, Kastrup Skov og Virup Skov. Ud over det 
findes enkelte små beplantninger spredt i området.

Der findes enkelte diger spredt i området. Den overvejende dyrkningsform er land-
brug. Der findes enkelte halvkulturarealer, specielt i den midterste del af området 
(enge, overdrev, og hede). I den nordlige del, ud mod kysten, findes to mindre områ-
der med strandeng. Området omkranser Studstrup, Skæring og den nordlige ende af 
Egå.
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OMRÅDE 4

Der findes to store svinebrug, ellers er området præget af spredt bebyggelse (både 
mindre gårde og husmandsudstykninger). Åstrup er eneste mindre landsby. Stud-
strupværket ligger syd for Studstrup ud til kysten. Herregården Vosnæsgård ligger i 
nord. Skovene i den nordlige ende, Vosnæsgård og markerne omkring er udlagt til 
bevaringsværdige kulturmiljøer.

Fra Skæring by og mod nord er det meste af arealet udlagt som landskab af særlig 
interesse. Der er udlagt en arealfredning nord for Studstrup by.

Djurslandsmotorvejen og Grenåvej går gennem området. Kalø Bådlaug og Studstrup-
værket ligger ud til kysten. 400 kV højspændingsledninger går gennem området fra 
Studstrupværket mod vest.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold:                      Blandet

Skala Stor Middel x Lille x

Rumlig afgrænsning Åbent Transparent Lukket x

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat x Enkelt

Struktur Dominerende Middel x Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt x

Støj Støjende Afdæmpet Stille x

Bemærkninger:
I den nordlige og sydlige ende er landskabet åbent og middel i skala, mens det syd for 
Åstrup er mindre i skala og mere lukket. Støj og visuel uro kommer fra motorvejen og 
Studstrupværket.

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold x

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v. x

Bemærkninger:
Skovene og hovedgårdslandskabet omkring Vosnæsgård i nord er karakteristisk. Ud-
sigten over Aarhus Bugt er også særlig karakteristisk for området. Studstrupværket og 
de tilhørende højspændingsledninger skaber visuel uro i området.
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Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år x >200 år

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

god x middel dårlig

Bemærkninger:
Intaktheden er særligt god mod nord da hovedgårdslandskabet er bevaret. Bebyggel-
sen og de tekniske anlæg mod syd har ændret landskabet.
Kystlandskabet er bebygget.

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
I den nordlige og sydlige ende er landskabet åbent og middel i skala, mens det syd for 
Astrup er mindre i skala og mere lukket. Støj og visuel uro kommer fra motorvejen og 
Studstrupværket. Skovene og hovedgårdslandskabet omkring Vosnæsgård i nord er 
karakteristisk. Udsigten over Aarhus Bugt er også særlig karakteristisk for området. 
Studstrupværket og de tilhørende højspændingsledninger skaber visuel uro i områ-
det. Intaktheden er særlig god mod nord hvor hovedgårdslandskabet er bevaret.

Bebyggelsen og de tekniske anlæg mod syd har ændret landskabet.

Den overvejende del af området er udpeget som særlig landskabeligt interesseområ-
de.

Højspændingsledningerne virker i nogen grad generende.
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OMRÅDE 4

Vurdering (område 4 = gl. 6)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 26.  Landskabsområde 4 inddelt efter landskabskarakterens styrke.
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Delområder Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontraste-
rende

Delområde K1
Vosnæs herregårds-
landskab.

Storrbakket moræneland-
skab. Tydeligt herre-
gårdslandskab med store 
marker og karakteristiske 
skovbryn ved Savmøl-
le Skov, Pyntskov og 
Havskov. Stort afgrænset 
landskabsrum.
Mod sydvest markant kig 
til Studstrupværket.

Delområde K2
Område omkring 
Åstrup (ejerlav).

Slynget vejby og marint 
forland. Lavtliggende, 
vådt ekstensivt dyrket 
areal, tidligere brugt 
til græsning. Tidligere 
kystskrænt kan svagt 
erkendes.

Delområde K3
Motorsvejslandskab.

Morænelandskab om-
kring motorvejen med 
tekniske anlæg, spredt 
bebyggelse (langs med 
Grenåvej). Virup og 
Kastrup Skov ligger som 
to enklaver i området, 
hvor Kastrup Skov ikke er 
tilgængelig.

Delområde K4 
Morænelandskab 
omkring Egå.

Morænelandskab med 
store markflader. Spor 
efter stjerneudstykning. 
Åbent landskab.
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OMRÅDE 4

Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 27.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 4.

Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1
(Vosnæs og Grevelund)

Markant skovbryn, flere mindre landskabsrum i overgangen mel-
lem skov og det åbne land. Skov er tydelig på afstand.

Delområde V2
(Grøn kile med Skæring Hav-
bakker)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17.
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Vurdering af tilstand

Kort 28.   Tilstand i landskabsområde 4.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1
Vosnæs og Gre-
velund.

Intakthed: God
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Let påvirket

God tilstand da 
hovedgårdslandska-
bet både erkendes 
med store marker 
og skove (-bryn) og 
er i god stand. Land-
skabet påvirkes en 
smule mod sydvest 
af udsigten til Stud-
strupværket.

Delområde T2
Åstrup og marint 
forland.

Intakthed: God
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Let påvirket

Landskabshisto-
rien med Åstrups 
placering på kanten 
af kystforlandet ud-
viskes af tilgroning 
og dræning. 

Delområde T3
Motorvejslandskab - 
resten.

Intakthed: Middel
Vedligehold: Middel-Dårlig
Uforstyrrethed: Påvirket

Landskabet bærer 
flere steder præg af 
at være et støjbela-
stet restareal, hvor 
strukturen ikke er 
tydelig. Området 
fremstår rodet. Visu-
el sammenhæng på 
tværs men mang-
lende funktionel 
sammenhæng.

Delområde T4
Morænelandskab 
omkring Egå.

Intakthed: Middel
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Let påvirket

Egås stjerneud-
stikning kan svagt 
erkendes. Ensartet 
moræneflade som 
danner en buffer 
mellem Grenåvej 
og motorvejen. 
Området er dog 
skåret igennem af 
Mejlbyvej. 



74    |  OMRÅDE 4 - VOSNÆS, STUDSTRUP OG SKÆRING

OMRÅDE 4 Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 29.   Sårbare delområder i landskabsområde 4.

Delområder
Udviklingsten-
denser og plan-
lagte ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1
(Landskabskiler ved 
Elev, Lystrup og 
Hjortshøj)

Vindmøller. Sårbart overfor yderligere 
anlæg som ikke hører til i 
herregårdslandskabet.

Delområde S2
Marine forland.

  Området er sårbart over for 
tilgroning og yderligere dræ-
ning, da man slører historien 
omkring Åstrups placering 
på kanten af kystskrænten og 
det marine forland. 

Delområde S3 
Hjortshøj Bæk.

Nærhed til vandet (åben 
grøn kile på kortet) kan ikke 
erkendes pga. tilgroning.

Bør reetableres.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Strategi - (område 4 = gl. 6)

Kort 30. Målområder i landskabsområde 4.

Kort 31. Landskabstyper i landskabsområde 4.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering



76    |  OMRÅDE 4 - VOSNÆS, STUDSTRUP OG SKÆRING

OMRÅDE 4

Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal beskyttes.
(Vosnæs)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Storrbakket morænelandskab. 
Tydeligt herregårdslandskab med 
store marker og karakteristiske 
skovbryn ved Savmølle Skov, Pynt-
skov og Havskov. Stort afgrænset 
landskabsrum.
 

Hovedgårdslandskab
Hovedgårdslandskabet er historisk set 
en samlet enhed med et markant sæt 
af bygninger, der samler landskabet 
omkring sig og dermed dominerer et 
større område. Hovedgårdslandskabet 
består af hoved- og avlsbygninger, have- 
og/eller parkanlæg samt dyrkningsare-
aler med både marker i omdrift samt af 
skove. Hovedgårdslandskabet kan også 
omfatte udstykninger af små ensartede 
husmandsbrug, som ofte ligger samlet i 
en klynge langs en vej til / fra hovedgår-
den. Den landskabelige skala i hoved-
gårdslandskaberne er stor, og landska-
berne er ofte præget af akser i form af 
f.eks. alleer og læhegn og sigtelinjer i 
anlægsstrukturen fra bygninger og ud i 
landskabet.

Beskytte kig mod skovbryn.
Bevare markstruktur, diger og hegn.
Opmærksomhed på sårbart område 
S1. Landskabet har en stor skala, som 
gør det forholdsvist robust. Anlæg 
som f.eks. vindmøller vil ikke berige 
landskabet, men kan indpasses pga. 
de store dimensioner. 
Historien omkring ejerlav og koblin-
gen mellem kulturhistorien og det 
nuværende landskab bør styrkes og 
fremhæves yderligere.

Delområde M2 
– skal vedligeholdes og forbedres.
(Åstrup og det marine forland)
Karakteristisk og middel tilstand.
Slynget vejby og marint forland. 
Lavtliggende, vådt ekstensivt 
dyrket areal, tidligere brugt til 
græsning. 

Kystlandskab
Kystlandskabet er karakteriseret ved 
nærheden til havet. Kystlandskabet 
ved Marselisborg- og Fløjstrup-skove-
ne er domineret af stejle skovklædte 
kystskråninger med bagvedliggende 
bebyggelser, som ikke har visuel kontakt 
til kysten. Kystlandskabet ved Ajstrup 
består af en åben dyrket flade med 
vide udsigter til kysten og havfladen. 
Her ligger sommerhusområder langs 
kysten, mens husmandssteder, gårde 
og enkelte landsbyer ligger spredt ved 
Norsminde Fjord.

Særligt tilgroede arealer skal ryddes 
og vedligeholdes, så terrænet står 
tydelige frem og området kan opnå en 
større visuel sammenhæng mellem 
vand og den tidligere kystskrænt.
Undgå yderligere dræning – evt. ned-
lægge dræn. 
Bevare mindre skala ifm. nybyggeri
Undgå tekniske anlæg.
Opmærksomhed på sårbart områ-
de S2. Området er sårbart over for 
tilgroning og yderligere dræning, da 
man slører historien omkring Åstrups 
placering på kanten af kystskrænten 
og det marine forland. Man kan med 
fordel arbejde videre med sammen-
hæng med kysten. 

Delområde M3 
– skal ændres.
(Motorvejslandskabet)
Karaktersvag og dårlig tilstand.
Morænelandskab omkring motor-
vejen med tekniske anlæg, spredt 
bebyggelse (langs med Grenåvej). 
Virup og Kastrup Skov ligger som 
to enklaver i området. 

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Overgange mellem by og land kan 
struktureres, så spredt bebyggelse 
undgås og området ikke fremstår 
udflydende (uden aflæselige grænser). 
Det skal visuelt fremstå tydeligt, hvad 
der er by, og hvad der land. 
En mulighed er at anvende beplant-
ning, herunder skovrejsningsarealer 
til at stramme grænsen mellem land 
og by og skabe en mere naturlig 
overgang til det åbne land. Samtidig 
kan beplantning også være med til 
at understrege kontrasten mellem 
det lukkede og det åbne landskab, så 
udsigter tydeliggøres.
Opmærksomhed på sårbart område 
S3. 
Nærhed til vandet (åben grøn kile på 
kortet) kan ikke erkendes pga. tilgro-
ning. Bør reetableres.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M4 
– skal vedligeholdes.
(Moræneflade ved Egå)
Karakteristisk og middel tilstand.
Morænelandskab med store mark-
flader. Spor efter stjerneudstyk-
ning. Åbent landskab.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Fortsat landbrugsdrift, så det åbne land-
skab fastholdes.
Motorvejen ligger sænket i landskabet, 
så der opnås visuel sammenhæng med 
Lystrup, hvilket bør bevares/vedholdes. 
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OMRÅDE 5
EGÅDALEN  

Kort 32.  Landskabsområde 5.

Kort 33.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 7.
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Kortlægning af landskabsområde 5 (Gl. område 7)
Områdets navn Område 5 -Egådalen (gl. 7)

Beliggenhed (Gl.7 Egådalen)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen og Katri-
ne Kracht (Gl. 5 Mathias Utoft 
Jørgensen, Henrik Pedersen og 
Susanne Dyrlund Nielsen)

Juni 2018 (Gl. 7 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Området er naturligt afgrænset af tunneldalen, Egådalen.

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi Tunneldal

Jordtype Moræneler

Terrænform Plateau/jævnt stigende

Kompleksitet Moderat

vandelementer Stor sø vandløb

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Området er naturligt afgrænset af tunneldalen, Egådalen.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Området defineres af gl. områder 5, 8 og 9, som rummer dalsiderne til Egådalen.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Området fra Egå Engsø mod vest til Geding sø er en tunneldal (Egådalen) med 
overvejende moræneler som jordtype. Terrænet stiger svagt mod vest. Egåen løber 
gennem området. Der findes flere små søer, og længst mod vest Geding Sø.
Geding Sø og Kasted Mose danner et stort sammenhængende naturområde.

Området fra Egå Engsø mod kysten er marint forland med en blanding af saltvands-
sand, saltvandsgrus og saltvandsgytje. Området ligger med et meget fladt og lavt 
terræn (under kote 0). Egå Engsø og Egåen der gennemløber området fra vest til øst 
er de mest markante vandelementer.

Egåen begynder ved Kasted Mose med tilløb fra Moseåen og Bukbæk fra vest, under-
vejs mod kysten optages flere tilløbende vandløb, hvor de største er Koldkær Bæk fra 
syd, Lisbjerg Bæk og Ellebækken fra nord.
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Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     

Skove Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur x

Bebyggelsesstruktur:
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse 20-200 ha

Husmandsbebyggelse

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar
Terp og Kasted er små landsbyer i området. Der findes kun et 
større landbrug i området - Kærbygård. Byfronter findes mod Egå, 
Vejlby og Skejby.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab x

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde x

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar

Der er Kirke i Kasted og Egå med indkigsområde. Derudover er der 
et bevaringsværdigt kul- turmiljø ved herregården Kærbygård. Det 
meste af området er udlagt som landskab af særlig interesse. Hele 
området er udlagt som bynært landskab.

Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane x

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Kommentar

Motorvej E45 krydser den vestlige ende. Søftenvej og Randersvej 
krydser området ca. midt på. Nærbanen krydser området i den 
østlige ende (v. Egå Engsø). 150kV luftledning vest for Terp. 400kV 
i det nordvestlige hjørne. Der er Golfbane syd for Terp samt rense-
anlæg og genbrugsstation øst for Egå Engsø.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge-Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
Terp og Kasted er mindre landsbyer i området. Der findes kun et større landbrug i om-
rådet - Kærbygård. Der er byfronter mod Egå, Vejlby og Skejby. Der er Kirke i Kasted 
og Egå med indkigsområde.

Bevaringsværdigt kulturmiljø findes ved herregården Kærbygård. Det meste af områ-
det er udlagt som landskab af særlig interesse. Hele området er udlagt som bynært 
landskab. Motorvej E45 krydser den vestlige ende. Søftenvej og Randersvej krydser 
området ca. midt på.
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Nærbanen krydser området i den østlige ende (v. Egå Engsø). 150kV luftledning vest 
for Terp. 400kV i det nordvestlige hjørne. Der er Golfbane syd for Terp samt rensean-
læg og genbrugsstation øst for Egå Engsø.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor Middel x Lille

Rumlig afgrænsning Åbent Transparent x Lukket x

Kompleksitet Meget 
sammensat x Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel x Svagt

Visuel uro Uroligt x Middel roligt Roligt

Støj Støjende x Afdæmpet Stille

Bemærkninger:
— 

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold x

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Den særligt karakteristiske geologi som tunneldal sammen med Egåen, de lave enga-
realer og Egå Engsø er områdets værdifulde elementer. De mange tekniske anlæg er 
generende og forringer kvaliteten i området. Dette er især tilfældet omkring motorve-
jen og ved genbrugstationen og renseanlægget øst for Egå Engsø.

Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år >200 år x

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

God Middel x Dårlig

Bemærkninger:
De mange tekniske anlæg forringer landskabets oprindelige karakter. Oprindeligt var 
området mere vådt, med et større engareal, specielt i den østlige ende.
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Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
Geding Sø, Kasted Mose, Egåen, de lave engarealer og Egå Engsø er et værdifuldt 
sammen- hængende landskab.

Området er mindst i skala og mest lukket mellem Egå Engsø og Søftenvej. Det er lige-
ledes her, at der er mest visuel uro og støj. Øst for Egå Engsø omkring renseanlægget 
og genbrugsstationen er området ligeledes visuelt uroligt.

Vest for Søftenvej er området relativt roligt visuelt og det her fremstår landskabsfor-
men tydeligst.
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Vurdering (område 5 = gl. 7)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 34.  Landskabsområde 5 inddelt efter landskabskarakterens styrke.
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Delområder Særligt karakteri-
stisk Karakteristisk Karakter-

svagt Kontrasterende

Delområde K1
Marint forland om-
kring Egå Engsø.

Fladt lavtliggende ekstensivt dyrket områ-
de med mange tekniske anlæg (ikke høje 
anlæg) og mange hegn. Terrænet rejser sig 
omkring arealet. Området er visuelt en smu-
le uroligt og støjende. Egå Engsø ligger i den 
vestlige del af det marine forland.

Delområde K2
Egådalen ved Rød-
mølle.

Egådalen er en smal ådal.
Ådalen afgrænses mod nord af Lisbjerg som 
ligger på kanten af ådalen. Mod syd afgræn-
ses ådalen af bykanten ved Skejby og mod 
sydvest Brendstrupkilen. Arealerne på 
Mollerup Golfbane ligger som en enklave i 
ådalen, som buffer til erhvervsområdet.
Højspændingsmaster løber gennem ådalen. 
Begyndende tilgroning slører oplevelsen af 
ådalens form.
En del af ådalen øst for Kasted er mere ku-
peret end den resterende del af Egåen.
Udover byudvikling præger flere terrænregu-
leringer området.

Delområde K3
Kærbygård hoved-
gårdslandskab.

Kontrasterende områ-
de omkring Kærby-
gård hovedgård med 
store markflader, som 
terrænmæssigt ligger 
højt og uden visuel 
sammenhæng til 
Egådalen. Kærbygård 
er udpeget kulturmiljø 
og ligger som en ka-
rakteristisk hovedgård 
i landskabet.

Delområde K4 
Egådalen ved Kasted 
Mose.

Kasted Mose ligger i 
bunden af Egådalen 
som der breder sig 
noget ud med bl.a.  
Geding Sø mod syd. 
Den østlige del af 
delområdet er mere 
kuperet end den 
resterende del.

Delområde K5
 Mollerup Skov.

Relativ nyetableret 
offentlig skov, som 
fungerer som rekrea-
tivt bynært landskab.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 35.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 5.
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Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1
(Egå Engsø)

Lukket landskabsrum mod øst, vest og syd. 

Delområde V2
(Udsigt over Egådalen fra 
Mollerup Golfbane)

Udsigt mod nord hvor ådalens afgrænsning er tydelig.

Delområde V3 
(Udsigt over Egådalen vest for 
Lisbjerg-Terp, Elstedvej)

Udsigt mod syd hvor ådalens afgrænsning er tydelig.

Delområde V4 
(Kuperet område øst for Ka-
sted, Kærbyvej og Søftenvej)

Udsigt over kuperet terræn og beplantning langs Egåen fra Kær-
byvej og Søftenvej.

Delområde V5 
(Kasted Mose)

Lavtliggende moseareal opleves som et samlet landskabsrum.

Delområde V6 
(Indkig til Kasted)
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer til kirken over legepladsen 
ved Kasted Byvej og fra krydset Kasted Byvej/Kærbyvej/Topkærvej 
skal fastholdes og styrkes. Væsentlige, eksisterende indkigslinjer 
til byen mod nord fra Kastedvej og Revelhøjvej skal fastholdes og 
styrkes.

Delområde V7
(Grøn kile ved Egå og Vejlby)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17. 

Delområde V8
(Grøn kile ved Mollerup Skov)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17.

Delområde V9
(Grøn kile ved Egådalen mel-
lem Lisbjerg, Skejby og Terp)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17. 
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Vurdering af tilstand

Kort 36.  Tilstand i landskabsområde 5.
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Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1
Marint forland øst for 
Egå Engså.

Intakthed: Dårlig
Vedligehold: God-Middel
Uforstyrrethed: Påvirket

Drænet område med 
terrænreguleringer, 
åbent landskab, med 
restarealer omkring 
støjende fritidsanlæg 
og rensningsanlæg.

Delområde T2
Egå Engsø.

Intakthed: God
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Påvirket

Støj fra motorvej, 
ellers lukket land-
skabsrum. Området 
er nogle steder 
tilgroet.

Delområde T3
Mollerup Golfbane.

Intakthed: God
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Let påvirket

Velplejet område 
som er tilpasset 
ådalen. Højspæn-
ding går gennem 
området.

Delområde T4
Område ved Rød-
mølle.

Intakthed: Middel
Vedligehold: Middel-Dårlig
Uforstyrrethed: Påvirket

Tilgroning, ikke vel-
bevaret bebyggelse.
Visuelt påvirket af 
byranden ved Skejby.
Støj fra veje.

Delområde T5 
Område ved Kasted 
Mose.

Intakthed: God
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Let påvirket

Støj fra motorvej, 
dog mindre påvirket 
område end i den 
østlige del af delom-
rådet.

Delområde T6 
Mollerup Skov.

Intakthed: God
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Påvirket

Påvirket af højspæn-
dingsledninger samt 
støj fra de omkring-
liggende større veje.
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 37.   Sårbare delområder i landskabsområde 5.

Delområder
Udviklingsten-
denser og plan-
lagte ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1
Hele Egådalen undta-
gen Mollerup Skov. 

Tilgroning, skovrejsning, 
dræning, byudvikling, tek-
niske anlæg og rekreative 
anlæg.
Visuel sårbar over udvikling 
nær motorvejen, byudvik-
lingen fra Lisbjerg, Søften, 
vindmølleområder, bykanten 
ved Skejby.
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Strategi - (område 5 = gl. 7)

Kort 38. Målområder i landskabsområde 5.

Kort 39. Landskabstyper i landskabsområde 5.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal beskyttes og forbedres (ved-
ligeholde og forbedre).
(Marint forland øst for Egå Engsø)
Karakteristisk og dårlig tilstand = 
bevares / beskyttes, da M1 udgør 
den østligste del af Egådalen og 
resten af dalen skal bevares / 
beskyttes.
Fladt lavtliggende ekstensivt dyr-
ket område med mange tekniske 
anlæg (ikke høje anlæg) og mange 
hegn.

 

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Området bør som udgangspunkt 
friholdes for tekniske anlæg, skovrejs-
ning og større terrænreguleringer.
Holde området åbent ved fortsat land-
brugsdrift og/eller afgræsning.
Ved etablering af anlæg bør det åbne 
og flade landskab respekteres. 
Nedlægge dræn, så området igen 
bliver mere vådt og området drives 
ekstensivt.
Se på muligheder for en rekreativ 
sammenhæng og tilgængelighed til 
delområde M2 Egå Engsø.
Der bør laves en helhedsplanlægning 
for hele Egådalen med afsæt i det 
sårbare område S1, som sikrer de 
landskabelige interesser i et område 
som er presset af mange forskellige 
interesser. I den forbindelse bør rekre-
ative forbindelser på langs af ådalen 
sikres.

Delområde M2 
– skal beskyttes (vedligeholdes).
(Egå Engsø)
Karakteristisk og middel tilstand + 
særligt visuelle oplevelsesmulig-
heder.
Sø i lavtliggende fladt område.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Området skal plejes og vedligeholdes, 
så det holdes åbent og de rekreative 
muligheder fortsat er til stede.
Landskabsrummet bør åbnes mod 
syd, så der opnås en visuel sam-
menhæng med de omkringliggende 
arealer.
Der bør laves en helhedsplanlægning 
for hele Egådalen med afsæt i det 
sårbare område S1, som sikrer de 
landskabelige interesser i et område 
som er presset af mange forskellige 
interesser. I den forbindelse bør rekre-
ative forbindelser på langs af ådalen 
sikres.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M3 
– skal beskyttes (vedligeholdes og 
forbedre).
(Område ved Rødmølle)
Karakteristisk og dårlig tilstand + 
særligt visuelle oplevelsesmulig-
heder.
Området udgør den smalle del af 
Egå ådal og er præget af tilgroning, 
er visuelt påvirket af byranden ved 
Skejby.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Den flade dalbund og dalskråningerne 
bør fremhæves og styrkes. Vedligeholde 
og fjerne evt. slørende beplantning, så 
området åbnes mere op.
Bevare kig på langs og på tværs af 
ådalen. 
Da ådalen er meget smal på dette sted, 
skal man på både nord- og sydsiden i 
de tilstødende byområder respektere 
det karakteristiske landskabsstrøg ved 
sikrer grønne arealer og lavere byg-
ningshøjder ud mod ådalen.
Der bør laves en helhedsplanlægning 
for hele Egådalen med afsæt i det 
sårbare område S1, som sikrer de land-
skabelige interesser i et område som er 
presset af mange forskellige interesser. I 
den forbindelse bør rekreative forbindel-
ser på langs af ådalen sikres.

Delområde M4 
– skal beskyttes (vedligeholdes).
(Område ved Kasted Mose og 
Kærbygård)
Hhv. karakteristisk og kontraste-
rende samt middel tilstand + sær-
ligt visuelle oplevelsesmuligheder
Fladt moseområde.
Kontrasterende område omkring 
Kærbygård hovedgård med store 
markflader, som terrænmæssigt 
ligger højt og uden visuel sam-
menhæng til Egådalen. 

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet.

Der bør laves en helhedsplanlægning 
for hele Egådalen med afsæt i det 
sårbare område S1, som sikrer de land-
skabelige interesser i et område som er 
presset af mange forskellige interesser. I 
den forbindelse bør rekreative forbindel-
ser på langs af ådalen sikres.

Delområde M5 
 – skal vedligeholdes 
(Mollerup Skov)
Kontrasterende samt middel 
tilstand. 
Relativ nyetableret offentlig skov, 
som fungerer som rekreativt by-
nært landskab.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Arealet skal fortsat være skov med åbne 
kiler og våde områder. Der bør fortsat 
være fokus på de rekreative muligheder 
i området. Der bør sikres sammenhæng 
/ krydsning af Skejby Nordlandsvej til 
Egådalen.
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OMRÅDE 6 OMRÅDE 6
STORBAKKET LANDSKAB VED BRENDSTRUP

Kort 40. Landskabsområde 6.

Kort 41. Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 8.
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Kortlægning af landskabsområde 6 (Gl. område 8)
Områdets navn Område 6 -Storbakket landskab ved Brendstrup (gl. 8)

Beliggenhed (Gl.8 Brendstrupkilen)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen og Katri-
ne Kracht (Gl. 5 Mathias Utoft 
Jørgensen, Henrik Pedersen og 
Susanne Dyrlund Nielsen)

Juni 2019 (Gl. 8 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Afgrænsningen defineres mod syd af byfronten ved Tilst og bebyggelse langs Viborg-
vej, mod vest af erhvervsområdet ved Skejby Sygehus og Agro Food Park. Mod nord 
Egådalen og Kasted Mose.

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi Tunneldal

Jordtype Moræneler

Terrænform Plateau/jævnt stigende

Kompleksitet Moderat

vandelementer Stor sø vandløb

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Afgrænsningen defineres af byen mod syd og Egådalen mod nord.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Der er sammenhæng med gl. område 7, da gl. område 8 udgør den ene dalside af 
tunneldalen Egådalen.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Området er et morænelandskab primært med moræneler som jordtype. Terrænet 
stiger jævnt fra Egådalen og mod syd. Koldkær Bæk løber i den nordøstlige del af om-
rådet ned i Egåen. Ud over denne findes kun få vandelementer i området.
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OMRÅDE 6

Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     

Skove x Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn x

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar
Brendstrup Skov og Vestereng er eneste skovområder. Mod øst er 
landskabet præget af flere småbeplantninger omkring bebyggelser-
ne og læhegn i markskel.

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur

Bebyggelsesstruktur:
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde Ca. størrelse

Husmandsbebyggelse x

herregårde x

Fabrik

Andet

Kommentar

Der findes én landsby Brendstrup. Husmandsbebyggelser langs Re-
velhøjvej og Marienlystvej Dele af Brendstrupgård ligger i området. 
Der er et større område med drivhuse syd for Marienlystvej. Der er 
byfronter mod Tilst, som er særlig tydelige. Erhvervsområdet Agro 
Food Park ved Koldkærgård.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger x

Kirker inklusive kirke-
gårde

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar
Området er fattigt på kulturhistoriske elementer, som kun tæller 
husmandsudstykninger og dele af Brendstrupgård samt Kærby-
gaard.

Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Kommentar

I området findes kun mindre landeveje. Herredsvejs udvidelse er 
under anlæg i områdets øst- lige afgrænsning. Der er planlagt en 
vej nordvest om Brendstrup. Der løber en højspændings- ledning 
vest for Brendstrup i syd-nordlig retning.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge-Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
Brendstrup Skov og Vestereng er eneste skovområder. Mod øst er landskabet præget 
af flere småbeplantninger omkring bebyggelserne og læhegn i markskel. Bortset fra 
de mest bynære områder Vestereng og Eldalen er den altovervejende arealanvendel-
se landbrug præget af mange småbrug med undtagelse af Det faglige landscenter 
Koldkærgård, som ejer store land- brugsarealer og resterne af Brendstrupgård. Der 
er ingen større husdyrbrug i området. Der findes én landsby Brendstrup. Husmands-
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bebyggelser langs Revelhøjvej og Marienlystvej Resterne af Brendstrupgård ligger i 
området. Der er et større område med drivhuse syd for Marienlystvej. Der er byfronter 
mod Tilst, som er særligt tydelige. Erhvervsområdet Agro Food Park ved Koldkærgård. 
Området er fattigt på kulturhistoriske elementer, som kun tæller hus- mandsudstyk-
ninger og resterne af Brendstrupgård. I området findes kun mindre landeveje.

Herredsvejs udvidelse er under anlæg i områdets østlige afgrænsning. Der er planlagt 
vej nordvest om Brendstrup. Der løber en højspændingsledning vest for Brendstrup i 
syd-nordlig retning.

I svagt skrånende terræn ned mod Egåen markerer Kasted Ås sig som en markant 
geologisk formation.

Området langs Koldkær Bæk rummer fint samspil mellem naturmæssige og terræn-
mæssige kvaliteter.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor Middel x Lille

Rumlig afgrænsning Åbent x Transparent Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat Enkelt x

Struktur Dominerende Middel x Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt x

Støj Støjende Afdæmpet Stille x

Bemærkninger:
Landskabet er generelt åbent med gode udsigtsmuligheder. Imellem Brendstrup og 
Tilst opleves landskabet som mere lukket med en svagere struktur og en større kom-
pleksitet.

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand x

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold x

Markante udsigter og elementer x

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

Byudvikling m.v.
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Bemærkninger:
Det svagt skrånende terræn giver fine udsigtsmuligheder ud over Egådalen, især fra 
Marienlystvej. Kasted Ås ligger som et meget markant landskabselement med fine 
udsigtsmuligheder fra toppen.

Syd for Brendstrup danner Brendstrup Skov en grøn overgang til de syd for liggende 
byområder.

Det svagt skrånende terræn i samspil med Kasted Ås skaber fine rumlige og visuelle 
oplevelsesmuligheder. Det åbne landskab uden nævneværdig beplantning giver fine 
oplevelsesmuligheder som kontrast til den tilgrænsende bys lukkede rum.

Tekniske anlæg så som højspændingsanlæg virker på ingen måde dominerende i 
landskabet.

Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år x >200 år

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

God x Middel Dårlig

Bemærkninger:
Landskabets funktion som landbrugsland er stadig tydelig og velbevaret.

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
Landskabet er generelt åbent med gode udsigtsmuligheder. Imellem Brendstrup og 
Tilst opleves landskabet som mere lukket med en svagere struktur og en større kom-
pleksitet - dette skyldes specielt drivhusene og den mindre markstruktur. Landskabets 
funktion som land- brugsland er stadig tydelig og velbevaret.
Det svagt skrånende terræn giver fine udsigtsmuligheder ud over Egådalen, især fra 
Marienlystvej. Kasted Ås ligger som et meget markant landskabselement med fine 
udsigtsmuligheder fra toppen

Syd for Brendstrup danner Brendstrup Skov en grøn overgang til de syd for liggende 
byområder.

Det svagt skrånende terræn i samspil med Kasted Ås skaber fine rumlige og visuelle 
oplevelsesmuligheder. Det åbne landskab uden nævneværdig beplantning giver fine 
oplevelsesmuligheder som kontrast til den tilgrænsende bys lukkede rum.

Tekniske anlæg så som højspændingsanlæg virker på ingen måde dominerende i 
landskabet.

De markante udsigter over Egådalen fra Marienlystvej samt det åbne landskab giver 
fine oplevelsesmuligheder. Brendstrup Skov danner en fin grøn overgang til byområ-
derne.
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OMRÅDE 6

Vurdering (område 6 = gl. 8)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 42.  Landskabsområde 6 inddelt efter landskabskarakterens styrke.

Delområder Særligt  
karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende

Delområde K1
Landbrugsflade nord 
for Tilst. 

Storbakket moræneflade 
beliggende højt i land-
skabet med store marker 
og vide udsigter. Spredt 
fritliggende bebyggelse 
og småbiotoper.

Delområde K2
Område omkring 
Koldkærgård.

Mindre landskabsrum 
opdelt af hegn og små-
biotoper, spredt bebyg-
gelse samt landsbyen 
Brenstrup og bebyggelse 
omkring Koldkærgård. 
Mindre skala.

Delområde K3
Bykant ved Tilst.

Sammensat byområde 
med rekreative områder, 
kolonihaver, erhverv og en-
kelte spredte ejendomme. 
Mange fritidsaktiviteter og 
tekniske anlæg og veje.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 43.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 6.

Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1
(Revelhøj)

Udsigt fra Revelhøj

Delområde V2
(Udsigt fra Kastedvej)

Oversigt over Kasted Mose, Kasted, Lisbjerg bakke - det inderste 
Egådalen.

Delområde V3 
(Udsigt fra Marienlystvej)

Udsigt over Egådalen.

Delområde V4 
(Ud- og indkig ved 
Brendstrup)
Fra kommuneplanramme

Væsentlig, eksisterende indkigslinje til byen ved ankomst fra syd 
ad Revelhøjvej skal fastholdes og styrkes. Væsentlige, eksiste-
rende udsigtslinjer til landskabet mod nord fra Revelhøjvej i det 
vestlige Brendstrup skal fastholdes og styrkes.

Delområde V5 
(Grøn kile ved Bredstrupkilen)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17 .

Delområde V6 
(Indkig til Kasted)
Fra kommuneplanrammetekst

Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer til kirken over legepladsen 
ved Kasted Byvej og fra krydset Kasted Byvej/Kærbyvej/Topkærvej 
skal fastholdes og styrkes. Væsentlige, eksisterende indkigslinjer 
til byen mod nord fra Kastedvej og Revelhøjvej skal fastholdes og 
styrkes.
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OMRÅDE 6

Vurdering af tilstand

Kort 44.   Tilstand i landskabsområde 6.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1
Landbrugsflade nord 
for Tilst.

Intakthed: Middel
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Ikke påvir-
ket

Området er påvirket 
visuelt og af støj fra 
hhv. Lisbjerg, Tilst og 
motorvejen.

Delområde T2
Område omkring 
Koldkærgård, Bren-
strup og bykanten 
ved Tilst.

Intakthed: Dårlig
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Påvirket

Området fremstår 
rodet med mange 
forskellige typer 
af arealanvendel-
se uden struktur. 
Området er påvirket 
af forskellige typer 
anlæg såsom større 
veje, tekniske anlæg 
og uafgrænsede 
større byggerier.
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 45.   Sårbare delområder i landskabsområde 6.

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1
Landbrugsflade nord 
for Tilst.

Udpeget til skovrejs-
ning.

Sårbart overfor skov-
rejsning – at udsigten 
til ådalen og mosen 
mistes.

Ifm. udmøntning af sk-
ovrejsning skal vigtig at 
bevare udsigtspunkter-
ne udover Kasted Mose 
og Egådalen f.eks. vha. 
lysåbne kiler i skoven.

Delområde S2 
Område omkring 
Koldkærgård, Bren-
strup og bykanten 
ved Tilst.

Udpeget til skovrejs-
ning.
Området omkring 
Koldkærgård er i gang 
med at blive lokalplan-
lagt.
Ny vej mellem Viborg-
vej og Blomstervej 
over Eldal. 
Vejreservation mellem 
Palludan Müllers 
Vej og Tilst via 
Brendstrup.
Udlagt perspektivareal 
ved Anelyst. 

Området fremstår i 
dag fragmenteret, og 
der er mange udvik-
lingsinteresser på spil. 
Det er vigtigt at få inte-
resserne koordineret, 
så udviklingen fremad-
rettet kan medvirke til 
at skabe mere struktur 
i området.
Vær desuden særlig 
opmærksom på udsig-
ten til Egådalen.

Skovrejsning kan være 
med til at skabe sam-
menhæng, rumlig-vi-
suel afgrænsning og 
dermed mere struktur i 
området.
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OMRÅDE 6

Strategi - (område 6 = gl. 8)

Kort 46. Målområder i landskabsområde 6.

Kort 47. Landskabstyper i landskabsområde 6.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal bevares / beskyttes. 
(Landbrugsflade nord for Tilst)
Karakteristisk og middel tilstand 
+ særlig visuelle oplevelsesmulig-
heder.
Storbakket moræneflade belig-
gende højt i landskabet med store 
marker og vide udsigter. Spredt 
fritliggende bebyggelse og småbio-
toper.

 

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Området ligger ud til Egådalen og er 
med til at give plads omkring ådalen, 
som flere steder er meget presset af 
udvikling.
Sammenhæng til ådalen skal bevares og 
styrkes herunder den visuelle sammen-
hæng.
Opmærksomhed på sårbart område 
S1. Området er mellem-stor skala og 
kan derfor godt rumme skovrejsning, 
men ved udmøntning skal man være 
opmærksom på at bevare og beskytte 
de visuelle oplevelsesmuligheder og 
sammenhængen til ådalen.

Delområde M2 
– skal vedligeholdes og forbedre.
(Område omkring Koldkærgård og 
Brenstrup)
Karakteristisk og dårlig tilstand. 
Mindre landskabsrum opdelt 
af hegn og småbiotoper, spredt 
bebyggelse samt landsbyen 
Brenstrup og bebyggelse omkring 
Koldkærgård. Mindre skala.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Morænelandskabets mellemstore skala 
skal vedligeholdes ved fortsat land-
brugsdrift.
Byudvikling skal tilpasses landskabet. 
Langs Revelhøjvej og ved Koldkærgård 
er afgrænsning mellem bebyggelse og 
det åbne land udflydende. Afgræns-
ningen mod landskabet skal defineres 
tydeligt.
Beplantning kan være med til at marke-
re overgangene.

Delområde M3 
– skal ændres.
(Bykanten ved Tilst)
Karaktersvag og dårlig tilstand. 
Området fremstår rodet med man-
ge forskellige typer af arealanven-
delse uden struktur. Området er 
påvirket af forskellige typer anlæg 
såsom større veje, tekniske anlæg 
og uafgrænsede større byggerier.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Området kan rumme ny udvikling, da 
det i dag fremstår fragmenteret og 
rodet. Det er vigtigt at få udviklingsin-
teresserne koordineret, så udviklingen 
kan medvirke til at skabe struktur i 
området.
Opmærksomhed på sårbart område S2.
Vær særlig opmærksom på udsigten til 
Egådalen.
Forbindelse mellem områdets mange 
rekreative funktioner skal sikres.
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OMRÅDE 7
STORBAKKET LANDSKAB OMKRING SABRO OG LILLEÅ 
ÅDAL

Kort 48.  Landskabsområde 7.

Kort 49.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 8.



107

Kortlægning af landskabsområde 7  (Gl. område 9)

Områdets navn Område 7 Storbakket landskab omkring Sabro og Lilleå Ådal (gl. 
9)

Beliggenhed (Gl.9 Området omkring Sabro)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen og 
Katrine Kracht (Gl. 9 Ole Skou 
Rasmussen / Mathias Utoft 
Jørgensen)

Juni 2019 (Gl. 9 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Afgrænsningen defineres mod nord af kommunegrænsen til Favrskov Kommune og 
Lilleå, mod vest kommunegrænsen til Favrskov og Skanderborg Kommune samt Lyng-
bygårds ådal og Egådalen herunder Geding Sø mod syd og øst.

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi Moræne

Jordtype Moræneler

Terrænform Storbakket

Kompleksitet Moderat

vandelementer vandløb

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Afgrænsningen defineres af kommunegrænsen med vest og nord, samt Egådalen og 
Lyngbygårdsådalen mod øst og syd.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Der er flere lighedstræk til gl. område 10, som har samme geologiske profil og har 
samme sammensætning af jordtypen. I forhold til terrænformen adskiller de to om-
råder sig, hvor gl. område 9 har et storbakket landskab, har gl. område 10 en mere 
jævnt stigende terrænform.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelseskort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Området syd og øst for Sabro er et morænelandskab med moræneler, hvori der findes 
mindre områder med smeltevandssand. Terrænet er storbakket, hvoraf de to største 
bakker ligger ved Sabro by og Borum Eshøj. Borum Møllebæk løber syd for Sabro. Der 
findes flere søer spredt i området, hvoraf den største er Stormose.

Området nord for Sabro fra Ristrup og ud til kommunegrænsen mod vest er en 
tunneldal med moræneler som jordtype. Terrænet falder jævnt fra Sabro og ned mod 
dalens bund hvori Lilleåen løber.
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Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     

Skove x Størrelse Små

Småbeplantninger x

Levende hegn x

Alleer x

Vejtræer

Andet

Kommentar

Der findes Baskær Skov, Vindskov, Kvottrup Skov, Ustrup Skov, 
Grusbjerg Skov og Amerika Skov. Der er levende hegn mellem 
markerne ved Ristrup, Mundelstrup og Fårup. Ved Ristrup findes 
allétræer langs den første del af Fårupvej. Der findes enkelte små-
beplantninger.

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur

Bebyggelsesstruktur:
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde x

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse Blandet

Husmandsbebyggelse x

herregårde x

Fabrik

Andet

Kommentar

Gårdene er delvist omkranset med beplantning, men er stadig syn-
lige i landskabet. Der er fire landsbyer i området (Borum, Mundel-
strup, Fårup og Kvottrup). Der er husmandsudstykninger langs de 
fleste mindre veje. Herregården Ristrup dominerer i den nordlige 
del af området. Syd for Mundelstrup findes industribygninger og 
nord for Mundelstrup er landskabet domineret af drivhuse.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab x

Områder med fortidsmin-
der x

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde x

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar

Borum Eshøj er et vigtigt forhistorisk gravhøjsanlæg og er udpeget 
som bevaringsværdigt kulturmiljø. Der er kirke i Borum, Fårup og 
nord for Sabro. Landsbyerne Kvottrup og Ristrup er udlagt til beva-
ringsværdigt kulturmiljø. Landskabet omkring Ristrup er et tydeligt 
hoved- gårdslandskab.

Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane x

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Kommentar

Motorvej E45, Viborgvej og Stillingvej går gennem området. Jern-
banen ligger i det østlige områdeskel. Der er højspændingsledning 
langs motorvejen i øst og ved Borum Eshøj i vest. Der er udlagt 
område egnet for vindmøller mellem Borum og Vindskov. Mellem 
Mundelstrup og Fårup er landskabet domineret af drivhuse.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge- og Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
I området findes Baskær Skov, Vindskov, Kvottrup Skov, Ustrup Skov, Grusbjerg Skov 
og Amerika Skov, og ellers findes kun få småbeplantninger. Der findes levende hegn 
mellem markerne ved Ristrup, Mundelstrup og Fårup.

Ved Ristrup findes allétræer langs den første del af Fårupvej. Der findes fire større 
landbrug i området, og landskabet præges af store, åbne marker. Der er begrænsede 
naturarealer i områder, men dem som findes orientere sig primært til Stormose sø, 
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Kvottrup Skov og den vestlige ende af Lilleå.

Gårdene er delvist omkranset med beplantning, men er stadig synlige i landskabet. 
Der er fire landsbyer i området (Borum, Mundelstrup, Fårup og Kvottrup). Der er hus-
mandsudstykninger langs de fleste mindre veje. Herregården Ristrup dominerer i den 
nordlige del af området. Syd for Mundelstrup findes industribygninger og nord for 
Mundelstrup er landskabet domineret af drivhuse. Borum Eshøj er et vigtigt forhisto-
risk anlæg (bronzealdergravplads) og er udlagt til bevaringsværdigt kulturmiljø.

Der er kirke i Borum, Fårup og nord for Sabro. Landsbyerne Kvottrup og Ristrup er ud-
lagt til bevaringsværdigt kulturmiljø. Landskabet omkring Ristrup er et karakteristisk 
hovedgårds- landskab. Motorvej E45, Viborgvej og Stillingvej går gennem området. 
Jernbanen ligger i det østlige områdeskel. Der er højspændingsledning langs mo-
torvejen i øst og ved Borum Eshøj i vest. Der er udlagt område egnet for vindmøller 
mellem Borum og Vindskov. Mellem Mundelstrup og Fårup er landskabet domineret 
af drivhuse.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor x Middel Lille

Rumlig afgrænsning Åbent x Transparent Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat Enkelt x

Struktur Dominerende Middel x Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt x Roligt

Støj Støjende Afdæmpet x Stille

Bemærkninger:
Terrænformen giver indtryk af åbne vidder og gode udsigtsmuligheder. Mellem Sabro 
og mo- torvejen er landskabet mindre i skala og mere lukket.

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand x

Naturarealer skove

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold x

Markante udsigter og elementer x

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v.
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Bemærkninger:
Det storbakkede landskab er en særlig karakter for området, og giver gode udsigtsmu-
ligheder. Dette er særligt tydeligt ved Borum Eshøj, som er et af kommunens højeste 
punkter (omkring 100 m over havet), og omkring Sabro. Der er ligeledes gode ud-
sigtsmuligheder fra de ordne- de veje.

Borum Eshøj og kopi af jernalderhus har en meget høj arkæologisk værdi og kan ses 
over store afstande.

Højspændingsledningen ved Borum Eshøj er meget synlig og forringer den visuelle 
oplevelse af landskabet.

Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år >200 år x

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse (Gl. 9):

God Middel x Dårlig

Bemærkninger:
—

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
et storbakkede landskab er en særlig karakter for området, og dette giver gode ud-
sigtsmuligheder og indtryk af åbne vidder. Dette er særligt tydeligt ved Borum Eshøj, 
som er et af kommunens højeste punkter (omkring 100 m over havet), og omkring 
Sabro. Der er ligeledes gode udsigtsmuligheder fra de ordnede veje.

Bronzealdergravhøjen Borum Eshøj og kopi af jernalderhus opført i tilknytning hertil 
har en meget høj arkæologisk værdi og kan ses over store afstande.

Højspændingsledningen ved Borum Eshøj er meget synlig og forringer den visuelle 
oplevelse af landskabet.

Mellem Sabro og motorvejen er landskabet mindre i skala og mere lukket. Det er 
ligeledes her strukturen i landskabet er svagest. Sammen med motorvejen giver det et 
visuelt uroligt land- skab.
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Vurdering (område 7 = gl. 9)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 50.  Landskabsområde 7 inddelt efter landskabskarakterens styrke.
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Delområder Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende

Delområde K1
Landbrugsflade 
ved Borum Eshøj, 
Vindhøj og Mundel-
strupgård.

Storbakket moræneflade 
med udsigt over land-
skabet. Spredt bebyg-
gelse og små biotoper. 
Transparent landskab.
Arealer i omdrift ved 
Mundelstrupgård. 
Motorvejen går gennem 
området. 
(Terrænreguleret tank-
anlæg).

Delområde K2
Byudviklingsområde 
ved Mundelstrup og 
Viborgvej.

Restarealer mellem Gl. 
Viborgvej og Viborgvej, 
motorvej, frakørselsa-
realer og jernbane. 
Området er præget 
af udfyldende spredt 
bebyggelse. Parcelhuse, 
en stor produktions-
virksomhed og flere 
gartnerier findes i områ-
det. Mod motorvejen er 
området vådt med flere 
søer.

Delområde K3
Baskær Skov, Mølle-
bæk og Borum Mølle.

Lille lukket landskabs-
rum ved Møllebæk. 
Kuperet omkring vand-
løbet. Med små sideløb. 
Små marklodder, lille 
skala – nogle marker 
dyrkes og andre ligger 
bark.

Delområde K4 
Lilleå ådal. 

Mod nord er ådalen 
afgrænset af Harris, 
Ustrup, Nørreris og 
Kvottrup Skov.
Lukket tilgroet mindre 
ådal. Mindre marker 
som dyrkes ekstensivt.
Åen er tilgroet og ikke 
særlig synlig. En del af 
ådal er beplantet med 
poppel og grantræer. 
Landskabskarakteren 
omkring ådalen er 
sløret.

Delområde K5 
Ristrup hovedgårds-
landskab.

Ristrup hovedgårdsland-
skab består af store mar-
kerne og et gårdanlæg. 
Hovedgårdslandskabet 
er tydeligt.

Delområde K6
Landbrugsflade ved 
Geding, Fårup, Kvot-
trup og Stillingvej.

Moræneflade som falder 
jævnt mod nord mod 
Lilleå ådal.
Samlede bebyggelser på 
fladen og enkelte spred-
te ejendomme. Geding 
ligger med placering ud 
mod Egådalen. Mo-
torveje gennemskærer 
området.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 51.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 9.

Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1
(Område med gravhøje Bo-
rum Eshøj)

Bakke med vide udsigter.

Delområde V2
(Udsigt fra gravhøjen Vind-
høj)

Udsigt fra gravhøjen Vindhøj over hele området. 

Delområde V3 
(Udsigt fra Geding Søvej)

Udsigt over Geding Sø og starten på Egådalen.

Delområde V4 
((Udsigt fra Fårup Kirke)

Udsigt mod Lilleå ådal og Kvottrup Skov. 

Delområde V5 
(Udsigt fra Ristrupvej)

Udsigt fra Ristrupvej ud i Lilleå ådal.

Delområde V6
(Område ved Baskær Skov)

Udsigter i et lille landskabsrum mod Baskær Skov.

Delområde V7
(Udsigt ved Geding)

Udsigter nord for Geding over Egådalen og Kasted Mose.

Delområde V8
(Udsigter ved Borum)
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende indkigslinjer til den højtliggende kirke 
fra Borum Byvej, Langelinje og Borum Landevej skal fastholdes 
og styrkes. Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer mellem husene 
til landskabet fra Langelinje skal fastholdes og styrkes.

Delområde V9
(Indkig til Kvottrup)
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende indkigslinjer til byen mod nord ad Kvot-
trupvej skal fastholdes og styrkes.

Delområde V10
(Udsigt ved Geding)
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer til landskabet henholdsvis 
fra Geding Byvej mod nordøst og ved Geding Byvej 23B og 25 skal 
fastholdes og styrkes.
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Vurdering af tilstand

Kort 52.   Tilstand i landskabsområde 9.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1
Landbrugsflade syd 
for Sabro.

Intakthed: Middel
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Let påvirket

Området er let 
påvirket. Højspæn-
dingsledninger og Vi-
borgvej går gennem 
området og præger 
landskabsoplevelsen.
Energiafgrøder er 
plantet i arealerne 
tæt på og i Lilleå 
ådal, hvilket visuelt 
slører landskabets 
terrænformer.

Delområde T2
Område omkring 
Mundelstrup, Ge-
ding, Ristrup hoved-
gård og Lilleå Ådal.

Intakthed: Middel
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Påvirket

Området er påvirket 
af mange forskellige 
tekniske anlæg, veje 
jernbane og høj-
spændingsledninger. 
Spredt byudvikling 
og produktionsvirk-
somheder præger 
ligeledes området. 
Lilleå ådal er meget 
tilgroet.
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 53.   Sårbare delområder i landskabsområde 7.

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1
Område omkring 
Geding. 

Udpeget til skovrejs-
ning.

Vigtigt at bevare udsigt 
til Egådalen og Geding 
Sø ifm. skovrejsning.

Ifm. udmøntning af 
skovrejsning skal vigtig 
at bevare udsigtspunk-
terne ved f.eks. lysåbne 
kiler i skoven.

Delområde S2 
Område omkring 
Vindhøj.

Udpeget til skovrejs-
ning.

Vigtigt at bevare udsigt 
til og fra gravhøjen 
ifm. skovrejsning.

Ifm. udmøntning af 
skovrejsning skal vigtig 
at bevare udsigtspunk-
terne ved f.eks. lysåbne 
kiler i skoven.

Delområde S3 
Vejreservation Ny 
Viborgvej.

Planlagt vej
Udpeget perspektiva-
real.

Ny Viborgvej vil få ind-
flydelse på landskabet. 
Vær opmærksom på 
restareal som opstår.

Sårbart overfor kom-
mende restareal ifm. 
vejtracé.
Beplantning kan over-
vejes som afhjælpende 
tiltag.
Udpeget perspektiv 
areal kan være med til 
at give området ved 
Mundelstrup en mere 
klar afgrænsning.
Ved anlæg af ny vej skal 
man være opmærksom 
på restarealer. Her kan 
skovrejsning være et 
positiv tiltag.

Delområde S4 
Lilleå Ådal.

Tilgroning og dyrkning 
af energiafgrøder/ju-
letræer.

Tilgroning og dyrkning 
af energiafgrøder/ju-
letræer slører ådalens 
terrænformer.

Undgå tilplantning/
dyrkning af ådal og 
vedligeholdelse af 
beplantning.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Strategi - (område 7 = gl. 9)

Kort 54. Målområder i landskabsområde 7.

Kort 55. Landskabstyper i landskabsområde 7.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal vedligeholdes.
(Landbrugsflade omkring Vindhøj, 
Borum Østergård og Mundelstrup)
Karakteristisk og middel tilstand. 
Storbakket moræneflade med ud-
sigt over landskabet. Spredt bebyg-
gelse og små biotoper. Areal langs 
Borumvej ved Borum Østergård og 
gravhøjen Stenhøj.

 

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Fortsat landbrugsdrift for at holde 
området åbent-transparent. 
Opmærksomhed på sårbart områ-
de S2 og S3.
Udsigten til og fra gravhøjen Vind-
høj kan forbedres. 
Ifm. udmøntning af skovrejsning 
er det vigtigt at bevare udsigts-
punkterne ved f.eks. lysåbne kiler 
i skoven.
Det kan overvejes om restarealer 
mellem Sabro og Ny Viborgvej 
kan anvendes til at skabe mervær-
di som f.eks. øget biodiversitet, 
klimatilpasning, energiafgrøder, 
beplantning mv.
Beplantning kan overvejes som 
afhjælpende tiltag.
Udpeget perspektiv areal kan være 
med til at give området ved Mun-
delstrup en mere klar afgrænsning.
Ved anlæg af ny vej skal man være 
opmærksom på restarealer. Her 
kan skovrejsning være et positiv 
tiltag.

Delområde M2 
– skal beskyttes.
(Landbrugsflade ved Baskær Skov, 
Møllebæk)
Karakteristisk og middel tilstand 
+ særlig visuelle oplevelsesmulig-
heder.
Lille lukket landskabsrum ved Møl-
lebæk. Kuperet omkring vandløbet. 

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne.  
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Ekstensiv drift på de lavere liggen-
de arealer ved Baskær Skov. 
Tilgængeligheden til området ved 
Baskær Skov kan styrkes.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M3 
– skal ændre.
(Område omkring Mundelstrup)
Karaktersvag og dårlig tilstand.
Restarealer mellem Gl. Viborgvej 
og Viborgvej, motorvej, frakør-
selsarealer og jernbane. Området 
er præget af udfyldende spredt 
bebyggelse. 
Arealer i omdrift ved Mundelstrup-
gård. 

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Området fremstår rodet og ustruk-
tureret.
Mundelstrup, Fårup og Sabro skal 
fortsat være adskilte landsbyer 
og bebyggelser. Mellem Sabro og 
Mundelstrup kan den grønne kile 
som adskiller områderne styrkes 
og tydeliggøres.
Langs Fårupvej afgrænsning mel-
lem bebyggelse og det åbne land 
udflydende. Afgrænsningen mod 
landskabet skal defineres tydeligt.
For at få skabt en klar afgrænsning 
af Mundelstrup mod nord, bør der 
ikke udvikles nord for Grønvej.
De våde arealer øst for Fårupvej 
kan udnyttes til rekreative stifor-
bindelser for nærområdet.
I området syd for Mundelstrup 
fortsat landbrugsdrift for at holde 
området åbent-transparent. Ter-
rænreguleringer bør undgås og det 
oprindelige landskab genetableres.

Delområde M4 
– skal vedligeholdes og forbedres.
(Landbrugsflade ved Geding, 
Fårup, Kvottrup og Stillingvej nord 
for Sabro)
Karakteristisk og dårlig tilstand. 
Området er påvirket af mange 
forskellige tekniske anlæg, veje 
jernbane og højspændingsled-
ninger. Spredt byudvikling og 
produktionsvirksomheder præger 
ligeledes området. 

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Området skal vedligeholdes ved 
fortsat landbrugsdrift. 
Afgrænsningen mod landskabet 
skal defineres tydeligt.
Opmærksomhed på sårbart 
område S1. Ifm. udmøntning af sk-
ovrejsning er det vigtigt at bevare 
udsigtspunkterne ved f.eks. lysåb-
ne kiler til Egådalen og Geding Sø. 

Delområde M5 
– skal beskyttes og forberedes.
(Lilleå ådal samt Udstrup Skov og 
Kvottrup Skov)
Særlig karakteristisk og dårlig 
tilstand.
Lille lukket landskabsrum ved 
Lilleå. Tilgroet og tilplantet med 
energiafgrøder. Skovene ligger i 
relation til ådalen.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Landskabet omkring ådalen bør 
åbnes op. Energiafgrøder og jule-
træsproduktion hører ikke hjemme 
i en ådal. 
Opmærksomhed på sårbart om-
råde S4.
Tilgroning og dyrkning af energiaf-
grøder/juletræer slører ådalens 
terrænformer.
Fortsat skovdrift i skovene.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M6 
– skal beskyttes.
(Ristrup hovedgård)
Særlig karakteristisk og middel 
tilstand.
Afgrænsede landskabsrum relate-
ret til Ristrup Hovedgård. 

Hovedgårdlandskab
Hovedgårdslandskabet er historisk set 
en samlet enhed med et markant sæt 
af bygninger, der samler landskabet 
omkring sig og dermed dominerer et 
større område. Hovedgårdslandskabet 
består af hoved- og avlsbygninger, have- 
og/eller parkanlæg samt dyrkningsare-
aler med både marker i omdrift samt af 
skove. Hovedgårdslandskabet kan også 
omfatte udstykninger af små ensartede 
husmandsbrug, som ofte ligger samlet i 
en klynge langs en vej til / fra hovedgår-
den. Den landskabelige skala i hoved-
gårdslandskaberne er stor, og landska-
berne er ofte præget af akser i form af 
f.eks. alleer og læhegn og sigtelinjer i 
anlægsstrukturen fra bygninger og ud i 
landskabet.

Fortsat skov- og landbrugsdrift. 

Delområde M7 
– skal beskyttes.
(Landbrugsflade ved Borum Eshøj)
Karakteristisk og middel tilstand 
+ særlig visuelle oplevelsesmulig-
heder.
Del af storbakket moræneflade.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Fortsat landbrugsdrift omkring 
Borum Eshøj. 
Formidling ved Borum Eshøj kan 
styrkes.
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OMRÅDE 8 OMRÅDE 8
STORBAKKET LANDSKAB VED BRABRAND VEST OG TRUE

Kort 56.  Landskabsområde 8.

Kort 57.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 10.
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Kortlægning af landskabsområde 8 (Gl. område 10)

Områdets navn Område 8 -Storbakket landskab ved Brabrand Vest og True (gl. 
10)

Beliggenhed (Gl.10 Brabrand vest og området omkring True)

Udført af 
Sol Strømbo Hansen og Katri-
ne Kracht (Gl. 10 Mathias Utoft 
Jørgensen)

August 2019 (Gl. 10 marts 
2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Området afgrænses af byen mod øst (Brabrand og Tilst) mod vest og nord afgrænses 
området af Lyngbygård ådal og en lille del mod syd af Aarhus ådal.

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi Moræne

Jordtype Moræneler

Terrænform Jævnt stigende/faldende

Kompleksitet Moderat

vandelementer Vandløb og søer

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Området afgrænses af byen mod øst (Brabrand og Tilst) mod vest og nord afgrænses 
området af Lyngbygård ådal.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Området er adskilt af tunneldale, og derfor er der ingen sammenhæng med andre 
områder. Området minder om gl. område 9, som har samme geologiske profil.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelseskort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Området er et morænelandskab, hvor der syd for True er dødisrelief i landskabet. 
Jordtypen er primært moræneler, men ved Lyngbygård Golf Klub er et mindre område 
med smeltevandssand.

Terrænet falder jævnt mod sydvest. Voldbækken løber i områdets østlige del og 
munder ud i Brabrand Sø. Der findes små søer spredt i området, men det er særligt 
udpræget i Skjoldhøj- kilen og Skjoldhøjskoven.

Langdalen er et lille markant dalstrøg hvortil der knytter sig betydelig geologisk in-
teresse. Dalen menes dannet omkring år 0 ved en kombination af gravsænkning og 
vanderosion.
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OMRÅDE 8

Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     

Skove x Størrelse Stor

Småbeplantninger

Levende hegn

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar

True Skov og Årslev Skov dækker store dele af den østlige del af 
området. Derimod er området skovfattigt mod vest. Der er udlagt 
skovrejsningsområde i forlængelse af True Skov og syd for Silke-
borgvej langs motorvejen.

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur x

Bebyggelsesstruktur:
Byområde x

Erhvervsområde x

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse 0 -20 ha

Husmandsbebyggelse

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar

Området grænser op til Brabrand og Tilst, men byfronterne er ikke 
synlige i landskabet på grund af skovene. Der er tre landsbyer i om-
rådet, True, Årslev og Lyngby. Midt i området lig- ger et afgrænset 
areal, hvorpå der er et erhvervsareal. Der er udlagt perspektivareal 
syd for Silkeborgvej og vest for Årslev. Der er udlagt rekreativt om-
råder syd for skoven ved Bavnehøjvej, nord for Årslev By.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab x

Områder med fortidsmin-
der x

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde x

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar

Der ligger kirke i Årslev og i Lyngby. Markskel omkring True viser ty-
delige tegn på stjerneud- skiftningen. Området vest og syd for True 
er udlagt til bevaringsværdigt kulturmiljø. Ved Lyngbygård er der 
tegn på Hovedgårdsejerlav med store marker. Særlig landskabs/
geologisk interesse i Langdalen.

Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane x

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg Lyngbygård golfklub, True Skov og Skjoldhøjkilen

Andet Landingsbane for svævefly vest for True

Kommentar

Motorvejskrydset mellem Den Østjyske motorvej og Herning 
Motorvejen ligger i den vestlige ende af området. E 45 løber nordpå 
gennem området. Syd for motorvejskrydset ligger Silkeborgvej. 
Hovedjernbanen løber midt gennem området i nord-sydgående 
retning. Der løber flere højspændingsledninger gennem området. 
Der er landingsbane for svævefly vest for True.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge-Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
True Skov og Årslev Skov dækker store dele af den østlige del af området. Der er 
udlagt skovrejsningsområde i forlængelse af True Skov og syd for Silkeborgvej langs 
motorvejen. Området har ud over skovene kun få naturværdier.

Skjoldhøjkilen er et rekreativt område med søer, små beplantninger og åbne græsare-
aler.
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OMRÅDE 8

Lyngbygårds Golf Klub i det nordvestlige hjørne er ligeledes et rekreativt område med 
små- beplantninger og græsarealer.
Området grænser op til Brabrand og Tilst, men byfronterne er ikke synlige i landska-
bet på grund af skovene. Der er tre landsbyer i området, True, Årslev og Lyngby. Midt i 
området ligger et afgrænset areal, hvorpå der er et erhvervsareal.
Der er udlagt perspektivareal syd for Silkeborgvej og vest for Årslev. Der er udlagt 
rekreativt områder syd for skoven ved Bavnehøjvej, nord for Årslev By. Der ligger en 
kirke i Årslev og i Lyngby. Markskel omkring True viser tydelige tegn på stjerneudskift-
ningen.
Området vest og syd for Lyngby er udlagt til bevaringsværdigt kulturmiljø. Ved Lyngby-
gård er der tegn på Hovedgårdsejerlav med store marker. Særlig landskabs/geologisk 
interesse syd for Edwin Rahrs Vej.

Motorvejskrydset mellem Den Østjyske motorvej og Herning Motorvejen ligger i den 
vestlige ende af området. E 45 løber nordpå gennem området. Syd for motorvejskryd-
set løber Silke- borgvej. Hovedjernbanen løber midt gennem området i nord-sydgåen-
de retning. Der løber flere højspændingsledninger i området. Der er landingsbane for 
svævefly vest for True.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor Middel x Lille

Rumlig afgrænsning Åbent Transparent Lukket x

Kompleksitet Meget 
sammensat x Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende Middel x Svagt

Visuel uro Uroligt x Middel roligt Roligt

Støj Støjende x Afdæmpet Stille

Bemærkninger:
Området er mere åbent mod vest, og den oprindelige karakter er bibeholdt.

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold x

Markante udsigter og elementer x

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v.
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Bemærkninger:
Det skrånende terræn mod Lyngbygård Ådal og Aarhus Ådal giver gode udsigtsmulig-
heder særligt fra Lyngbygårdsvej og Glamhøjvej. Der er fin udsigt over Årslev Engsø 
fra Ørvadsvej. De åbne marker nord for Rætebølvej viser tydeligt dødisreliefstrukturen 
i landskabet. True Skov giver særlige rumlige visuelle oplevelsesmuligheder.

Motorvejen og højspændingsledningen følges i nogen grad ad. Disse er særligt tydeli-
ge i den sydlige del, da de mod nord skærmes af True Skov, og derfor ikke dominere i 
landskabet

Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år >200 år x

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

God Middel x Dårlig x

Bemærkninger:
Der har været en stor tilgang af tekniske anlæg i området, som ændrer områdets 
intakthed. Etableringen af True Skov har ligeledes ændret landskabet fra et landbrugs-
land til at skov- landskab.

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
Mod øst er landskabet lukket og lille i skala pga. True Skov. Mod vest er landskabet 
mere åbent og større i skala - særligt omkring Lyngbygård. Det er ligeledes her struk-
turen er stærkest, hvilket skyldes landskabets karakter som hovedgårdslandskab.

Langs de store veje er der støj og særligt i syd ved de store motorvejskryds er der 
påvirkninger til landskabet lokalt.

Det skrånende terræn mod Lyngbygård Ådal og Aarhus Ådal giver nogle gode udsig-
ter særligt fra Lyngbygårdsvej og Glamhøjvej. Der er fin udsigt over Årslev Engsø fra 
Ørvadsvej. De åbne marker nord for Rætebølvej viser tydeligt dødisreliefstrukturen i 
landskabet. True Skov giver nogle særlige rumlige visuelle oplevelsesmuligheder.

Motorvejen og højspændingsledningen følges i nogen grad ad. Disse er særligt tydeli-
ge i den sydlige del, da de mod nord skærmes af True Skov, og derfor ikke dominerer i 
landskabet.
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OMRÅDE 8

Vurdering (område 8 = gl. 10)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 58.  Landskabsområde 8 inddelt efter landskabskarakterens styrke.
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Delområder Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende

Delområde K1
Lyngbygård hoved-
gårdslandskab.

Åben moræneflade 
afgrænset af skovbryn 
mod vest ved Lyngby-
gård å.

Delområde K2
Område omkring 
True og True Skov. 

Moræneflade med skov 
og åbne arealer. Stjerne-
udstykningen omkring 
True kan erkendes, da 
veje og læhegnsstruktur 
er bevaret. Flyveplads 
for svævefly ligger i 
området.

Delområde K3
Område ved Årslev.

Terrænet falder jævnt 
mod Årslev Engsø. Der 
er flere store gartnerier 
og fritliggende mindre 
ejendomme.
Læhegn og småbiotoper 
præger området.

Delområde K4 
Årslev Skov.

Gammelt skovområde 
med flere gravhøje.

Delområde K5 
Skjoldhøjskilen, 
Langdalen og Vold-
bækken.

Åforløb omkring Vold-
bækken samt smalle 
dalforløb. Landskabsfor-
merne er sløret på grund 
af tilgroning. Områderne 
fungerer som rekreative 
bynære arealer.

Delområde K6
Del af Lyngbygård 
hovedgårdslandskab.

Åben moræneflade af-
grænset af motorvejen. 
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OMRÅDE 8

Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 59.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 8.
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Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1
(Herregårdslandskabet ved 
Lyngbygård)

Udsigt fra Lyngbygård.

Delområde V2
(Udsigt fra Lyngby Kirke)

Udsigt fra Lyngby Kirke mod Lyngbygård.

Delområde V3 
(Langdalen)

Oplevelsesrigt delområde – nogen steder med udsigt som giver 
overblik over dalforløbet, andre steder tilgroet.

Delområde V4 
(Skjoldhøjkilen)

Oplevelsesrigt delområde – nogen steder med udsigt som giver 
overblik over dalforløbet, andre steder tilgroet.

Delområde V5 
(Udsigt fra True)
Fra kommuneplanramme

Ingen beskrivelse i materialet.

Delområde V6
(Ud- og indkig ved Lyngby)
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer til landskabet og Lyngby-
gård fra arealer omkring kirken og krydset Lyngbygårdsvej/Glam-
højvej skal fastholdes og styrkes. Ligeledes skal udsigtslinjen til 
landskabet ad stikvejen fra kirken mod øst fastholdes og styrkes. 
Væsentlige, eksisterende indkigslinjer til kirken ved færdsel ad 
Lyngbygårdsvej fra både syd og nord skal fastholdes og styrkes. 
Ligeledes skal kigget over byen fra Glamhøj fastholdes og styrkes.

Delområde V7
(To grønne kiler ved True)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17.

Delområde V8
((Grøn kile ved Skjoldhøjkilen)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17.

Delområde V9
(Grøn kile ved Langdalen)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17. 

Delområde V10
(Grøn kile ved Årslev Skov)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17. 
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OMRÅDE 8

Vurdering af tilstand

Kort 60.   Tilstand i landskabsområde 8.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1
Lyngbygård hoved-
gårdslandskab.

Intakthed: God
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Påvirket

Området er påvirket 
af øst-vestgående 
højspændingslednin-
ger og golfbane.

Delområde T2
True Skov, Årslev 
Skov, Langdalen og 
Skjoldhøjkilen.

Intakthed: Middel
Vedligehold: Dårlig-Middel 
Uforstyrrethed: Påvirket

Området er påvir-
ket af motorvej, 
jernbane, højspæn-
dingsledninger, og 
byudvikling samt 
tilgroning i dalene.

Delområde T3 
Område ved Årslev.

Intakthed: God
Vedligehold: Dårlig 
Uforstyrrethed: Påvirket

Området er påvirket 
af byfronter dels 
boliger dels erhverv 
samt højspændings-
ledninger.
Generelt er de fritlig-
gende ejendomme i 
området ikke særlig 
godt vedligeholdt.

Delområde T4
Del af Lyngbygård 
hovedgårdslandskab.

Intakthed: God
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Påvirket

Området er påvirket 
af motorvejen.
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 61.   Sårbare delområder i landskabsområde 8.

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1
Langdalen og Skjold-
højkilen. 

Tilgroning og byudvik-
ling.

Vigtigt at vedholde 
beplantning og frihol-
de for bebyggelse, så 
landskabet og dalfor-
løbet kan erkendes og 
funktionen som rekrea-
tivt bynært areal kan 
opretholdes. 
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OMRÅDE 8

Strategi - (område 8 = gl. 10)

Kort 62. Målområder i landskabsområde 8.

Kort 63. Landskabstyper i landskabsområde 8.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal beskyttes.
(Lyngbygård hovedgårdslandskab)
Særlig karakteristisk og middel 
tilstand.
Åben moræneflade afgrænset af 
skovbryn.
Østergård og gravhøjen Stenhøj.

 

Hovedgårdslandskab
Hovedgårdslandskabet er historisk set 
en samlet enhed med et markant sæt 
af bygninger, der samler landskabet 
omkring sig og dermed dominerer et 
større område. Hovedgårdslandskabet 
består af hoved- og avlsbygninger, have- 
og/eller parkanlæg samt dyrkningsare-
aler med både marker i omdrift samt af 
skove. Hovedgårdslandskabet kan også 
omfatte udstykninger af små ensartede 
husmandsbrug, som ofte ligger samlet i 
en klynge langs en vej til / fra hovedgår-
den. Den landskabelige skala i hoved-
gårdslandskaberne er stor, og landska-
berne er ofte præget af akser i form af 
f.eks. alleer og læhegn og sigtelinjer i 
anlægsstrukturen fra bygninger og ud i 
landskabet.

Fortsat landbrugsdrift og drift af golf-
bane for at holde området åbent-trans-
parent. 
Udsigten mod nord til Lyngbygård ådal 
– Yderup Bæk skal bevares ved f.eks. 
åbne kiler i læhegn/beplantning.

Delområde M2 
– skal vedligeholdes og forbedres.
(Område omkring True, True Skov 
og Voldbækken)
Karakteristisk og dårlig tilstand. 
Moræneflade med skov og åbne 
arealer.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Fortsat skovdrift. Der skal arbejdes på 
at gøre skoven med varieret i forhold 
til arter og tæthed, da skoven opleves 
meget monoton, og med disse tiltag vil 
komme til at fremstå mere rekreativ og 
oplevelsesrig.
Stjerneudstykningen omkring True skal 
bevares og kan desuden understreges 
gennem pleje af læhegn og ved at 
indarbejde sigtelinjer i forbindelse med 
yderligere skovrejsning.

Delområde M3 
– skal beskytte og forbedre.
(Skjoldhøjskilen og Langdalen)
Særlig karakteristisk og dårlig 
tilstand + særlige visuelle oplevel-
sesmuligheder.
Åforløb omkring Voldbækken samt 
smalle dalforløb.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Dalforløbene skal beskyttes og kan 
understreges ved at fjerne slørende 
beplantning. 
Sigtelinjer på langs og på tværs af dale-
ne kan indtænkes i plejen, så terrænet 
kan opleves og forstås.
Opmærksomhed på sårbart område 
S1. Vigtigt at vedholde beplantning og 
friholde for bebyggelse, så landskabet 
og dalforløbet kan erkendes og funkti-
onen som rekreativt bynært areal kan 
opretholdes.
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OMRÅDE 8

Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M4 
– skal vedligeholdes og forbedres.
(Årslev Skov)
Karakteristisk og dårlig tilstand 
Gammelt skovområde.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Fortsat skovdrift. Der kan arbejdes for 
at adgang til skoven mere synlig, så 
skoven bliver mere tilgængelig og kan 
bruges mere rekreativt.

Delområde M5 
– skal vedligeholdes og forbedres.
(Område mod Årslev og erhvervs-
område ved motorvejen)
Karakteristisk og dårlig tilstand. 
Del af skråning mod Årslev Engsø.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Oplevelse uden sammenhæng til 
Årslev Engsø.
Området kan forbedres gennem en 
sammenhængende plan for byud-
vikling, hvor både tekniske anlæg, 
erhverv, boliger og grønne områder 
tænkes sammen. 

Delområde M6 
– skal vedligeholdes.
(del af Lyngbygård hovedgårds-
landskab)
Karakteristisk og middel tilstand. 
Åben moræneflade afgrænset af 
motorvejen mod syd.

Hovedgårdslandskab
Hovedgårdslandskabet er historisk set 
en samlet enhed med et markant sæt 
af bygninger, der samler landskabet 
omkring sig og dermed dominerer et 
større område. Hovedgårdslandskabet 
består af hoved- og avlsbygninger, have- 
og/eller parkanlæg samt dyrkningsare-
aler med både marker i omdrift samt af 
skove. Hovedgårdslandskabet kan også 
omfatte udstykninger af små ensartede 
husmandsbrug, som ofte ligger samlet i 
en klynge langs en vej til / fra hovedgår-
den. Den landskabelige skala i hoved-
gårdslandskaberne er stor, og landska-
berne er ofte præget af akser i form af 
f.eks. alleer og læhegn og sigtelinjer i 
anlægsstrukturen fra bygninger og ud i 
landskabet.

Fortsat landbrugsdrift.
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OMRÅDE 9 OMRÅDE 9
LYNGBYGÅRDS ÅDAL

Kort 64.  Landskabsområde 9.

Kort 65.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 11.
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Kortlægning af landskabsområde 9 (Gl. område 11)
Områdets navn Område 9 -Lyngbygårds Ådal (gl. 11)

Beliggenhed (Gl.11 Lyngbygårds Ådal)

Udført af 
Sol Strømbo Hansen og Katri-
ne Kracht (Gl. 11 Mathias Utoft 
Jørgensen)

Juni 2019 (Gl. 11 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Området afgrænses af byen mod øst (Brabrand og Tilst) mod vest og nord afgrænses 
området af Lyngbygård ådal og en lille del mod syd af Aarhus ådal.

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi Moræne

Jordtype Moræneler

Terrænform Jævnt stigende/faldende

Kompleksitet Moderat

vandelementer Vandløb og søer

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Området afgrænses naturligt af dalformationerne.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
—

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Området geologiske profil er en tunneldal. Jordtypen er meget blandet, men hoved-
typen er moræneler. ellers findes også områder med smeltevandssand, -ler og -grus, 
ferskvandssand og ferskvandstørv, hvilket giver en kompleks struktur.

Terrænformen består af en snæver dalbund hvorfra stejle skrænter rejser sig op til de 
om- kringliggende plateauer. Lyngbygård Å løber i dalbunden og munder ud i Årslev 
Engsø. I dal- bunden findes små søer langs med Lyngbygård Å.
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OMRÅDE 9

Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     

Skove x Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn x

Alleer x

Vejtræer

Andet

Kommentar

Der er skove på dalskrænterne, derudover findes kun småbeplant-
ninger i området. Der er mange læhegn i landskabet nord for 
Yderup. Der er en mindre strækning med allétræer langs Yderupvej 
ved Mundelstrup Gård. Syd for Borum og nord for Yderup er udlagt 
skovrejsnings- områder.

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur x

Bebyggelsesstruktur:
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse Blandet

Husmandsbebyggelse

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar

Der er mange halvkultur/naturarealer som enge og moser langs 
Lyngbygård Å. Landbrugs- driften er primært koncentreret nord for 
Lyngbygård Å.
Der ligger en landsby, Yderup. Der er et stort svinebrug i området, 
og et mindre antal fritids- landbrug.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar

Der er få kulturhistoriske elementer. Dele af tangen vest for Lyngby-
gård er udlagt til bevaringsværdigt kulturlandskab. Størstedelen af 
landskabet er udlagt som særligt værdifuldt landskab - dette følger 
i hovedtræk Lyngbygård Å.

Tekniske anlæg:

Vejforløb

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger x

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Kommentar

Stillingvej krydser områdets vestlige del i nord-sydgående retning. 
Motorvej E45 krydser om- rådets østlige ende. Hovedjernbanen 
løber i den østlige ende på grænsen ind til gl. område 10. Der er 
udlagt område egnet til vindmøller i den vestlige ende. Der er 
400kV højspændingsledning i den østlige del. Staldbygningerne til 
det store svinebrug er tydelige i landskabet.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge- og Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
Der er en mindre strækning med allétræer langs Yderupvej ved Mundelstrup Gård. 
Der er mange halvkulturarealer som enge og moser langs Lyngbygård Å. Landbrugs-
driften er primært koncentreret nord for Lyngbygård Å. Der ligger en landsby, Yderup.

Der er et stort svinebrug i området, og et mindre antal fritidslandbrug. Der er få 
kulturhistoriske elementer. Dele af tangen vest for Lyngbygård er udlagt til bevarings-
værdigt kulturlandskab.
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OMRÅDE 9

Størstedelen af landskabet er udlagt som særligt værdifuldt landskab - dette følger i 
hovedtræk Lyngbygård Å. Stillingvej krydser områdets vestlige del i nord-sydgående 
retning. Motorvej E45 krydser områdets østlige ende.

Hovedjernbanen løber i den østlige ende på grænsen ind til gl. område 10. Der er 
udlagt område egnet til vindmøller i den vestlige ende. Der er 400kV højspændings-
ledning i den østlige del. Staldbygningerne til det store svinebrug er tydelige i landska-
bet.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor Middel x Lille

Rumlig afgrænsning Åbent Transparent x Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat x Enkelt

Struktur Dominerende x Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt x

Støj Støjende Afdæmpet Stille x

Bemærkninger:
Området er mere åbent mod vest, og den oprindelige karakter er bibeholdt.

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand x

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder

Særlig samspil natur/kultur x

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Det særligt karakteristiske for området er Lyngbygård Å, hvor de lavtliggende arealer 
langs åen hovedsageligt er naturarealer. Terrænformationerne med den flade dalbund 
og de markante skrænter op til de højere liggende plateauer giver området en særlig 
værdifuld karakter.
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Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år >200 år x

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

god x middel dårlig

Bemærkninger:
Ådalsformationerne er velbevarede og Lyngbygård Å's forløb er velbevaret. Der er dog 
blevet færre eng- og mosearealer i takt med landbrugsudviklingen.

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
De lavere liggende områder langs Lyngbygård Å er transparent afgrænset i lille skala. 
Nord for Yderup er landskabet lukket pga. flere læhegn, og landskabet virker uroligt 
pga. mange forskellige elementer. Strukturen er stærk pga. den lange tidshorisont 
og de tydelige tunneldals- formationer. På de højereliggende arealer ved Borumvej er 
landskabet mere åbent og der er udsigtsmuligheder.

Det særligt karakteristiske for området er Lyngbygård Å, hvor de lavtliggende arealer 
langs åen hovedsageligt er naturarealer. Terrænformationerne med den flade dalbund 
og de markante skrænter op til de højere liggende plateauer giver området en særlig 
værdifuld karakter.
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OMRÅDE 9

Vurdering (område 9 = gl. 11)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 66.  Landskabsområde 9 inddelt efter landskabskarakterens styrke.
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Delområder Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende

Delområde K1
(Ådals landskab om-
kring Yderup Bæk og 
Lyngbygård å)

Tunneldalslandskab 
Lyngbygård å og Yderup 
Bæk løber sammen ved 
Lyngbygård ådal. 
Tunneldalen er rela-
tivt bred med tydelige 
dalsider.  
Mod nordøst er der 
spredte skovstykker, 
som gør landskabet 
transparent.

Delområde K2
Nordlig del af 
Lyngbygård Ådal ved 
Borum Østergaard.

Ådalslandskab påvirket 
af bebyggelse.

Delområde K3
(Lyngbygård Ådal)

Ådal med stejle dal-
skrænter med gammel 
bøge-egeskov. Lyngby-
gårds å løber i bunden af 
ådalen.

Delområde K4 
(Issø nord for 
Hørslev)

Åbent til transparent og 
fladt landskab omkring 
tidligere issø. Mindre 
del af området dækket 
af skov.

Delområde K5 
Skjoldhøjskilen, 
Langdalen og Vold-
bækken.

Åforløb omkring Vold-
bækken samt smalle 
dalforløb. Landskabsfor-
merne er sløret på grund 
af tilgroning. Områderne 
fungerer som rekreative 
bynære arealer.

Delområde K6
Hørslev Bæk.

Lille sidedal til tunnel-
dalen omkring Hørslev 
Bæk. Tilgroet og svær at 
erkende.
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OMRÅDE 9

Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 67.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 9.

Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1
((Udsigt fra Tingvad)

Fine udsigter fra Tingvad over ådalen. Sammenhængen i landska-
bet kan erkendes.

Delområde V2
(Labing Mølle ved Lyngby-
gård)

Udsigt ind gennem ådalen fra Labing Mølle, Labing Møllevej og 
Lyngbygård å.

Delområde V3 
(Udsigt over issø)

Udsigt over det flade område omkring issø.

Delområde V4 
(Udsigt over ådal)

Udsigt over ådalslandskab nord for Labing.
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Vurdering af tilstand

Kort 68.   Tilstand i landskabsområde 9.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1
Ådalslandskab ved 
Lyngbygård og issø 
nord for Hørslev.

Intakthed: Middel
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Let påvirket

Området er let 
påvirket. Højspæn-
dingsledninger går 
gennem området. 

Delområde T2
Området øst for 
Yderup.

Intakthed: Middel
Vedligehold: Dårlig 
Uforstyrrethed: Påvirket

Området er påvir-
ket af motorvejen, 
højspændingsled-
ninger og en større 
terrænregulering.

Delområde T3 
Sidedal omkring 
Hørslev Bæk.

Intakthed: Middel
Vedligehold: Dårlig 
Uforstyrrethed: Let påvirket

Tilgroning præ-
ger området, så 
sidedalen omkring 
Hørslev Bæk er svær 
at erkende. Høj-
spændingsledning 
er krydser bækken et 
enkelt sted.
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OMRÅDE 9

Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 69.   Sårbare delområder i landskabsområde 9.

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1
Areal nordøst for 
Hørslev.

Udpeget skovrejs-
ningsområde.

Visuel sammenhæng 
til det flade issøland-
skab forsvinder, hvis 
der rejses skov på 
arealet.

Delområde S2 
Sidedal ved Hørslev 
Bæk.

Tilgroning. Sidedalen er svær at 
erkende pga. tilgro-
ning.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Strategi - (område 9 = gl. 11)

Kort 70. Målområder i landskabsområde 9.

Kort 71. Landskabstyper i landskabsområde 9.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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OMRÅDE 9

Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal beskyttes og forbedres.
(Østlig del af Lyngbygård Ådal)
Særlig karakteristisk og dårlig 
tilstand.
Lavbundsarealer øst for Yderup. 

 

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Fortsat landbrugsdrift for at holde om-
rådet åbent – transparent. Terrænregu-
leringer bør undgås og det oprindelige 
landskab genskabes. Den visuelle 
sammenhæng til ådalslandskabet bør 
opretholdes og styrkes i forbindelse 
med nye tiltag og pleje.

Delområde M2 
– skal beskyttes.
(Ådalslandskab omkring Yderup 
Bæk og Lyngbygård å og issø nord 
for Hørslev)
Særlig karakteristik og middel 
tilstand.
Tunneldalslandskab med relativt 
bred bund og tydelige dalsider. 
Lyngbygård å og Yderup Bæk løber 
sammen ved Lyngbygård ådal. 

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Den eksisterende ældre skov skal be-
skyttes, men tilgroning af nye arealer 
bør undgås for ikke at sløre terrænet. 
Især fladen skal fortsat dyrkes / slås 
/ græsses for at bevare den åbne 
karakter. 
Opmærksomhed på sårbart område 
S1.
Ifm. udmøntning af evt. skovrejsning 
er det vigtig at bevare udsigtspunkter 
mod det flade issølandskab ved f.eks. 
lysåbne kiler.

Delområde M3 
– skal beskyttes og forbedres.
(Sidedal ved Hørslev Bæk)
Særlig karakteristisk og dårlig 
tilstand.
Lille sidedal til tunneldalen om-
kring Hørslev Bæk. Tilgroet og 
svær at erkende.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Området bør åbnes, så åen kan erken-
des. Opmærksomhed på sårbart om-
råde S2. Sidedalen er svær at erkende 
pga. tilgroning. 
Tilgroede arealer bør fjernes og plejes 
evt. ved græsning / slåning ned mod 
åen.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M4 
– skal vedligeholdes.
(Landbrugsflade ved Borum Øster-
gård)
Karakteristisk og middel tilstand. 

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Fortsat landbrugsdrift for at holde 
området åbent – transparent. Terrænre-
guleringer bør undgås og det oprinde-
lige landskab genskabes. Den visuelle 
sammenhæng til ådalslandskabet bør 
opretholdes og styrkes i forbindelse 
med nye tiltag og pleje.

Delområde M5 
– skal vedligeholdes og forbedres.
(Landbrugsflade ved Mundelstrup-
gård)
Karakteristisk og dårlig tilstand. 

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Udflydende byvækst. Terrænreguleringer 
bør undgås og det oprindelige landskab 
genskabes. Den visuelle sammenhæng 
til ådalslandskabet bør opretholdes og 
styrkes i forbindelse med nye tiltag og 
pleje.
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OMRÅDE 10
STORBAKKET LANDSKAB VED FRAMLEV OG HARLEV  

Kort 72.  Landskabsområde 10.

Kort 73.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 12.
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Kortlægning af landskabsområde 10 (Gl. område 12)

Områdets navn Område 10 -Storbakket landskab omkring Framlev og Harlev (gl. 
12)

Beliggenhed (Gl.12 Området omkring Harlev og Framlev)

Udført af 
Sol Strømbo Hansen og Katri-
ne Kracht (Gl. 12 Mathias Utoft 
Jørgensen)

Juni 2019 (Gl. 12 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Området afgrænses af Lyngbygårds ådal og mod syd af hhv. Aarhus Ådal og Harlev.

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi Moræne

Jordtype Moræneler

Terrænform Flade/plateau

Kompleksitet Kompleks

vandelementer ingen

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Området afgrænses af kommunegrænsen mod vest, Lyngbygårds ådal og Aarhus 
Ådal.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Området ligger omringet af ådale hvilket afskærer det fra direkte sammenhæng med 
andre områder.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Området er morænelandskab, som omkranses af tunneldale. Mod sydvest er et områ-
de, hvor landskabet har dødisrelief.

Jordtypen er moræneler. Mod nordvest er der et større område med smeltevandssand 
og -ler. Området er en flade, som dog falder svagt mod ådalen i sydøstlig retning. Der 
er kun få vandhuller i området, som særligt ligger i den sydvestlige del.
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Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     

Skove Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar
Området er skovfattigt med undtagelse af en mindre skov vest for 
Lillering. Skovrejsningsområde vest for Lillering på begge sider af 
motorvejen, samt mindre område i det sydøstlige hjørne.

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur

Bebyggelsesstruktur:
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse 20-100 ha

Husmandsbebyggelse

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar

Der ligger 5 små landsbyer i området (Lillering, Hørslevbol, 
Hørslev, Labing og Framlev). Der er byfronter ved Harlev By. Der er 
få husmandsudstykninger, som er primært placeret vest for Stilling-
vej. Der er fire større husdyrbrug, og de er alle placeret nord for 
Herning Motorvejen.
Der er udlagt perspektivareal øst for Harlev og mellem Hørslevbol, 
Lillering og Harlev. Vest for Framlev - planlagt by.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde x

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar

Der er en kirke i Framlev med beskyttet indkigsområde nord for 
byen. Markstrukturen rundt om Hørslev og Hørslevbol viser tegn 
på stjerneudstykning. Denne struktur kan også ses vest for Framlev 
- her er den dog mindre dominerende.

Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger x

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Kommentar

Herningmotorvejen, Silkeborgvej og Stillingvej skærer igennem 
området. Nord for Hørslevbol er der udlagt et område som egnet 
for vindmøller. Landbrugsdriftsbygningerne er generelt tydelige og 
store ved de aktive landbrug. Mindre transformatorstation øst for 
Harlev med nordgående højspændingsledning, ikke dominerende.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge-Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
Området er skovfattigt med undtagelse af en mindre skov vest for Lillering. Skovrejs-
ningsområde vest for Lillering på begge sider af motorvejen, samt mindre område i 
det sydøstlige hjørne. Området er et udpræget landbrugsområde med meget begræn-
sede naturområder.

Der ligger 5 små landsbyer i området (Lillering, Hørslevbol, Hørslev, Labing og Fram-
lev). Der er byfronter fra Harlev By. Der er få husmandsudstykninger, som er placeret 
vest for Stillingvej.
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Der findes fire større husdyrbrug, og de er alle placeret nord for Herning Motorvejen. 
Der er udlagt perspektivareal øst for Harlev og mellem Hørslevbol, Lillering og Harlev. 
Vest for Framlev - planlagt by.

Der er en kirke i Framlev med beskyttet indkigsområde nord for byen. Markstrukturen 
rundt om Hørslev og Hørslevbol viser tegn på stjerneudstykningen. Denne struktur 
kan også ses vest for Framlev - her er den dog mindre dominerende. Herningmotor-
vejen, Silkeborgvej og Stillingvej skærer igennem området.

Nord for Hørslevbol er der udlagt et område som egnet for vindmøller. Landbrugs-
driftsbygningerne er generelt tydelige og store ved de aktive landbrug. Mindre trans-
formatorstation øst for Harlev med nordgående højspændingsledning, ikke domine-
rende.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor Middel x Lille

Rumlig afgrænsning Åbent x Transparent Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat Enkelt x

Struktur Dominerende Middel x Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt x Roligt

Støj Støjende Afdæmpet x Stille

Bemærkninger:
—

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand

Naturarealer skove

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Stjerneudstykningsstrukturen aftegner kulturhistorisk præg på landskabet, men den 
ses ikke tydeligt i landskabet pga. manglende markskel eller beplantning.
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Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år x >200 år

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

God Middel x Dårlig

Bemærkninger:
Der er sket byudvikling af Harlev og anlagt større vejforløb, som har forringet landska-
bets intakthed, men landbrugsdominansen er stadig intakt.

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
Den bevoksningsfattige karakter, betyder at området fremstår åbent. Det er generelt et 
middelskala landskab, der ikke byder på store udsigter. Landskabet er enkelt i struktur, 
da det domineres af landbrug og enkelte tekniske anlæg.

Stjerneudstykningsstrukturen aftegner kulturhistorisk præg på landskabet, men den 
ses ikke tydeligt i landskabet pga. manglende markskel eller beplantning.
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Vurdering (område 10 = gl. 12)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 74.  Landskabsområde 10 inddelt efter landskabskarakterens styrke.

Delområder Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende

Delområde K1
Landbrugsflade langs 
Lyngbygård å.

Åben moræneflade 
afgrænset af skovbryn 
mod øst ved Lyngbygård 
å. 

Delområde K2
Landbrugsflade ved 
Hørslevbol.

Landbrugsflade med 
jævnt terræn, præget af 
græsarealer til husdyr-
brug. 
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 75.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 10.

Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1
(Udsigt fra markvej nord for 
Labing)

Udsigt mod nord ud over Lyngbygård ådal og lavbundsarealer.

Delområde V2
(Udsigt ved Labing Møllevej)

Vid udsigt ud over Aarhus ådal.

Delområde V3 
(Udsigt fra Tandrupvej)

Udsigt mod nord ud over Lyngbygård ådal og lavbundsarealer.

Delområde V4 
(Indkig til Framlev)
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende indkigslinjer til kirken fra Framlevvej 
langs Kirkesvinget skal fastholdes og styrkes. Ligeledes skal væ-
sentlige, eksisterende indkigslinjer til kirken fra Snåstrupvej mod 
vest samt Stillingvej mod øst fastholdes og styrkes.

Delområde V5
(Udsigt fra Labing)
Fra kommuneplanramme

Væsentlig, eksisterende udsigtslinje til landskabet mod nord ved 
Labingvej 14 skal fastholdes og styrkes.
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Vurdering af tilstand

Kort 76.  Tilstand i landskabsområde 10.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1
Område øst fra 
Harlev.

Intakthed: Middel
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Påvirket

Området er påvirket 
af større omkransen-
de veje, skydebane 
samt nordsyd-gåen-
de højspændingsled-
ninger.

Delområde T2
Områder nord og 
vest for Harlev.

Intakthed: God
Vedligehold: God 
Uforstyrrethed: Påvirket

Området er påvirket 
af højspændingsled-
ninger, landbrugs-
byggeri og Stillingvej.
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 77.   Sårbare delområder i landskabsområde 10.

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1
Område øst for 
Framlev .

Udpeget til skovrejs-
ning.

Vigtigt at bevare udsigt 
til Aarhus Ådal ifm. 
skovrejsning.

Ifm. udmøntning af 
skovrejsning er vigtig 
at bevare udsigtspunk-
terne ved f.eks. lysåbne 
kiler i skoven.

Delområde S2 
Område vest for 
Labing Landevej.

Udpeget til skovrejs-
ning.

Vigtigt at bevare udsigt 
til Lyngbygård Ådal .

Ifm. udmøntning af sk-
ovrejsning er vigtig at 
bevare udsigtspunkter 
ved f.eks. lysåbne kiler 
i skoven.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Strategi - (område 10 = gl. 12)

Kort 78. Målområder i landskabsområde 10.

Kort 79. Landskabstyper i landskabsområde 10.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal vedligeholdes.
(Område øst fra Harlev)
Karakteristisk og middel tilstand 
Åben moræneflade afgrænset af 
skovbryn mod øst ved Lyngbygård 
å.  

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Fortsat landbrugsdrift for at holde om-
rådet åbent-transparent. Dette kan godt 
kombineres med skovrejsning.

Delområde M2 
–skal vedligeholdes.
(Område nord for Framlev)
Karakteristisk og middel tilstand 
Åben moræneflade afgrænset af 
skovbryn mod øst ved Lyngbygård 
å.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Fortsat landbrugsdrift for at holde om-
rådet åbent-transparent. 
Ved bygge- og anlægsprojekter skal man 
være opmærksom på områdets mindre 
skala, da landskabsrummet afgrænses 
af skovbrynet langs Lyngbygård å.
Opmærksomhed på sårbart område 
S1. Ifm. udmøntning af skovrejsning er 
vigtig at bevare udsigtspunkterne ved 
f.eks. lysåbne kiler i skoven.

Delområde M3 
– skal vedligeholdes.
(Område ved Hørslevbol)
Karakteristisk og middel tilstand 
Landbrugsflade med jævnt terræn.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Fortsat landbrugsdrift for at holde om-
rådet åbent-transparent. 
Opmærksomhed på sårbart område 
S2. Ifm. udmøntning af skovrejsning er 
vigtig at bevare udsigtspunkterne ved 
f.eks. lysåbne kiler i skoven.
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OMRÅDE 11
AARHUS ÅDAL  

Kort 80.  Landskabsområde 11.

Kort 81.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 13.
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Kortlægning af landskabsområde 11 (Gl. område 13)
Områdets navn Område 11 -Aarhus Ådal (gl. 13)

Beliggenhed (Gl.13 Aarhus Ådal)

Udført af Sol Strømbo Hansen og Katri-
ne Kracht 

Juni 2019 (Gl. 12 marts 2012)

(Gl. 13 Ole Skou Rasmussen / 
Mathias Utoft Jørgensen)

Juni 2019 (Gl. 13 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Afgrænsningen omfatter tunneldalen Aarhus Ådal. Kun en lille del af den nordlige 
skrænt er inkluderet, da hovedparten er bebygget. Mod syd er stort set hele skrænten 
herunder også hovedgårdslandskabet omkring Constantinsborg en del af landskabs-
området. 

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi Tunneldal

Jordtype Ferskvandsdannelse

Terrænform Plateau/flade

Kompleksitet Moderat

vandelementer Vandløb og søer

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Gl. område 13 omfatter tunneldalen Aarhus Ådal. Kun en lille del af den nordlige 
skrænt er inkluderet, da hovedparten er bebygget. Mod syd er stort set hele skrænten 
en del af gl. område 13.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Området går mod nord og syd gradvist over i morænelandskabet. Mod vest fortsætter 
tunneldalen ind i nabokommunen.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Området er en tunneldal. I bunden er jordtypen ferskvandsdannelser, og terrænet er 
fladt. Det lavtliggende terræn indebærer, at der er vandelementer i store dele af dal-
bunden. Særligt mod øst domineres dalbunden af Brabrand Sø og Årslev Engsø. Mod 
vest ligger Tåstrup Så og Aarhus Å løber ligeledes i dalbunden. Mod syd domineres 
området af dalskrænter. Her er jord- typen moræneler. Der løber enkelte vandløb på 
skrænterne ned mod dalbunden.
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Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     

Skove x Størrelse Store

Småbeplantninger x

Levende hegn x

Alleer x

Vejtræer

Andet

Kommentar
Området er skovfattigt med undtagelse af en mindre skov vest for 
Lillering. Skovrejsningsområde vest for Lillering på begge sider af 
motorvejen, samt mindre område i det sydøstlige hjørne.

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur x

Bebyggelsesstruktur:
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse 20-100 ha

Husmandsbebyggelse x

herregårde

Fabrik

Andet Kolonihaveområder

Kommentar

Herregården Constantinsborg er dominerende landbrug på sydsi-
den af ådalen. Der findes flere små landsbyer. Der er byfronter fra 
Harlev, Gellerup, Stavtrup og Viby. Der findes flere kolonihaver i 
den østlige del af området.
Området karakteriseres i øvrigt af større husdyrbrug og mange små 
hobbybrug.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab x

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger x

Kirker inklusive kirke-
gårde x

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar

Der findes en del områder som er udlagt til bevaringsværdigt 
kulturmiljø - Lillering Skov og Storskov, syd for Gammel Harlev 
og Constantinsborg. Der er kirke i Gammel Harlev med beskyttet 
indkigsområde sydvest for byen.

Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane x

Bro

Dæmning x

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg Golfbane Aarhus Ådals Golfklub, Skydebaneanlæg, Robane Bra-
brand Sø, kolonihaver.

Andet

Kommentar

Gennem området løber E45 og Stillingvej. Helt mod øst ligger Viby 
Ringvej og hovedjernbanen. Århus Ådals Golf Klub ligger i den 
vestlige del. 400 kV ledning løber i vestenden af Årslev Engsø, og 
er tydelig i landskabet. Der er skydebaneanlæg syd for Harlev og 
robane på Brabrand Sø.
Der findes flere områder som er udlagt til bevaringsværdigt kultur-
miljø - Lillering Skov og Storskov, syd for gl. Harlev og Constan-
tinsborg. Kirken i Gammel Harlev er beskyttet med indkigsområde 
sydvest for byen.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge-Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
Området har flere skove og mange småbeplantninger. De største skove tæller Lillering 
Skov, Storskov og Viby Høskov. Der er alléer på vejen omkring Constantinsborg, og 
der er mange områder med læhegn. Der er udlagt mindre skovrejsningsområde vest 
for E45 mellem Harlevholmvej og Åbovej.
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Vigtig halvkultur/natur findes i ådalen ved Tåstrup Sø, Lillering Skov, Årslev Engsø 
og Brabrand Sø, som alle er udpegede NATURA 2000 områder. Ligeledes ligger der 
flere halvkultur- arealer langs Aarhus Å. Udenfor naturområderne præges området af 
landbrugsdrift. Herregården Constantinsborg er dominerende landbrug på sydsiden 
af ådalen. Der findes flere små landsbyer.

Der er byfronter fra Harlev, Gellerup, Stavtrup og Viby. Der findes flere kolonihaver 
i den øst- lige del. Der ligger et større husdyrbrug, og mange små hobbybrug. Der 
findes flere områder som er udlagt til bevaringsværdigt kulturmiljø - Lillering Skov og 
Storskov, syd for gl. Harlev og Constantinsborg. Der er kirke i Gammel Harlev med 
beskyttet indkigsområde sydvest for byen.

Gennem området løber E45 og Stillingvej. Helt mod øst er Viby Ringvej og hovedjern-
banen. Århus Ådals Golf Klub ligger i den vestlige ende. 400 kV ledning løber vest 
for Årslev Engsø, og er tydelig i landskabet. Der er skydebaneanlæg syd for Harlev og 
robane på Brabrand Sø.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor Middel x Lille

Rumlig afgrænsning Åbent Transparent x Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat x Enkelt

Struktur Dominerende x Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt x

Støj Støjende Afdæmpet Stille x x

Bemærkninger:
—

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand x

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur x

Særlige rumlige og visuelle forhold x

Markante udsigter og elementer x

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v. x

Bemærkninger:
Området indeholder et utal af landskabelige kvaliteter, som eksempler kan nævnes ge-
ologien, som danner et unikt landskab, med store søer, åer, unikke udsigtsmuligheder 
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ol. Der er lige- ledes flere velbevarede kulturmiljøer i området, som også forstærker 
områdets karakter. Eneste generende element er motorvejen og højspændingslednin-
gen.

De mange Natura2000 udpegninger bevidner at området har mange vigtige værdier.

Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år >200 år x

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

God x Middel Dårlig

Bemærkninger:
Tunneldalsformationerne og den lavtliggende tunnelbund er velbevaret, og de mange 
vand- elementer dominerer strukturen og bibeholder den kulturhistoriske intakthed.

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
Landskabet er generelt et middelskala landskab, hvor der i dalbunden generelt er en 
transparent gennemsigtig afgrænsning pga. beplantningen og terrænformationen, 
mens der på de sydlige skrænter er et mere åbent landskab pga. det højere terræn, 
som skaber udsigtsmuligheder.

Strukturen er dominerende i området, hvilket skyldes de tydelige tunneldalsformati-
oner og de mange vandelementer, som præger dalbunden. Landskabet er roligt både 
visuelt og støjmæssigt. Dette forringes dog omkring motorvejen.

Området indeholder et utal af landskabelige kvaliteter, som eksempler kan nævnes ge-
ologien, som danner et unikt landskab, med store søer, åløb, unikke udsigtsmulighe-
der ol. Der er ligeledes flere velbevarede kulturmiljøer i området, som også forstærker 
området karakter. Eneste generende element er motorvejen og højspændingslednin-
gen.

De mange Natura2000 udpegninger bevidner at området har mange vigtige værdier.
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Vurdering (område 11 = gl. 13)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 82.  Landskabsområde 11 inddelt efter landskabskarakterens styrke.
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Delområder Særligt karakteristisk Karakteri-
stisk

Karakter-
svagt

Kontraste-
rende

Delområde K1
Inderste del af Aar-
hus Å.

Inderste del af Aarhus Ådal, smalt ådalsfor-
løb med beplantning på begge sider. Nogen 
steder lukket, andre steder åbent med kig 
til åen.

Delområde K2
Eskelund og Rug-
holm. 

Bynært rekreativt område med stier, træer 
og buske og lysåbne arealer. Området er 
afgrænset mod øst, syd og vest af hhv. jern-
bane, Åhavevej og Viby Ringvej. Landskabet 
fremstår som et lukket og mere eller mindre 
utilgængeligt område.
Området skal anvendes til koncertplads, 
rekreativt område. I området er desuden 
genbrugsplads og teknisk anlæg (Aarhus 
Vand).
Området ved Døde Å og Rugholm er åbent 
og man fornemmer ådalens bund
Tidligere losseplads, opfyld.

Delområde K3
Brabrand Sø, Døde Å 
og Årslev Engsø.

Stort rekreativt søområde. Åben sammen-
hængende flade med brede brinker med 
våde engarealer. 
Lange kig på tværs og langs af søerne, andre 
steder lukket pga. beplantning.

Delområde K4
Constantinsborg.

Herregårdslandskab beliggende på dalside 
med store markflader og tilhørende skov, 
Storskov. Byfront ved Staustrup og med 
spredt bebyggelse.

Delområde K5
Landbrugsflade ved 
Ormslev Stationsby.

Morænelandskab på dalside med Ormslev 
Stationsby, Åbo og spredt bebyggelse.

Delområde K6
Aarhus Å ved Gam-
mel Harlev.

Bred dalbund med mindre, afgrænsede 
landsbyer, spredt bebyggelse og Tåstrup Sø. 
Mange småbiotoper, transparent landskab. 
Del af større sammenhængende tunneldal-
slandskab som går helt til Silkeborg.

Delområde K7
Åbo Skov og Aarhus 
Ådal Golfklub.

Dalskråning med ny skov og golfbane.

Delområde K8
Moræneflade ved 
Stjær.

Dalskråning som afgrænser ådalen.
Moræneplateau med sammenhæng til land-
skabsområde i Skanderborg Kommune.

Delområde K9 
Lillering Skov og skov 
ved Bøgebakken og 
Storringvej.

Gammel skov med mange fortidsminder. 
Småbakket dødislandskab, lille skala, mange 
småbiotoper.

Delområde K10
Landbrugsflade nord 
for Gammel Harlev.

Landbrugsflade på dalside. Jævnt faldende 
terræn. Åbent med udsigt til Aarhus Å og 
Årslev Engsø.

Delområde K11
Område nord for 
Årslev Engsø.

Terrænet falder jævnt mod Årslev Engsø. 
Der er flere store gartnerier og fritliggende 
mindre ejendomme.
Læhegn og småbiotoper præger området.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 83.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 11.
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Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1 
(Inderste del Aarhus Å - øst)

Lukket og grønt landskabsrum.

Delområde V2 
Eskelund.

Lukket grønt og rekreativt landskabsrum.

Delområde V3 
Brabrand Sø.

Åben søflade. Lange kig på tværs og langs af søerne, andre steder 
lukket pga. beplantning.

Delområde V4 
Årslev Engsø.

Åben søflade. Lange kig på tværs og langs af søerne, andre steder 
lukket pga. beplantning.

Delområde V5 
Constantinsborg og Storskov.

Stort landskabsrum med store marker fordelt på hver side af 
Alléen. 
Storskov er et naturområde med gammel skov og fortidsminder.

Delområde V6 
Hammelbanen.

Jernbanetracé Hammelbanen ses i landskabet. Tilgroet.

Delområde V7 
(Udsigt ved Edelhoffvej)

Udsigt ved Edelhoffvej over Aarhus ådal.

Delområde V8 
Lillering Skov.

Naturområde med gammel skov og fortidsminder.

Delområde V9 
Tarskov Mølle.

Fin gammel mølle - kulturmiljø.

Delområde V10 
(Udsigt fra Tåstrupvej)

Store udsigter på tværs af ådalen fra Tåstrupvej.

Delområde V11 
(Udsigt ved Skibbyvej, grusvej 
mod Årslev Engsø)

Udsigt mod syd udover Årslev Engsø.

Delområde V12 
(Udsigt og indkig fra Gl. 
Harlev) 
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer til landskabet fra den 
centrale plads, hvor vejene mødes, skal fastholdes og styrkes. 
Væsentlige, eksisterende indkigslinjer til byen og kirken ad Højby-
vej og Stallinggårdvej skal fastholdes og styrkes.

Delområde V13 
(Udsigt fra Skibby) 
Fra kommuneplanramme

Væsentlig, eksisterende udsigtslinje til landskabet ved T-krydset 
Skibbyvej/Holmbækvej mod syd over ådalen skal fastholdes og 
styrkes.

Delområde V14 
(Udsigt fra Ormslev) 
Fra kommuneplanramme

Væsentlig, eksisterende udsigtslinje til landskabet mod nord fra 
toppen af Ormslevbakken skal fastholdes og styrkes.

Delområde V15 
(Grøn kile ved Aarhus Ådal)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17
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Vurdering af tilstand

Kort 84.   Tilstand i landskabsområde 11.
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Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1 
Constantinsborg, 
Storskov og Ormslev

Intakthed: Middel
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Ikke påvir-
ket

God tilstand da 
hovedgårdslandska-
bet både erkendes 
med store marker 
og skove og er i god 
stand.

Delområde T2 
Brabrand Sø, Døde Å 
og Årslev Engsø

Intakthed: God
Vedligehold: God-Middel 
Uforstyrrethed: Let påvirket

Sølandskabet frem-
står uden de store 
påvirkninger.

Delområde T3
Indre del af Aarhus Å, 
Eskelund og Rug-
holm

Intakthed: Dårlig
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Påvirket

Landskabet er 
påvirket af vejanlæg, 
trafikstøj, byudvik-
ling og tilgroning. 

Delområde T4
Aarhus Å ved Gam-
mel Harlev

Intakthed: Dårlig
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Påvirket

Området er drænet, 
tilgroet og let påvir-
ket af Stillingvej.

Delområde T5
Moræneflade ved 
Stjær

Intakthed: Middel
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Påvirket

Moræneflade med 
spredt bebyggelse.

Delområde T6
Lillering Skov og 
skovområde ved 
Bøgebakken

Intakthed: God
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Ikke påvir-
ket

Uforstyrret landskab 
– dog kan motorve-
jen høres men ikke 
ses.

Delområde T7 
Skråning nord for 
Gammel Harlev

Intakthed: Middel
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Let påvirket

Moræneflade med 
spredt bebyggelse.

Delområde T8 
Område nord for 
Årslev Engsø 

Intakthed: God
Vedligehold: Dårlig 
Uforstyrrethed: Let påvirket

Området er påvirket 
af byfronter dels bo-
liger dels gartnerier.
Generelt er de 
fritliggende ejen-
domme i området 
ikke særlig godt 
vedligeholdt.

Delområde T9 
Åbo Skov og Aarhus 
Ådal Golfbane

Intakthed: God
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Ikke påvir-
ket

Ny tilplantet rekrea-
tiv skov og golfbane 
i drift.
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer.

Kort 85.   Sårbare delområder i landskabsområde 11.

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1 
Inderste del af Aar-
hus Å, Eskelund og 
Rugholm

Tilgroning, byudvikling 
og støj (jernbane og 
vejtrafik).

Sårbart overfor til-
groning, idet ådalen 
så ikke vil kunne 
erkendes. Projektet 
ved Systematic og 
byudvikling omkring 
Brokvarteret samt lo-
kalplanen for Eskelund 
er markant i landskab 
og slører landskabets 
formationer.

Pleje – beplantning 
beskæres. 
Hensyntagen til land-
skabet ifm. byudvikling.

Delområde S2 
Kanten omkring Bra-
brand Sø og Årslev 
Engsø

Tilgroning. Sårbart overfor tilgro-
ning, idet ådalen så 
ikke vil kunne erkendes 

Fortsat afgræsning.

Delområde S3 
Nordvest for Lillering 
Skov (Syd for Stor-
ringvej)

Udpeget til skovrejs-
ning.

Sårbart overfor skov-
rejsning, da dødisland-
skabet ikke vil kunne 
erkendes.

Der skal tages hensyn 
til udsigter og op-
mærksomhed på at 
dødislandskabet ikke 
fuldstændigt sløres 
ifm. skovrejsning.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Strategi - (område 11 = gl. 13)

Kort 86. Målområder i landskabsområde 11.

Kort 87. Landskabstyper i landskabsområde 11.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal beskyttes og forbedres.
(Inderste del af Aarhus Å, Eskelund 
og Rugholm)
Særlig karakteristisk og dårlig 
tilstand.
Smalt ådalsforløb med beplantning 
på begge sider.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Bevare adgang til åen og at ådalsfor-
løbet holdes åbent og ikke gror til – 
balance mellem beplantning og åbne 
strækninger. Vigtigt med kig på langs 
og på tværs af ådalen. 
Byudvikling på kanten af ådalen skal 
forholde sig til landskabet skala.
Opmærksomhed på sårbart område 
S1.

Delområde M2 
– skal beskyttes.
(Brabrand Sø, Døde Å og Årslev 
Engsø)
Særlig karakteristisk k og god 
tilstand.
Stort rekreativt søområde. Åben 
sammenhængende flade med bre-
de brinker med våde engarealer.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Stor rolig søflade skal bevares. 
Vigtigt at opretholde kig på langs og 
på tværs – fremadrettet opmærksom 
på tilgroning. 
Opmærksomhed på sårbart område 
S2.

Delområde M3 
– skal beskyttes.
(Constantinsborg, Storskov og 
Ormslev)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Herregårdslandskab og landbrugs-
landskav beliggende på dalside 
med store markflader og tilhøren-
de skov.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Sammenhængen mellem dallandska-
bets terræn og herregårdslandskabet 
med den store skala og de histori-
ske sammenhænge og struktur skal 
bevares.
Fortsat landbrugs- og skovdrift.
Historien omkring ejerlav og koblin-
gen mellem kulturhistorien og det 
nuværende landskab bør styrkes og 
fremhæves yderligere.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M4 
– skal beskyttes.
(Åbo Skov og Aarhus Ådal Golf-
bane)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Morænedalside med store mark-
flader. 

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Fortsat anvendelse til rekreativ brug – 
fortsat skovdrift og drift af golfbanen. 

Delområde M5 
– skal beskyttes.
(Moræneflade ved Stjær)
Særlig karakteristisk og middel 
tilstand.
Moræneplateau og -dalside.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Fortsat landbrugsdrift.
Bevare udsigt mod nordøst.

Delområde M6 
– skal beskyttes og forbedres.
(Aarhus Å ved Gammel Harlev)
Særlig karakteristisk og dårlig 
tilstand.
Bred dalbund med mindre, afgræn-
sede landsbyer, spredt bebyggelse 
og Tåstrup Sø.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Slørende beplantning skal fjernes, så 
åen og Tåstrup Sø kan opleves. Arbejde 
med at forbedre adgangen til å og sø.
Fremadrettet kan dræn sløjfes, så områ-
det bliver vådere.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M7 
– skal beskyttes.
(Lillering Skov)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Gammel skov med mange fortids-
minder. Småbakket dødislandskab.

Småbakket landskab
I det småbakkede landskab er den 
landskabelige skala lille, og det er 
typisk landskabets form og terræn, der 
betinger en stor variation i arealan-
vendelsen mellem opdyrkede arealer, 
naturarealer og små søer i terrænlav-
ninger. Bebyggelsen består i høj grad af 
huse og husmandssteder langs vejene 
og spredtliggende ofte større gårde 
indpasset i landskabets terræn. Hegn 
og bevoksning afgrænser og indrammer 
marker og bebyggelser. I det småbak-
kede landskab danner det kuperede ter-
ræn i samspil med bevoksningen typisk 
små afgrænsede rum i landskabet.

Bevare udsigterne sydvest fra Bøge-
bakken til dødislandskabet og værne 
omkring den lille skala i forbindelse 
med bebyggelse og beplantning.
Opmærksomhed på sårbart område 
S3. Der skal fortsat tages hensyn til de 
særligt visuelle oplevelsesmuligheder 
og områdets mindre skala – også i 
forbindelse med skovrejsning.

Delområde M8 
– skal beskyttes.
(Skråning nord for Gammel Har-
lev)
Særlig karakteristisk og middel 
tilstand.
Landbrugsflade på dalside.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Bevare udsigten mod Aarhus å og dalsi-
derne mod syd.
Fortsat landbrugsdrift.

Delområde M9 
– skal beskyttes.
(Skråning syd for Årslev)
Særlig karakteristisk og middel 
tilstand.
Dalside ved Årslev Engsø

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Bevare udsigten mod Årslev Engsø og 
dalsiderne mod syd.
Fortsat landbrugsdrift.
Få adgangsmuligheder til Årslev Engsø 
og manglende visuel sammenhæng 
med søen, idet private matrikler er be-
liggende mellem søen og Skibbyvej.
Der kan arbejdes for flere adgangsmu-
ligheder og kig til søen.
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OMRÅDE 12 OMRÅDE 12
STORBAKKET LANDSKAB VED KOLT, HASSELAGER OG TRANBJERG 

Kort 88.  Landskabsområde 12.

Kort 89.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 14 + 15.
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Kortlægning af landskabsområde 12 (Gl. område 14+15)

Områdets navn Område 12 - Storbakket landskab ved Kolt, Hasselager og Tran-
bjerg (gl. 14+15)

Beliggenhed (Gl.14 Område ved Kolt, Hasselager og Tranbjerg, gl. 15 Områ-
det omkring Kolt og Tranbjerg)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen og Katri-
ne Kracht 
(Gl. 14 Mathias Utoft Jør-
gensen / Kim Bendt Moltke 
Nielsen)
(Gl. 15 Ole Skou Rasmussen / 
Mathias Utoft Jørgensen)

September 2019 
(Gl. 14 marts 2012)
(Gl. 14 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Mod nord afgrænses landskabsområdet af Aarhus Ådal, mod øst af byvækst ved Viby 
og terrænet omkring Jelshøj, mod vest afgrænses området af en smeltevandsdal, 
hvor Aarhus Å løber med forbindelse til Aarhus Ådal. Mod syd afgrænses området af 
vejstrækninger mellem Ravnholt og Testrup.

Naturgeografiske oplysninger 
(Gl.14)            (Gl.15)
Geologi Moræne

Jordtype Moræneler

Terrænform Flade/plateau

Kompleksitet Moderat

vandelementer Mindre søer

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 

(Gl.14):  
Mod nord afgrænses området af Aarhus Ådal og mod øst af byvækst.

(Gl.15):
Området afgrænses mod vest af en smeltevandsdal, hvor Aarhus Å løber, og mod øst 
af- grænses området af en markant terrænændring.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

(Gl. 14+15): 
Gl. Område 15 har samme naturgeografiske profil som gl. område 14.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelseskort.

Geologi Moræne

Jordtype Moræneler

Terrænform Flade/plateau

Kompleksitet Moderat

vandelementer Vandløb og søer
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Naturgeografisk beskrivelse:

(Gl. 14):  
Området er et morænelandskab, hvor der er enkelte områder med dødisrelief. Jordty-
pen er moræneler og der findes kun enkelte små områder med anden jordtype.

Terrænet er fladt og danner et plateau. Der findes flere, mindre søer i området. Der 
findes to vandløb i den nordlige del, som løber ned i Aarhus Ådal.

(Gl. 15): 
Området er et morænelandskab, som ligger på grænsen af en smeltevandsdal/ tun-
neldal. Jordtypen er moræneler og terrænet er fladt. Giber Å, Østerby Mose og Testrup 
Mose ligger i den sydlige del, ellers findes kun små, spredte søer.

Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)

Bevoksning (Gl. 14):        
Skove x Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar

Tranbjerg Skov er den eneste større skov i området. Derudover 
findes kun små beplantninger. Der er udlagt skovrejsningsområder 
på begge sider af motorvejen, syd for Hasselager, øst for Tranbjerg 
Skov og syd for Tranbjerg.

Bevoksning (Gl. 15):       
Skove Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar

Området indeholder kun små beplantninger. Eneste skov er 
Tingskoven, som ligger nord for Testrup Mose. Skoven skæres 
igennem af Landevejen. Der er udlagt større skovrejsningsområ-
der på begge sider af motorvejen, syd for jernbanen, og to mindre 
områder ved Tingskoven og Østerby Mose.

Dyrkningsform (Gl. 14):
Landbrug x

Halvkultur/natur

Dyrkningsform (Gl. 15):
Landbrug x

Halvkultur/natur x
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Bebyggelsesstruktur (Gl. 14):

Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse 20-100 ha

Husmandsbebyggelse x

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar

Hasselager, Kolt og Tranbjerg har byfronter, der vender ud mod 
området. Lemming og Ormslev ligger som mindre (lands-)byer i 
området. Der er fire større husdyrbrug som ligger i den vestlige og 
nordlige del. Der er husmandsudstykninger spredt i området.

Bebyggelsesstruktur (Gl. 15):

Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse 20-100 ha

Husmandsbebyggelse

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar

Edslev og Testrup er de eneste landsbyer i området. Der er byfron-
ter ved Mårslet og Tran- bjerg. Der er fem større husdyrbrug i om-
rådet, hvoraf fire af dem ligger i områdets østlige del, og er delvist 
synlige i landskabet.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

(Gl. 14):

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab

Områder med fortidsmin-
der x

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde

Forsvarsanlæg

Andet

Forsvarsanlæg

Der er en kirke i Kolt (Kolt Kirke) med beskyttet indkigsområde 
nord for kirken og en kirke i Ormslev (Ormslev Kirke) med beskyt-
tet indkigsområde syd for kirken. Der er en gruppe rundhøje vest 
for erhvervsområdet ved Kattrup og syd for Hovedvejen, der er 
beskyttet som forhistorisk, bevaringsværdigt kulturmiljø.

(Gl. 15):

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab

Områder med fortidsmin-
der x

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde

Forsvarsanlæg

Andet

Forsvarsanlæg

Nord for Torshøjvej, ved Aarhus sydmotorvejskryds, er der udlagt 
et område med særlig land- skabelig interesse pga. adskillige 
rundhøje. Vest for og omkring Edslev er der udlagt et område som 
bevaringsværdigt kulturmiljø.
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Tekniske anlæg (Gl. 14):

Vejforløb

Jernbane x

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Forsvarsanlæg

E45 og Genvejen går igennem områdets nordlige del. Landevejen 
skærer området mod syd- øst. Der er to jernbaneforløb - ét på den 
sydlige bygrænse af Kattrup by og ét øst for Tran- bjerg Skov. 150 kV 
højspændingsledning i øst-vestgående retning nord for E45.

Tekniske anlæg (Gl. 15):

Vejforløb x

Jernbane x

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Forsvarsanlæg

Motorvej E45 og Torshøjvej skærer områdets nordlige del. Hoved-
vejen og Landevejen skærer området længere mod syd. Odder-
banen deler området helt mod øst og hovedjernbanen skærer 
området sydvest for Kattrup. En 400 kV højspændingsledning løber 
gennem området i nord-sydgående retning og er tydelig i landska-
bet.

Anvendt materiale (Gl. 14+15):
Aarhus luftfoto 2011, eksisterende skov i Aarhus Kommune, husdyrbrug, trafikin-
frastruktur, bygge-beskyttelseslinjer, KP 2009, kulturmiljø, tekniske Anlæg og andre 
relevante lag.
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Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
(Gl. 14):
Tranbjerg Skov er den eneste store skov i området. Tranbjerg Skov blev etableret med 
73 ha i 1983, 1988-89 og 2004.
Derudover findes kun små beplantninger. Der er udlagt skovrejsningsområder på 
begge sider af motorvejen, syd for Hasselager og øst for Tranbjerg Skov.
Det er et landbrugsområde med relativt få naturområder. Hasselager, Kolt og Tran-
bjerg har byfronter, der vender ud mod området. Lemming og Ormslev ligger som 
mindre (lands-)byer i området. Der er fire større husdyrbrug som ligger i den vestlige 
og nordlige del. Der er hus- mandsudstykninger spredt i området.
I Kolt ligger Kolt Kirke med et beskyttet indkigsområde nord for kirken og i Ormslev 
ligger Ormslev Kirke med et beskyttet indkigsområde syd for kirken. Der er en gruppe 
rundhøje vest for Kattrup og syd for Hovedvejen, der er beskyttet som et forhistorisk, 
bevaringsværdigt kulturmiljø.
Motorvej E45 og Genvejen går igennem områdets nordlige del. Landevejen skærer 
området mod sydøst. Der er to jernbaneforløb - ét på den sydlige bygrænse af Kattrup 
By og ét øst for Tranbjerg Skov. 150 kV højspændingsledning i øst-vestgående retning 
nord for E45.

(Gl. 15):
Området rummer kun små beplantninger. Eneste skov er Tingskoven, som ligger nord 
for Testrup Mose og skæres igennem af Landevejen. Der er udlagt større skovrejs-
ningsområder på begge sider af motorvejen, syd for jernbanen, og to mindre områder 
ved Tingskoven og Østerby Mose. En ny skov er på vej øst for Østerby Mose.
Naturarealerne fordeler sig på Østerby Mose, Testrup Mose og Giber Å. Resten af 
området er et landbrugsområde uden nævneværdige naturværdier.
Edslev og Testrup er eneste landsbyer. Der er byfronter fra Mårslet og Tranbjerg. Der 
er fem større husdyrbrug i området, hvoraf fire af dem ligger i områdets østlige del, 
og er delvist synlige i landskabet.
Nord for Torshøjvej, ved Aarhus sydmotorvejskryds, er et område udpeget som særlig 
landskabeligt interesseområde pga. adskillige rundhøje. Vest for og omkring Edslev 
er der udpeget et område som bevaringsværdigt kulturmiljø. Der er flere beskyttede 
diger nord for Torshøjvej.
Motorvej E45 og Torshøjvej skærer områdets nordlige del. Hovedvejen og Landevejen 
skærer området længere mod syd. Odderbanen deler området helt mod øst og hoved-
jernbanen skærer området sydvest for Kattrup. En 400 kV højspændingsledning løber 
gennem området i nord-sydgående retning og er tydelig i landskabet.
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Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold (Gl. 14.):          Blandet

Skala Stor Middel x Lille

Rumlig afgrænsning Åbent x Transparent x Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat x Enkelt

Struktur Dominerende Middel x Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt x Roligt

Støj Støjende x Afdæmpet x Stille

Bemærkninger:
—

Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold (Gl. 15):          Blandet

Skala Stor Middel x

Rumlig afgrænsning Åbent x Transparent x Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat x Enkelt

Struktur Dominerende Middel Svagt x

Visuel uro Uroligt x Middel roligt x Roligt

Støj Støjende Afdæmpet x Stille

Bemærkninger:
—

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer (Gl. 14.):

Geologi/terræn/vand

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Området er fattigt på oplevelsesrige elementer. Tranbjerg Skov er en yngre skov, der 
allerede har en oplevelsesværdi. Oplevelsesværdien vil på sigt blive bedre, når skoven 
når en størrelse, der opfattes som "rigtig" skov.
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Oplevelsesrige delområder og enkelelementer (Gl. 15):

Geologi/terræn/vand

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Vest for og omkring Edslev er der udpeget et bevaringsværdigt kulturmiljø. Nord for 
Torshøjvej, ved Aarhus sydmotorvejskryds, er et område udpeget som særligt landska-
beligt interesseområde pga. adskillige rundhøje

Desuden er Testrup Mose, Østerby Mose og Giber Å særlige naturelementer i områ-
det. Området påvirkes kraftigt af de mange tekniske installationer - særligt højspæn-
dingsledningen er dominerende.

Landskabskarakterens tidsdybde (Gl. 14+15):

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år x >200 år

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse  
(Gl. 14+15):

God Middel x Dårlig

Bemærkninger (Gl. 14):
Tranbjerg Skov er en yngre skov. Der er kommet byudvikling, vejanlæg, men det åbne 
land har bevaret sin landbrugskarakter.

Bemærkninger (Gl. 15):
Byudvikling og teknisk infrastruktur har påvirket landskabet. Det er dog stadigt tyde-
ligt at landskabet domineres af landbrug.

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 

(Gl. 14): 
Det er et middelskala landskab, som syd for Ormslev og syd for Hasselager har en 
åben karakter med udsigtsmuligheder.

Nord for Lemming, Ingerslev og vest for Tranbjerg er landskabet mere lukket og i min-
dre skala – ligesom tilstanden her er ringere. Landskabet har en middel struktur, og 
særligt i den nordlige del er de tekniske anlæg dominerende.

Området er p.t. relativt fattigt på oplevelsesrige elementer. Tranbjerg skov er en yngre 
skov, der på sigt vil have rumdannende karakter som kommunens øvrige, ældre sko-
ve.
Gravhøjene vest for Kattrup er et lokalt kulturmiljø.
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(Gl. 15):
Området vurderes til et middelskala landskab, der generelt har en transparent til åben 
karakter.

Omkring Testrup Mose og Tingskoven samt syd for Hovedvejen er landskabet mere 
lukket.

Området syd for Hovedvejen har en middel til svag struktur som følge af de mange 
tekniske installationer. Omkring motorvej E45 er der betydelige støjgener.

Området nordvest for Edslev, der er udpeget som særligt kulturmiljø, og området 
nord for Transportcenteret er udpeget som landskab af særlig interesse pga. de man-
ge rundhøje.

Desuden er Testrup Mose, Østerby Mose og Giber Å særlige naturelementer i områ-
det.

Området påvirkes kraftigt af de mange tekniske installationer - særligt højspændings-
ledningen er dominerende.
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OMRÅDE 12

Vurdering (område 12 = gl. 14+15)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 90.  Landskabsområde 12 inddelt efter landskabskarakterens styrke.
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Delområder Særligt karakteri-
stisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende

Delområde K1 
Moræneflade mellem 
Stavtrup, Kolt-Hassel-
ager og Ormslev.

Storbakket morænefla-
de med spredt bebyg-
gelse, flere læhegn og 
småbiotoper. Åbent til 
transparent landskab.
Motorvejen og Gen-
vejen er ikke visuelt 
dominerende. Uden 
genkendelig struktur.

Delområde K2 
Område vest for Bry-
denhøj og ved Pinds 
Mølle.

Småbakket moræne-
flade med fritliggende 
ejendomme og flere 
læhegn. Mindre skala, 
transparent landskab 
med flere udsigter 
over Aarhus ådalen.

Delområde K3 
Moræneflade vest for 
Tranbjerg.

Storbakket morænefla-
de med spredt bebyg-
gelse, flere læhegn og 
småbiotoper. Åbent til 
transparent landskab. 
Terrænet flader svagt 
ned mod Aarhus Å.
Uden genkendelig 
struktur.

Delområde K4 
Grøn skovkile vest for 
Tranbjerg.

Flere skovstykker 
mellem Hasselager 
og Tranbjerg, fungerer 
som rekreativt areal.

Delområde K5 
Område mellem Tran-
bjerg og Jelshø.j

Moræneflade med fle-
re småsøer. Åbent til 
transparent landskab. 
Fungerer som grøn 
kile mellem Viby og 
Tranbjerg.
Udsigt til Jelshøj.

Delområde K5
Område omkring 
Giber Å.

Landbrugsflade, hvor 
Giber Å løber tværs 
gennem området.

Delområde K6  
Område omkring 
Giber Å

Landbrugsflade, hvor 
Giber Å løber tværs 
gennem området.
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OMRÅDE 12

Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 91.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 12.
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Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1 
Gravhøj ved Torshøj

Torshøj - Område med gravhøje.

Delområde V2 
Langhøj ved Bering

Bering - Område med gravhøje.

Delområde V3 
Udsigter fra Lemmingvej

Udsigter fra Lemmingvej mod øst ind mod Aarhus C. 

Delområde V4 
Gravhøje ved Pinds Mølle

Pinds Mølle - Område med gravhøje.

Delområde V5 
Udsigter fra Overballe, Inger-
slevvej, Kølmosevej Hovmo-
sevej

Vide udsigter fra moræneplateau, Kølsmosevej, mod vest – syd-
vest.

Delområde V6 
Udsigt syd for Ormslev, Tors-
høj og Rismosevej

Vide udsigter fra moræneplateau syd for Ormslev mod vest.

Delområde V7 
Udsigt fra Ellevej

Udsigter mod Jelshøj fra Ellevej.

Delområde V8 
(Udsigt fra Testrup)
Fra kommuneplanramme

Væsentlig, eksisterende udsigtslinje til landskabet og Holme Bjer-
ge mod nord ved Testrupvej 109-111 skal fastholdes og styrkes.

Delområde V9
(Grøn kile mellem Kolt og 
Hørning)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17 

Delområde V10 
(Grøn kile ved Hasselager, 
Kolt og Tranbjerg) 
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17

Delområde V11 
(Grøn kile ved Tranbjerg, 
Hørret og Mårslet) 
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17 
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OMRÅDE 12

Vurdering af tilstand

Kort 92.   Tilstand i landskabsområde 12.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1 
Nord for Hasselager 
og Kolt

Intakthed: Dårlig
Vedligehold: Middel-dårlig
Uforstyrrethed: Påvirket

Området er gennem-
skåret af store veje 
og påvirket visuelt af 
højspændingslednin-
ger og støj fra veje.

Delområde T2 
Område ved Pinds 
Mølle, vest for Bry-
denhøj

Intakthed: God
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Ikke påvir-
ket

Lille område som 
ikke er påvirket og i 
god tilstand.

Delområde T3 
Moræneplateau 
vest for Tranbjerg, 
lavbundsområde ved 
Giber å og Skovområ-
de mellem Hassel-
ager og Tranbjerg

Intakthed: Middel
Vedligehold: Middel-dårlig
Uforstyrrethed: Påvirket

Landskabet er påvir-
ket af vejanlæg, høj-
spændingsledninger, 
dræning, byudvikling 
og tilgroning.

Delområde T4 
Område mellem Jels-
høj og Tranbjerg

Intakthed: God
Vedligehold: Dårlig
Uforstyrrethed: Påvirket

Landskabet er 
påvirket af jernbane, 
højspændingslednin-
ger, byudvikling og 
tilgroning.
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 93.   Sårbare delområder i landskabsområde 12.

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1 
Område vest for 
Brydenhøj

Udpeget til skovrejs-
ning.

Områdets mindre ska-
la og nærhed til ådal 
gør at det er sårbart 
overfor skovrejsning.

Delområde S2 
Resten af området 
General sårbarhed

Udpeget til skovrejs-
ning.
Eks. og ny byudvikling 
Vejanlæg – Bering-Be-
der-vejen.

Området fremstår 
uden en klar struktur 
og er gennemskåret 
af infrastruktur. Der er 
ingen klar afgrænsning 
mellem land og by – 
byudviklingen fremstår 
flydende.

Nogen steder vil 
skovrejsning kunne 
medvirke til at give 
struktur og lukke af for 
slørende byudvikling 
og infrastruktur. Andre 
steder skal man ved 
skovrejsning være op-
mærksom på de særlig 
visuelle oplevelsesmu-
ligheder.
I planlægningen af 
byudviklingen bør man 
have fokus på at skabe 
en klar afgrænsning 
mellem land og by 
f.eks. som en nedtrap-
ning af bebyggelse 
mod det åbne land.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering



198    |  OMRÅDE 12 - KOLT, HASSELAGER OG TRANBJERG 

OMRÅDE 12

Strategi - (område 12 = gl. 14+15)

Kort 94. Målområder i landskabsområde 12.

Kort 95. Landskabstyper i landskabsområde 12.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal ændres.
(Område mellem Stavtrup, 
Kolt-Hasselager og Ormslev)
Karaktersvag og dårlig tilstand.
Storbakket moræneflade med 
spredt bebyggelse, flere læhegn og 
småbiotoper. 

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Området er gennemskåret og afskåret 
af veje og jernbane på tværs og langs – 
et restareal. Området er støjbelastet og 
ikke særlig tilgængeligt fra byranden. 
I umiddelbar nærhed (500 m) til 
landsbyer/by bør sikres mulighed for en 
sammenhængende rekreativ bræmme.
Det øvrige restareal kan udvikles til 
natur med god biodiversitet, klimatil-
pasning, energianlæg mv.
Ved anvendelse af området skal der 
tages hensyn til de særligt visuelle ople-
velsesmuligheder. 
Opmærksomhed på sårbart område S2.
Man skal ved skovrejsning være 
opmærksom på de særlig visuelle ople-
velsesmuligheder.

Delområde M2 
– skal vedligeholde.s 
(Område ved Pinds Mølle vest for 
Brydenhøjvej)
Karakteristisk og god tilstand.
Småbakket moræneflade med 
fritliggende ejendomme og flere 
læhegn. Mindre skala.
  

Småbakket landskab
I det småbakkede landskab er den 
landskabelige skala lille, og det er 
typisk landskabets form og terræn, der 
betinger en stor variation i arealan-
vendelsen mellem opdyrkede arealer, 
naturarealer og små søer i terrænlav-
ninger. Bebyggelsen består i høj grad af 
huse og husmandssteder langs vejene 
og spredtliggende ofte større gårde 
indpasset i landskabets terræn. Hegn 
og bevoksning afgrænser og indrammer 
marker og bebyggelser. I det småbak-
kede landskab danner det kuperede ter-
ræn i samspil med bevoksningen typisk 
små afgrænsede rum i landskabet.

Området skal vedligeholdes ved fortsat 
ekstensiv landbrugsdrift. 
Der skal fortsat tages hensyn til de 
særligt visuelle oplevelsesmuligheder 
og områdets mindre skala – også i 
forbindelse med skovrejsning.
Opmærksomhed på sårbart område S1. 

Delområde M3 
– skal vedligeholdes og forbedres.
(Område vest for Tranbjerg)
Karakteristisk og dårlig tilstand.
Storbakket moræneflade med 
spredt bebyggelse, flere læhegn og 
småbiotoper.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Overgange mellem by og land kan 
struktureres, så spredt bebyggelse und-
gås og området ikke fremstår udflyden-
de (uden aflæselige grænser). Det skal 
visuelt fremstå tydeligt, hvad der er by, 
og hvad der land. 
Særligt større udstykninger på kanten 
af Hasselager og Tranbjerg med ensar-
tet ny rækkehusbebyggelse, som virker 
voldsomme i det åbne land, præger 
oplevelsen her i overgangen mellem 
land og by.
En mulighed er at anvende beplant-
ning, herunder skovrejsningsarealer til 
at stramme grænsen mellem land og by 
og skabe en mere naturlig overgang til 
det åbne land. Samtidig kan beplant-
ning også være med til at understrege 
kontrasten mellem det lukkede og det 
åbne landskab, så udsigter tydeliggø-
res.
Skovkilen fra Sletvej mellem Hasselager 
og Tranbjerg til Giber Å kan forbedres, 
så byområder i højere grad afgrænses 
mod det åbne land, men også forbin-
des rekreativt. 
Opmærksomhed på sårbart område S2.
Man skal ved skovrejsning være 
opmærksom på de særlig visuelle ople-
velsesmuligheder.
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OMRÅDE 12

Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M4 
– skal vedligeholdes og forbedres.
(Område omkring Giber Å og 
Testrup)
Karakteristisk og dårlig tilstand.
Landbrugsflade, hvor Giber Å løber 
tværs gennem området.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Fortsat landbrugsdrift, så det åbne 
landskab fastholdes.
Giber Å bør i højere grad kunne ses og 
opleves rekreativt. Dræn på arealerne 
omkring åen bør sløjfes, så områ-
det vil blive vådere og dyrkes mere 
ekstensivt. 

Opmærksomhed på sårbart område 
S2. Man skal ved skovrejsning være 
opmærksom på de særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder.

Delområde M5 
– skal vedligeholdes og forbedres
(Område mellem Jelshøj og Tran-
bjerg)
Karakteristisk og dårlig tilstand.
Moræneflade med flere småsøer. 
Åbent til transparent landskab

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Overgange mellem by og land kan 
struktureres, så spredt bebyggelse 
undgås og området ikke fremstår 
udflydende (uden aflæselige grænser). 
Det skal visuelt fremstå tydeligt, hvad 
der er by, og hvad der land. 
Der skal tages hensyn til de særligt 
visuelle oplevelsesmuligheder og 
udsigter mod Jelshøj.
Området bør dels fungere som grøn 
rekreativ kile mellem byområder og 
dels som grøn adskillelse mellem 
byrand og det åbne land.
Opmærksomhed på sårbart område 
S2. Man skal ved skovrejsning være 
opmærksom på de særlig visuelle 
oplevelsesmuligheder.
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OMRÅDE 13
AARHUS ÅDAL FRA JEKSEN TIL BLEGIND

Kort 96.  Landskabsområde 13.

Kort 97.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 16.
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Kortlægning af landskabsområde 13 (Gl. område 16)
Områdets navn Område 13 - Aarhus Ådal fra Jeksen til Blegind) (gl. 16)

Beliggenhed (Gl.16 Aarhus Ådal fra Jeksen til Blegind)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen og Katri-
ne Kracht 
(Gl. 16 Mathias Utoft Jør-
gensen / Kim Bendt Moltke 
Nielsen)

September 2019 
(Gl. 16 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Kommunegrænsen mod Skanderborg Kommune definerer afgrænsningen mod syd-
vest og vest. Mod øst afgrænses området af terrænet, som grænser op til storbakket 
moræneflade. Området omfatter dalbund og den østlige dalside.

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi Tunneldal

Jordtype Smeltevandssand

Terrænform Jævnt stigende/faldende

Kompleksitet Kompleks

vandelementer vandløb

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Kommunegrænsen definerer afgrænsningen mod sydvest. Området omfatter dalbund 
og den østlige dalside.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Gl. område 15.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Området er en tunneldal. Jordtypen er meget blandet, med både smeltevandsdannel-
ser og moræneler. Tunneldalen er flad og Aarhus Å løber i dalbunden. Der er skrænter 
på begge sider af dalen, som nogle steder er stejle.

Den vestlige dalside ligger i Skanderborg Kommune.
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Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     

Skove x Størrelse Store

Småbeplantninger

Levende hegn

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar I den nordlige del er et sammenhængende skovområde. Ellers er 
området skovfattigt.

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur x

Bebyggelsesstruktur:
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter

Sommerhusområde

Landsby

Gårde Ca. størrelse

Husmandsbebyggelse x

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar Der ligger enkelte husmandsbebyggelser, ellers er området ikke 
bebygget.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab x

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde x

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar

Området vest for Edslev er udpeget som bevaringsværdigt kultur-
miljø. Store dele af området er udlagt til landskab af særlig interes-
se. Den nordlige del er ligeledes udpeget som af særlig geologisk 
interesse. Tiset Kirke vest for Tiset er tydelig i landskabet, og der er 
en beskyttet indkigslinje, som dækker området længst mod syd.

Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane x

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Kommentar Der er flere store veje, der krydser gennem området, bl.a. motorvej 
E45. Hovedjernbanen krydser ligeledes området.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge-Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
I den nordlige del af området er et sammenhængende skovområde. Ellers er området 
skovfattigt.

Området er lavtliggende, og der findes engarealer langs store dele af Aarhus Å. Der er 
enkelte overdrevsarealer.

Der er kun mindre områder med landbrug. Der ligger enkelte husmandsbebyggelser, 
mens resten af området ikke er bebygget.
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Området vest for Edslev er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Store dele af 
området er udpeget som landskab af særlig interesse. Desuden er den nordlige del 
udpeget som af særlig geologisk interesse.

Tiset Kirke vest for Tiset er tydelig i landskabet og der er en beskytte indkigslinje, som 
dæk- ker området længst mod syd.

Der er flere store veje, der krydser gennem området, bl.a. motorvej E45. 

Hovedjernbanen krydser ligeledes området.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor Middel x Lille

Rumlig afgrænsning Åbent Transparent Lukket x

Kompleksitet Meget 
sammensat x Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende x Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt x Roligt

Støj Støjende Afdæmpet x Stille

Bemærkninger:
—

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand x

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Områdets særlige karakter udgøres af tunneldalsformationerne. De fremstår tydeligt i 
landskabet og markerer Aarhus Å's forløb gennem landskabet.

Vest for Edslev danner skovene og det beskyttede kulturlandskab tillige et unikt land-
skab.
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Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år >200 år x

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

god x middel dårlig

Bemærkninger:
Tunneldalsformationer er velbevarede.

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
Det er et middelskala landskab, der mod nord har en lukket karakter hvilket skyldes 
skovbeplantning og terræn, mens der mod syd er en mere åben karakter med større 
udsigtsmulig- heder.

Strukturen er i hele området er dominerende pga. de karakteristiske tunneldalsforma-
tioner.

Motorvejen er det største dominerende, tekniske element i området, og i nærområdet 
omkring den findes betydelige støjgener. 

Den særlige karakter for området er tunneldalsformationerne. De fremstår tydeligt i 
landskabet og markerer Aarhus Å's forløb.

Vest for Edslev danner skovene og det beskyttede kulturlandskab tillige et unikt land-
skab.
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Vurdering (område 13 = gl. 16)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 97.  Landskabsområde 13 inddelt efter landskabskarakterens styrke.

Delområder Særligt karakteristisk Karakteri-
stisk

Karakter-
svagt

Kontraste-
rende

Delområde K1
Nordligste del af 
ådalsforløbet ved 
Pinds Mølle.

Ådalsforløb med stejle skrænter med åbne, 
mindre landskabsrum. Vokset til med skov 
langs Aarhus Å. Spredt bebyggelse og 
karakteristiske møller langs åen. 
Denne del af landskabskarakterområdet 
indgår i landskabsfredningen for Jeksen.

Delområde K2
Resten af ådalsfor-
løbet.

Dalforløb med varierende bredde og jævne 
skrænter. Højden mellem bund og skræn-
ternes top er mindre end i delområde K1.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 98.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 13.

Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1 
Geologisk interesseområde i 
den nordligste del

Godt eksempel på smeltevandsdal med stejle skrænter.

Delområde V2 
Tiset Kirke

Kirken er synlig i landskabet, men er ikke højt beliggende.

Delområde V3 
Grøn kile mellem Kolt og 
Hørning

Overført med suppleringer fra Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17.
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Vurdering af tilstand

Kort 99.  Tilstand i landskabsområde 13.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1 
Nordligste del af 
ådalsforløbet ved 
Pinds Mølle

Intakthed: Middel
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Ikke påvir-
ket

God tilstand da 
ådalsforløbet er tyde-
ligt og velholdt.

Delområde T2 Intakthed: Dårlig
Vedligehold: Middel-Dårlig
Uforstyrrethed: Påvirket

Sølandskabet frem-
står uden de store 
påvirkninger.

Åforløb/ådalen er 
flere steder svær at 
erkende.
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 100.  Sårbare delområder i landskabsområde 13.

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1 
Hele området

Tilgroning og dræning. Generel sårbarhed 
overfor tilgroning, idet 
åforløb/ådalsforløb 
flere steder den sydlige 
del ikke kan erkendes.

Vedligeholdelse/Pleje 
af beplantning skal 
hjælpe til, at ådalen 
står tydeligere frem, så 
den kan ses og opleves.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Strategi - (område 13 = gl. 16)

Kort 101. Målområder i landskabsområde 13.

Kort 102. Landskabstyper i landskabsområde 13.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal beskyttes.
(Ådal ved Pinds Mølle)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Ådalsforløb med stejle skrænter 
med åbne, mindre landskabsrum.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Fortsat skovdrift. Vigtigt at bevare 
variationen mellem skov og åbne land-
skabsrum.
Opmærksomhed på sårbart område S1. 
Generel sårbarhed overfor tilgroning, 
idet åforløb/ådalsforløb flere steder den 
sydlige del ikke kan erkendes.

Delområde M2 
– skal beskyttes og forbedres.
(Aarhus Å syd for motorvej ved 
Overballe og Tiset)
Særlig karakteristisk og dårlig 
tilstand.
Dalforløb med varierende bredde 
og jævne skrænter.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Åforløbet og ådalen bør i højere grad 
kunne ses og opleves rekreativt. Dræn 
på arealerne omkring åen bør sløjfes, så 
området vil blive vådere og dyrkes mere 
ekstensivt.
Beplantning bør vedligeholdes, nogle 
steder fjernes, så ådalen står tydeligere 
frem og kan opleves.
Opmærksomhed på sårbart område S1. 
Generel sårbarhed overfor tilgroning, 
idet åforløb/ådalsforløb flere steder den 
sydlige del ikke kan erkendes.
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OMRÅDE 14
STORBAKKET RANDMORÆNE-LANDSKAB VED JELSHØJ

Kort 103.  Landskabsområde 14.

Kort 97.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 17.
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Kortlægning af landskabsområde 14 (Gl. område 17)

Områdets navn Område 14 – Storbakket randmorænelandskab ved Jelshøj) (gl. 
17)

Beliggenhed (Gl.17 Jelshøj-området)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen, Signe 
Iversen og Katrine Kracht 
(Gl. 17 Mathias Utoft Jørgen-
sen / Lisbeth Roi)

September 2019 
(Gl. 17 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Randmorænelandskab, hvor terrænkurverne definerer afgrænsningen af landskabsom-
rådet. Mod nord/nordøst afgrænses området af byfronten ved Højbjerg.

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi Randmoræne

Jordtype Moræneler

Terrænform storbakket

Kompleksitet Moderat

vandelementer Mindre søer

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Et sammenhængende åbent landbrugsareal der afgrænses af Højbjerg og terrænkur-
verne der definerer randmorænelandskabet.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Det karakteristiske randmorænelandskab og terrænformen betyder, at der ikke er en 
tydelig naturgeografisk sammenhæng til andre områder.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Der er tale om et randmorænelandskab omkring Holme Bjerge og Jelshøj.

Storbakket landskab. Området ligger som en højdekam, der strækker sig fra Højbjerg 
til Tranbjerg. Området rummer kommunes højeste terrænpunkt 128 m.o.h.

Jordtypen er mod vest moræneler, og mod øst er området mere blandet med mor-
ænesand og -grus, smeltevandssand og moræneler. En del mindre søer/vandhuller i 
området.
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Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     

Skove Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn x

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar Området er skovfattigt, og der findes kun enkelte småbeplantnin-
ger. 

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur x

Bebyggelsesstruktur:
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby

Gårde x Ca. størrelse

Husmandsbebyggelse x

herregårde

Fabrik

Andet Bynære ”hestegårde”

Kommentar

Området grænser op til Højbjerg mod nord. Der findes ingen stør-
re husdyrbrug i området. Husmandsudstykninger/spredt bebyggel-
se langs Jelshøjvej og Nordlige Bjergevej.

Området grænser mod syd op til parcelhusbebyggelsen Storhøj, 
der ligger uafhængig af an- den bymæssig bebyggelse, samt mod 
landsbyen Hørret.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab

Områder med fortidsmin-
der x

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger x

Kirker inklusive kirke-
gårde

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar

Der findes 3 rundhøje i området, hvoraf Jelshøj er højeste punkt 
omkring Aarhus. Hørret by er udlagt til bevaringsværdigt kulturmil-
jø. Der ligger husmandsudstykninger langs Jelshøjvej.
Hele området er udlagt til område med særlig landskabelig og 
geologisk interesse. 

Tekniske anlæg:

Vejforløb

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Kommentar
Mellem Nordlige Bjergevej og Ellevej er der udlagt et område 
til rekreative formål. Der er udlagt rekreativt område sydøst for 
Bjødstrup.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge-Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
Området er skovfattigt, og der findes kun enkelte småbeplantninger. I den nordøst-
lige del af området er der flere levende hegn. Området domineres af landbrugsdrift. 
Landskabet er mod nordøst præget af hestehold. Der findes ingen større husdyrbrug i 
området.

Området grænser op til Højbjerg mod nord. Der findes husmandsudstykninger/
spredt bebyggelse langs Jelshøjvej og Nordlige Bjergevej. Mod syd grænser området 
op til parcelhusbebyggelsen Storhøj, der ligger uafhængig af anden bymæssig bebyg-
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gelse samt landsbyen Hørret.

Der findes 3 rundhøje, hvoraf Jelshøj er højeste punkt omkring Aarhus. Jelshøj er en 
meget markant bronzealdergravhøj, og med en beliggenhed 128 m over havet er der 
fra højen en storslået udsigt over Aarhus, Aarhus Bugt og landskabet omkring. Tuls-
høj er lidt mindre, 115 m.

Hørret by er udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø.

Ingen tekniske anlæg.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor x Middel Lille

Rumlig afgrænsning Åbent x Transparent Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat Enkelt x

Struktur Dominerende x Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt x

Støj Støjende Afdæmpet Stille x

Bemærkninger:
—

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand x

Naturarealer skove

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur x

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer x

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Den karakteristiske geologi, som giver det høje terræn, er tydelig i landskabet. Land-
skabets åbne karakter forstærker oplevelsen af Jelshøj fra det omgivende landskab.

Der er markante udsigter fra højene, især Jelshøj, hvorfra store dele af kommunen kan 
ses. De tre gravhøje er et tydeligt historisk element og tegn på tidligere tiders kultur.



219

Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år >200 år x

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

God x Middel Dårlig

Bemærkninger:
—

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
Området er højtbeliggende og sparsomt bevokset, hvilket giver en stor skala i land-
skabet. Den begrænsede beplantning giver et åbent og enkelt landskab.

Den karakteristiske geologi giver en dominerende struktur i landskabet.

Der er markante udsigter fra de højeste punkter, hvorfra store dele af kommunen kan 
ses. De tre gravhøje er et tydeligt historisk element og tegn på tidligere tiders kultur.
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Vurdering (område 14 = gl. 17)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 105.  Landskabsområde 14 inddelt efter landskabskarakterens styrke.

Delområder Særligt karakteristisk Karakteri-
stisk

Karakter-
svagt

Kontraste-
rende

Delområde K1
Området ved Jelshøj.

Tydelig randmoræne som rejser sig i land-
skabet med tre gravhøje på toppen.
Hovedsageligt friholdt for beplantning.
Terrænformen understreges af hegn og 
afgræssede arealer.
Få spredte ejendomme som ligger som 
perler på en snor i tilknytning til Jelshøjvej.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 106.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 14.

Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1 
Gravhøj Jelshøj.

Gravhøjen ligger på toppen af randmoræne og på det højeste 
punkt i Aarhus Kommune, 128 moh. og er tydelig i landskabet. 
Udsigt 360 grader.

Delområde V2 
Tulshøj gravhøj.

Gravhøjen ligger på toppen af randmorænen ca. 110 moh. Udsigt 
mod.

Delområde V3 
Jelshøj fredningsområde.

Selve randmorænen er oplevelsesrig pga. den overskuelige og 
tydelige terrænform både tæt på og langt fra.

Delområde V4
(Grøn kile mellem Skåde og 
Holme)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17. 

Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer til landskabet fra Hørret 
Byvej mod syd mellem bebyggelserne skal fastholdes og styrkes. 
Ligeledes skal udsigtslinje fra Højballevej mod landskabet mod 
nord fastholdes og styrkes.

Delområde V5
Udsigter ved Hørret 
Fra kommuneplanramme
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Vurdering af tilstand

Kort 107.   Tilstand i landskabsområde 14.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1 
Jelshøj

Intakthed: Middel
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Ikke påvir-
ket

Tydelig terrænform, 
området er vedlige-
holdt. 



223

Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 108.  Sårbare delområder i landskabsområde 14.

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1 
Bjøstrup

Lokalplan for golfbane 
ved Bjøstrup.

Randmorænens bund 
kan erkendes herfra. 
Golfbane med facilite-
ter og terrænregulering 
kan være slørende for 
den visuelle oplevelse 
af den samlede rand-
moræne.

Beplantning og golffa-
ciliteter som klubhus 
mv. bør holdes langs 
med byranden, ligesom 
terrænregulering ikke 
bør foretages.

Delområde S1
Hele området

Byudvikling.
Tilgroning.

Bykanten mod Holme 
er tydelig og præger 
oplevelsen.
Generel sårbarhed 
overfor tilgroning, idet 
terrænformen vil blive 
sløret.
F.eks. slørende gran-
træsbeplantning på 
den nordlig skåning på 
randmorænen  .

Mindre beplantnings-
arealer langs bykanten 
kan mindske visuelle 
påvirkning.
Vedligeholdelse - af-
græsning skal hjælpe 
til, at randmorænen 
står tydeligt frem.
Grantræsbeplantning 
bør fjernes.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Strategi - (område 14 = gl. 17)

Kort 109. Målområder i landskabsområde 14.

Kort 110. Landskabstyper i landskabsområde 14.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal beskyttes.
(Jelshøj)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Randmoræne med tydelige skrå-
ninger.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Fortsat landbrugsdrift. Dog ingen uden 
skov- og plantagedrift.
Det er vigtigt, at området bliver holdt 
åbent, så randmorænen kan erkendes 
og så landskabet både kan opleves tæt 
på og på afstand.
Storslået og unik landskabsoplevelse 
som bør formidles og prioriteres i 
fortællingen om de århusianske land-
skaber.
Opmærksomhed på sårbare områder 
S1 og S2. 
(S2) Bykanten mod Holme er tydelig og 
præger oplevelsen. Generel sårbarhed 
overfor tilgroning, idet terrænformen vil 
blive sløret.
F.eks. slørende grantræsbeplantning på 
den nordlig skåning på randmorænen.  
(S1) Randmorænens bund kan erken-
des herfra. Golfbane med faciliteter og 
terrænregulering kan være slørende for 
den visuelle oplevelse af den samlede 
randmoræne.
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OMRÅDE 15
KYSTLANDSKAB FRA NORSMINDE TIL TANGKROGEN

Kort 111.  Landskabsområde 15.
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Kort 112.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 18.
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Kortlægning af landskabsområde 15 (Gl. område 18)
Områdets navn Område 15 – Kystlandskab fra Norsminde til Tangkrogen) (gl. 18)

Beliggenhed (Gl.18 Kysten fra Norsminde til Tangkrogen)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen og Katri-
ne Kracht 
(Gl. 18 Hanne Øster / Lisbeth 
Roi / Henrik Pedersen / Ole 
Skou Rasmussen)

September 2019 
(Gl. 18 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Landskabsområdet er terrænmæssigt sammenhængende med kystområdet.

Naturgeografiske oplysninger    
     

Geologi Marint forland

Jordtype Smeltevandssand og -grus

Terrænform Skrænter/ storbakket/småbakket

Kompleksitet Kompleks

vandelementer Vandløb og søer

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Områder som terrænmæssigt er sammenhængende med kystområdet.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
—

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Kyststrækning med kort forstrand og skrænter med varierende højder mod bagvedlig-
gende forholdsvis fladt plateau, som stiger ind mod landet.

Jordtypen er en blanding af smeltevandssand samt morænesand, -ler og -grus.

Kyststrækning mod Kattegat. Giber Å og ådal er et markant landskabstræk, åen mun-
der ud i Kattegat ved Moesgård Strand. Derudover flere mindre vandløb og vandhul-
ler, primært i skovområderne.
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Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     
Skove x Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn x

Alleer x

Vejtræer

Andet

Kommentar
Store sammenhængende områder med løvskov, og store fritliggen-
de skove - Vilhelmsborg Skov og Hørret Skov. Der er generelt tale 
om gammel skov.

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur x

Bebyggelsesstruktur:
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby

Gårde x Ca. størrelse 20-110 ha

Husmandsbebyggelse x

herregårde x

Fabrik

Andet

Kommentar
Der findes fire større husdyrbrug i den sydlige del af området. 
Malling og Beder støder op til området. Herregårdene Moesgård 
og Vilhelmsborg ligger i kanten af området.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab x

Områder med fortidsmin-
der x

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger x

Kirker inklusive kirke-
gårde

Forsvarsanlæg x

Andet

Kommentar

Der er mange stendiger i området. Der er flere mindre landsbyer. 
Hele den skovklædte kyst- strækning (Marselisborgskovene), samt 
en strækning udenfor landskabsområdet fra Fløjstrup Skov over 
Fulden by til Vilhelmsborg herregård og skoven i tilknytning hertil 
er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg x

Kystsikring x

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg Arr.faciliteter v. Tangkrogen, Havbadeanlæg, Campingpladser, golf-
bane, mv. rekreative anlæg i skovene

Andet

Kommentar

Kystbeskyttelse i form af høfder flere steder langs kysten. Marselis-
borg lystbådehavn, og havnefaciliteter ved Norsminde. Faciliteter til 
betjening af offentlige badestrande. Højspændings- ledning i den 
sydlige del af området.

Anvendt materiale:
Eksisterende kulturhistoriske udpegninger.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
Store sammenhængende områder med løvskov i umiddelbar tilknytning til kysten. 
Skovdrift, mindre landbrugsarealer i den sydlige del af området.

Ældre, sammenhængende sommerhusområder ved Mariendal Havbakker, Ajstrup, 
Norsminde. Sommerhusene har en meget kystnær placering.
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Bag skovområderne og længere inde i land er der åbne arealer med spredt bebyggel-
se.

Skovene syd for Aarhus er udpeget til kulturmiljø. Kulturmiljøet strækker sig fra 
Havreballe Skov i nord til Fløjstrup Skov mod syd. Skovene er kommunalt ejet i dag. 
Det er den ekstensive skovdrift, der har bevirket, at mange fortidsminder og kulturhi-
storiske spor er bevaret i det store område, f.eks. dyrkningsagre, stenkister og enkelte 
gravhøje.

Området er kun i ringe grad præget af tekniske anlæg. Der er havneanlæg både mod 
nord og syd, henholdsvis Marselisborg lystbådehavn og Norsminde Havn.

Malling Bjerge udgør med sine ca. 75 m over havets overflade de højeste punkter i 
området.

Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor Middel Lille

Rumlig afgrænsning Åbent Transparent Lukket x

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat x Enkelt

Struktur Dominerende x Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt x Roligt

Støj Støjende Afdæmpet Stille x

Bemærkninger:
—

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand x

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur x

Særlige rumlige og visuelle forhold x

Markante udsigter og elementer x

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Området er rigt på værdifulde landskabselementer. De gamle skove og kystlandska-
bet er særligt karakteristiske for området. Ligeledes er de markante udsigter ud over 
Aarhus Bugt og Norsminde Fjord en særlig karakter for området.



OMRÅDE 15

232    |  OMRÅDE 15 - FRA NORSMINDE TIL TANGKROGEN

Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år >200 år x

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

God x Middel Dårlig

Bemærkninger:
De markante landskabselementer med kyst og kystskrænter er velbevaret og veldefi-
neret.

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
Området er et storskala landskab. Den rumlige afgrænsning skifter fra en overvejen-
de lukket karakter mod nord til en mere åben mod syd. De gamle kystnære skove og 
kyststrækningen med skrænter mod en smal forstrand er med til at give en markant 
struktur.

Området er rigt på særlige elementer. De gamle skove og kystlandskabet er særligt 
karakteristiske for området. Ligeledes er de markante udsigter ud over Aarhus Bugt 
og Norsminde Fjord en særlig karakter for området. 
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Vurdering (område 15 = gl. 18)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 113.  Landskabsområde 15 inddelt efter landskabskarakterens styrke.
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Delområder Særligt karakteristisk Karakteri-
stisk

Karakter-
svagt

Kontraste-
rende

Delområde K1
Marselisborg og Fløj-
strup Skovene.

Marselisborg og Fløjstrup Skovene ligger 
på siden af en tunneldal, hvor bunden er 
Aarhus Bugt. 
Terrænet er varieret og kuperet med mange 
vandløb, som løber til bugten.
Skovene er gamle bøg- og egeskov og 
fungerer som rekreative udflugtssteder for 
midtbyen.
Der er mange fortidsminder og diger i 
området.

Delområde K1
Kystlandskab ved 
Mariendal, Ajstrup, 
Norsminde og Nor-
sminde Fjord.

Åbent til transparent kystlandskab. Mod 
øst er terrænet jævnt faldende mod bugten 
og mod syd -sydvest er landskabet mere 
småbakket.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 114.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 15.
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Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1 
Kystskovene.

Udsigter mod Aarhus Bugt og det samlede landskabsrum med 
kuperet terræn og gammel skov, som skovene danner. Der er 
fortidsminder mange steder i skoven.

Delområde V3 
Udsigt.

Udsigt over Norsminde Fjord fra Malling Bjergevej.

Delområde V4
Udsigter ved Store Nor og 
Lille Nor.
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer til landskabet ved T-kryd-
set. 
Storenorvej/Norsmindevej samt fra Norsmindevej i den sydligste 
del af byen skal fastholdes og styrkes. Væsentlig, eksisterende 
indkigslinje til byen nordlige del fra Norsmindevej over dalsænk-
ningen skal fastholdes og styrkes.
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Vurdering af tilstand

Kort 115.   Tilstand i landskabsområde 15.
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Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1 
Kystskovene.

Intakthed: God
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Ikke påvir-
ket

Kystlandskabet med 
kuperet terræn er 
tydeligt, men da 
området anvendes 
som det primære 
rekreative udflugts-
mål, er det udsat for 
meget slid. 

Delområde T1 
Kystskovene.

Intakthed: Middel
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Let til ikke 
påvirket

En enkelt mindre 
højspændingsled-
ning løber gennem 
området fra nord 
til syd, men er ikke 
dominerende.
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 116.   Sårbare delområder i landskabsområde 15.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1 
Kystlandskab ved 
Mariendal, Ajstrup, 
Norsminde og Nor-
sminde Fjord.

Tilgroning. Generel sårbarhed 
overfor tilgroning, idet 
udsigterne mod Aar-
hus bugt og Norsmin-
de Fjord samt det små-
bakkede landskab mod 
syd vil blive sløret. 

Vedligeholdelse/Pleje 
af beplantning skal 
hjælpe til, udsigterne 
på tværs af landskabet 
bevares.



OMRÅDE 15

242    |  OMRÅDE 15 - FRA NORSMINDE TIL TANGKROGEN

Strategi - (område 15 = gl. 18)

Kort 117. Landskabstyperi landskabsområde 15.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Kort 118. Målområder i landskabsområde 15.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal beskyttes.
(Kystskovene)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Skråninger med skov mod Aarhus 
Bugt.

Kystlandskab
Kystlandskabet er karakteriseret ved 
nærheden til havet. Kystlandskabet 
ved Marselisborg- og Fløjstrup-skove-
ne er domineret af stejle skovklædte 
kystskråninger med bagvedliggende 
bebyggelser, som ikke har visuel kontakt 
til kysten. Kystlandskabet ved Ajstrup 
består af en åben dyrket flade med 
vide udsigter til kysten og havfladen. 
Her ligger sommerhusområder langs 
kysten, mens husmandssteder, gårde 
og enkelte landsbyer ligger spredt ved 
Norsminde Fjord.

Fortsat skovdrift. Vigtigt at bevare 
variationen mellem skov og åbne 
landskabsrum, udsigter til bugten 
og på tværs af terrænet.
Området er udsat for meget slid.

Delområde M2 
– skal beskyttes.
(Kystlandskab ved Mariendal, 
Ajstrup, Norsminde og Norsminde 
Fjord)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand .
Kystlandskab skrående mod Aar-
hus Bugt og Norsminde Fjord.

Kystlandskab
Kystlandskabet er karakteriseret ved 
nærheden til havet. Kystlandskabet 
ved Marselisborg- og Fløjstrup-skove-
ne er domineret af stejle skovklædte 
kystskråninger med bagvedliggende 
bebyggelser, som ikke har visuel kontakt 
til kysten. Kystlandskabet ved Ajstrup 
består af en åben dyrket flade med 
vide udsigter til kysten og havfladen. 
Her ligger sommerhusområder langs 
kysten, mens husmandssteder, gårde 
og enkelte landsbyer ligger spredt ved 
Norsminde Fjord.

Fortsat landbrugsdrift. Vigtigt at 
bevare udsigter og sammenhæng 
til kysten. Opmærksomhed på sår-
bart område S1. Generel sårbarhed 
overfor tilgroning, idet udsigterne 
mod Aarhus bugt og Norsminde 
Fjord samt det småbakkede land-
skab mod syd vil blive sløret.
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OMRÅDE 16
DAL- OG HOVEDGÅRDSLANDSKAB OMKRING MOESGÅRD, 
VILHELMSBORG, FULDEN OG HØRRET 

Kort 118.  Landskabsområde 16.

Kort 119.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 17 og del af område 18.
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Kortlægning af landskabsområde 16 (Gl. område 18)

Områdets navn Område 16 – Dal- og hovedgårdslandskab omkring Moesgård, 
Vilhelmsborg, Fulden og Hørret (del af gl. 18)

Beliggenhed (Gl.18 Kysten fra Norsminde til Tangkrogen)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen, Signe 
Iversen og Katrine Kracht  
(Gl. 18 Hanne Øster / Lisbeth 
Roi / Henrik Pedersen / Ole 
Skou Rasmussen)

September 2019 
(Gl. 18 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Landskabsområdet afgrænses mod øst at kystlandskabet og Marselisborgskovene, 
mod nord af randmorænelandskabet ved Jelshøj, mod øst og syd af byfronten ved 
Mårslet og Beder samt terrænet omkring Fulden og Giber å. 

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi Morænelandskab

Jordtype Moræneler, smeltevandssand og 
-grus

Terrænform Storbakket med dødisrelief

Kompleksitet Kompleks

vandelementer Vandløb og søer

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Områder som terrænmæssigt er sammenhængende med kystområdet.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
—

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Forholdsvis fladt plateau beliggende bagved kystlandskabet mod Kattegat. Plateauet 
stiger ind mod landet.

Jordtypen er en blanding af moræneler, ferskvandsdannelser, smeltevandssand samt 
morænesand, -ler og -grus.

Giber Å og ådal er et markant landskabstræk, åen munder ud i Kattegat ved Moesgård 
Strand. Derudover flere mindre vandløb og vandhuller, primært i skovområderne.
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Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     

Skove x Størrelse Store

Småbeplantninger x

Levende hegn x

Alleer x

Vejtræer

Andet

Kommentar
Store sammenhængende områder med løvskov, og store fritliggen-
de skove - Vilhelmsborg Skov og Hørret Skov. Der er generelt tale 
om gammel skov.

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur x

Bebyggelsesstruktur:
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter

Sommerhusområde

Landsby

Gårde x Ca. størrelse 20-110 ha

Husmandsbebyggelse x

herregårde x

Fabrik

Andet

Kommentar
Der findes fire større husdyrbrug i den sydlige del af området. 
Malling og Beder støder op til området. Herregårdene Moesgård 
og Vilhelmsborg ligger i kanten af området.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab x

Områder med fortidsmin-
der x

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger x

Kirker inklusive kirke-
gårde

Forsvarsanlæg x

Andet

Kommentar

Der er mange stendiger i området. Der er flere mindre landsbyer. 
Hørret Skov, samt en strækning fra Fløjstrup Skov over Fulden by 
til Vilhelmsborg herregård og skoven i tilknytning hertil er udpeget 
som bevarings- værdigt kulturmiljø.

Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger x

Biogasanlæg

Rekreative anlæg Golfbane, mv. rekreative anlæg i skovene

Andet

Kommentar

Anvendt materiale:
Eksisterende kulturhistoriske udpegninger.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
Herregårdslandskabet med vandmøller, Skovmøllen og Silistria Mølle ved Moesgård 
og skovene, der knytter sig hertil, udgør en del af kulturmiljøet.

Landskabet nord for herregården Vilhelmsborg er et tydeligt hovedgårdslandskab med 
store sammenhængende marker.

Området fremstår uden større tekniske anlæg. 
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Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor Middel x Lille

Rumlig afgrænsning Åbent Transparent Lukket x

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat x Enkelt

Struktur Dominerende x Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt x

Støj Støjende Afdæmpet Stille x

Bemærkninger:
—

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand x

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur x

Særlige rumlige og visuelle forhold x

Markante udsigter og elementer x

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Naturarealerne omkring Giber Å og herregårdene Moesgård og Vilhelmsborg med til 
at give dette lokalområde en særlig karakter.

Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år >200 år x

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

God x Middel Dårlig

Bemærkninger:
—

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
Naturarealerne omkring Giber Å og herregårdene Moesgård og Vilhelmsborg med til 
at give dette lokalområde en særlig karakter. 
Området er rigt på særlige elementer. De gamle skove og kystlandskabet er særligt 
karakteristiske for området. Ligeledes er de markante udsigter ud over Aarhus Bugt 
og Norsminde Fjord en særlig karakter for området. 
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Vurdering (område 16 = gl. 18)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 120.  Landskabsområde 16 inddelt efter landskabskarakterens styrke.

Delområder Særligt karakteristisk Karakteri-
stisk

Karakter-
svagt

Kontraste-
rende

Delområde K1
Herregårdslandskab 
ved Moesgaard

Herregårdslandskab med store markflader og 
store bygningsanlæg.
Karakteristisk allébeplantning langs adgangsveje.
Benyttes rekreativt.
Landskabet er småbakket.

Delområde K2
Område omkring 
Fulden (fredningen), 
Langballe, Hørret og 
Hørret Skov

Landskaber med enge og dalstrøg omkring 
Kapelbæk og Giber Å. Landsbyerne Langballe og 
Fulden ligger i dalbunden.
Hørret Skov ligger på kanten af dalen og Hørret 
for foden af Jelshøj med udsigt over engene.

Delområde K3
Herregårdslandskab 
ved Vilhelmsborg

Herregårdslandskab med store markflader og 
store bygningsanlæg.
Karakteristisk allébeplantning langs adgangsveje.
Benyttes rekreativt.
Landskabet er storbakket.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 121.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 16.
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Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1 
Hørret Skov og Enge.

Gammel Skov med fortidsminder. Engområde.

Delområde V2 
Vilhelmsborg herregårdsland-
skab og Vilhelmsborg Skov.

Herregårdslandskab i stor skala med rekreativ anvendelse. Gam-
mel Skov med fortidsminder.

Delområde V3 
Moesgård herregårdsland-
skab.

Herregårdslandskab i stor skala med rekreativ anvendelse.

Delområde V4
Fredet areal ved Fulden.

Landskabsstrøg omkring Giber Å.

Delområde V5 
Udsigt ved Hovstien.

Udsigt fra Hovstien mod Vilhelmsborg ud over Hørret Skov og 
Enge. 

Delområde V6
Udsigt ved Fuldenvej.

Udsigt over dalstrøget og Giber Å fra Fuldenvej og vej mod Mo-
esgård. 

Delområde V7
Udsigter ved Hørret 
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer til landskabet fra Hørret 
Byvej mod syd mellem bebyggelserne skal fastholdes og styrkes. 
Ligeledes skal udsigtslinje fra Højballevej mod landskabet mod 
nord fastholdes og styrkes.

Delområde V8
Udsigter ved Langballe 
Fra kommuneplanramme

Væsentlig, eksisterende udsigtslinje til landskabet mod syd mel-
lem Langballevej 400 og 402 skal fastholdes og styrkes. Ligeledes 
skal væsentlig, eksisterende udsigtslinje til landskabet mod nord 
mellem Langballevej 105 og 109 fastholdes og styrkes.

Delområde V9
Udsigter ved Fulden 
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer over dalstrøg fra Fuldenvej 
skal fastholdes og styrkes og ligeledes udsigtslinje mod bakker 
mod syd fra Fulden Byvej.
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Vurdering af tilstand.

Kort 122.   Tilstand i landskabsområde 16.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1 
Moesgård, Vilhelms-
borg, Fulden, Hørret.

Intakthed: God
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Ikke påvir-
ket

Landskabselementer 
er intakte – godt 
vedligeholdt.
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 123.   Sårbare delområder i landskabsområde 16.

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1 
Hele området.

Tilgroning. Generel sårbarhed 
overfor tilgroning, idet 
udsigterne på tværs af 
landskabet og det små-
bakkede landskab mod 
syd vil blive sløret.

Vedligeholdelse/Pleje 
af beplantning skal 
hjælpe til, udsigterne 
på tværs af landskabet 
bevares.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Strategi - (område 16 = gl. 18)

Kort 124. Målområder i landskabsområde 15.

Kort 125. Landskabstyper i landskabsområde 15.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal beskyttes.
(Herregårdslandskab ved Moes-
gård)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Herregårdslandskab med store 
markflader og store bygningsan-
læg.

Hovedgårdslandskab
Hovedgårdslandskabet er historisk set 
en samlet enhed med et markant sæt 
af bygninger, der samler landskabet 
omkring sig og dermed dominerer et 
større område. Hovedgårdslandskabet 
består af hoved- og avlsbygninger, have- 
og/eller parkanlæg samt dyrkningsare-
aler med både marker i omdrift samt af 
skove. Hovedgårdslandskabet kan også 
omfatte udstykninger af små ensartede 
husmandsbrug, som ofte ligger samlet i 
en klynge langs en vej til / fra hovedgår-
den. Den landskabelige skala i hoved-
gårdslandskaberne er stor, og landska-
berne er ofte præget af akser i form af 
f.eks. alleer og læhegn og sigtelinjer i 
anlægsstrukturen fra bygninger og ud i 
landskabet.

Herregårdslandskabet med den store 
skala og de historiske sammenhænge 
og struktur skal bevares.
Fortsat landbrugs- og skovdrift.
Historien omkring ejerlav og koblingen 
mellem kulturhistorien og det nuværen-
de landskab bør styrkes og fremhæves 
yderligere. 
Opmærksomhed på sårbart område S1. 
Generel sårbarhed overfor tilgroning, 
idet udsigterne på tværs af landskabet 
og det småbakkede landskab mod syd 
vil blive sløret.

Delområde M2 
– skal beskyttes. 
(Område ved Fulden, Langballe, 
Hørret og Hørret Skov)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Dalforløb med varierende bredde 
og jævne skrænter.

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Fortsat landbrugs- og skovdrift.
Mange små biotoper bør bevares og af-
græsning bør understøttes for at bevare 
det transparente landskab.
Ingen skovrejsning.
Opmærksomhed på sårbart område S1. 
Generel sårbarhed overfor tilgroning, 
idet udsigterne på tværs af landskabet 
og det småbakkede landskab mod syd 
vil blive sløret.

Delområde M3 
– skal beskyttes. 
(Herregårdslandskab ved Vilhelms-
borg)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Herregårdslandskab med store 
markflader og store bygningsan-
læg.

Hovedgårdslandskab
Hovedgårdslandskabet er historisk set 
en samlet enhed med et markant sæt 
af bygninger, der samler landskabet 
omkring sig og dermed dominerer et 
større område. Hovedgårdslandskabet 
består af hoved- og avlsbygninger, have- 
og/eller parkanlæg samt dyrkningsare-
aler med både marker i omdrift samt af 
skove. Hovedgårdslandskabet kan også 
omfatte udstykninger af små ensartede 
husmandsbrug, som ofte ligger samlet i 
en klynge langs en vej til / fra hovedgår-
den. Den landskabelige skala i hoved-
gårdslandskaberne er stor, og landska-
berne er ofte præget af akser i form af 
f.eks. alleer og læhegn og sigtelinjer i 
anlægsstrukturen fra bygninger og ud i 
landskabet.

Herregårdslandskabet med den store 
skala og de historiske sammenhænge 
og struktur skal bevares.
Fortsat landbrugs- og skovdrift.
Historien omkring ejerlav og koblingen 
mellem kulturhistorien og det nuværen-
de landskab bør styrkes og fremhæves 
yderligere.
Opmærksomhed på sårbart område S1. 
Generel sårbarhed overfor tilgroning, 
idet udsigterne på tværs af landskabet 
vil blive sløret.
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OMRÅDE 17
STORBAKKET LANDSKAB OMKRING BEDER OG MALLING

Kort 126.  Landskabsområde 17.

Kort 127.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 17 og del af område 19.
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Kortlægning af landskabsområde 17 (Gl. område 19)

Områdets navn Område 17 – Storbakket landskab omkring Beder og Malling (del 
af gl. 19)

Beliggenhed (Gl.19 Områderne omkring Beder og Malling)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen, Signe 
Iversen og Katrine Kracht. 
(Gl. 19 Mathias Utoft Jørgen-
sen / Ole Skou Rasmussen).

Oktober 2019 
(Gl. 19 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Landskabsområdet består af moræneplateau, der omkranser Beder og Malling. Om-
rådet afgrænses mod øst og sydøst af kystlandskabet og Marselisborgskovene, mod 
nord af randmorænelandskabet ved Jelshøj, mod nord af terrænet omkring Fulden og 
Giber å samt byfronten ved Beder. Mod vest har vejstrækninger, læhegn og byfronten 
ved Mårslet afgrænset området.

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi Moræne

Jordtype Moræneler

Terrænform Flade/plateau

Kompleksitet Moderat

vandelementer Vandløb og søer

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Plateau lignende landskaber, der omkranser Beder og Malling.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Området er sammenhængende med gl. område 18, idet områderne øst for Beder og 
Malling gradvist glider over i kystlandskabet.

Mod vest glider området gradvist over i gl. område 20, som er højere liggende end gl. 
område 19.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Området er et moræneland, der nogle steder har dødisrelief. Jordtypen er primært 
moræne- ler. I den østlige del er der mindre områder med ferskvandsdannelser. Terræ-
net er fladt. Der er søer spredt i området, og Giber Å løber gennem området.
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Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     

Skove x Størrelse Små

Småbeplantninger x

Levende hegn x

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar

Eneste skov er Malling Østerskov. Der er mindre småbeplantninger 
mellem Beder og Malling. Langs Bedervej er der allétræer. Store 
skovrejsningsområder er udlagt syd for jernbanen, syd for Fløj-
strupvej og området mellem Beder og Malling.

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur

Bebyggelsesstruktur:
Byområde x

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby

Gårde x Ca. størrelse Blandet

Husmandsbebyggelse x

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar

Området vest for Oddervej er præget af større gårde og Vilhelms-
borg Gods. Mod øst og mel- lem Beder og Malling er en blandet 
bebyggelsesstruktur, hvor mindre husmandssteder er blandet med 
regulære gårde.



261

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab x

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde x

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar

Vilhelmsborgs jorder dominerer den nordvestlige del af området, 
og Vilhelmsborg med gods og jorder er et bevaringsværdigt kultur-
miljø. Der er mange diger, som flere steder tydeligt viser den gamle 
markstruktur. Der ligger kirke i det sydøstlige del af Beder med 
kirkeindsigtsområde mod syd.

Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane x

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Kommentar

Den karakteristiske bebyggelse langs Elmosevej danner en kultur-
geografisk afgrænsning af området mod øst.
Byfronter mod henholdsvis Malling og Beder afgrænser området 
mod nord og syd på en delstrækning. Mod nordvest afgrænses 
området af byfronten Mårslet.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge-Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
Eneste skov er Malling Østerskov. Der er mindre småbeplantninger mellem Beder og 
Malling. Langs Bedervej er der allétræer.

Der er udlagt store skovrejsningsområder syd for jernbanen, syd for Fløjstrupvej og 
på store dele af arealet mellem Beder og Malling.

Området domineres af landbrug, men der er mindre naturarealer nord for Malling og 
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mod øst nord for Fløjstrupvej. Området vest for Oddervej er præget af større gårde og 
Vilhelmsborg Gods. Mod øst og mellem Beder og Malling er en blandet bebyggelses-
struktur, hvor mindre husmandssteder er blandet med regulære gårde. Vilhelmsborgs 
jorder dominerer den nord- vestlige del af området, og Vilhelmsborg gods og jorder 
er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Der er mange diger, som flere steder tydeligt viser 
den gamle markstruktur. Der ligger kirke i den sydøstlige udkant af Beder med kirke-
indsigtsområde mod syd.

Oddervej løber vest for Beder og Malling. Odderbanen løber vest for Beder og Mal-
ling. Der løber en højspændingsledning nordøst om Malling. Der er planlagt letbane 
vest for Malling mod Mårslet.

Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor x Middel Lille

Rumlig afgrænsning Åbent Transparent Lukket x

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat x Enkelt

Struktur Dominerende Middel x Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt x Roligt

Støj Støjende Afdæmpet x Stille

Bemærkninger:
—

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand

Naturarealer skove

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

Byudvikling m.v. x

Bemærkninger:
Vilhelmsborg Gods og jorder rummer rekreative og kulturhistoriske værdier, som er 
en særlig kvalitet for området. De tekniske anlæg (Odderbanen og højspændingsled-
ninger) virker ikke dominerende i landskabet.
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Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år >200 år x

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

God Middel x Dårlig

Bemærkninger:
—

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
Landskabet er størst i skala og mest åbent vest og øst for Beder. Mellem Beder og 
Malling og syd for Nymarksvej (vest for Malling) virker landskabet mere lukket.

Vilhelmsborg Gods og jorder rummer rekreative og kulturhistoriske værdier, som er 
en særlig kvalitet for området. De tekniske anlæg (Odderbanen og højspændingsled-
ninger) virker ikke dominerende i landskabet.
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Vurdering (område 17 = gl. 19)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 128.  Landskabsområde 19 inddelt efter landskabskarakterens styrke.

Delområder Særligt ka-
rakteristisk Karakteristisk Karakter-

svagt
Kontraste-

rende

Delområde K1
Landbrugsflade 
mellem Malling og 
Beder. 

Småbakket morænelandskab med spredt-
liggende bebyggelse beliggende bynært. 
Mod øst er området opdelt af en øst-vest-
gående læhegnstruktur. Oddervej gennem-
skærer området.
Små skala.
Stor kompleksitet.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 129.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 17.

Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1 
(Grøn kile mellem Beder og 
Malling)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17. 



OMRÅDE 17

266    |  OMRÅDE 17 - BEDER OG MALLING

Vurdering af tilstand

Kort 130.   Tilstand i landskabsområde 17.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1 
Hele området.

Intakthed: Dårlig
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Påvirket

Ændrede vejstruk-
turer, drænede 
områder, som før 
var våde, nedlagte 
ejendomme. Høj-
spændingsledninger, 
letbane, kommende 
Beder-Bering vej.
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 131.   Sårbare delområder i landskabsområde 17.

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1 
Hele området.

Tilgroning. Generel sårbarhed 
overfor tilgroning, idet 
udsigterne på tværs af 
landskabet og det små-
bakkede landskab mod 
syd vil blive sløret.

Vedligeholdelse/Pleje 
af beplantning skal 
hjælpe til, udsigterne 
på tværs af landskabet 
bevares.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Strategi - (område 17 = gl. 19)

Kort 132. Målområder i landskabsområde 17.

Kort 133. Landskabstyper i landskabsområde 17.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
 – skal vedligeholdes og forbedres.
(Landbrugsflade mellem Malling 
og Beder)
Karakteristisk og dårlig tilstand.
Småbakket (skala) moræneland-
skab med mange spredte ejendom-
me.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Det storbakkede (dog mindre skala) 
landskab er udvisket af byudvikling, 
tekniske anlæg og infrastruktur. Der er 
meget spredt bebyggelse. Afgrænsning 
mellem by og land fremstår ikke tydelig. 
Opmærksomhed på sårbart område S1. 
Generel sårbarhed overfor tilgroning, 
idet udsigterne på tværs af landskabet 
vil blive sløret.
Overgange mellem by og land kan 
struktureres, så spredt bebyggelse und-
gås og området ikke fremstår udflyden-
de (uden aflæselige grænser). Det skal 
visuelt fremstå tydeligt, hvad der er by, 
og hvad der land. 
En mulighed er at anvende beplantning, 
herunder skovrejsningsarealer til at 
stramme grænsen mellem land og by 
og skabe en mere naturlig overgang til 
det åbne land. Samtidig kan beplant-
ning også være med til at understrege 
kontrasten mellem det lukkede og det 
åbne landskab, så udsigter tydeliggøres.
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OMRÅDE 18
STORBAKKET LANDSKAB VED SOLBJERG, MÅRSLET OG 
MALLING

Kort 134.  Landskabsområde 18.

Kort 135.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 17 og del af område 20.
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Kortlægning af landskabsområde 18 (Gl. område 20)

Områdets navn Område 18 –Storbakket landskab ved Solbjerg, Mårslet og Mal-
ling (del af gl. 20)

Beliggenhed (Gl.20 Områderne omkring Beder og Malling)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen, Signe 
Iversen og Katrine Kracht. 
(Gl. 20 Mathias Utoft Jørgen-
sen / Ole Skou Rasmussen)

Oktober 2019 
(Gl. 20 februar 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Landskabsområdet afgrænses mod nord af terrænet omkring Aarhus å ved Tiset, 
vejstrækninger mellem Ravnholt og Testrup samt byfronten ved Mårslet. Mod øst 
Solbjerg Sø og byfront ved Solbjerg. Mod vest har vejstrækninger og læhegn og mod 
syd Astrup Mose og hovedgårdslandskabet ved Østergaard.

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi Moræne

Jordtype Moræneler

Terrænform Småbakket

Kompleksitet Moderat

vandelementer Vandløb og søer

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Stort sammenhængende landbrugsområde i småbakket terræn.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Området afskæres af tunneldalen mod syd, men ellers er der mange lighedstræk med 
område 23, som har samme geologiske profil og er et udpræget landbrugsområde.

Lighedstræk med gl. område 19.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Området er moræneler med mindre områder med smeltevandssand - særligt øst og 
syd for Tander. Terrænet er småbakket med dødisrelief. Der er få mindre vandhuller i 
området, og ved Solbjerg et mindre vandløb, som munder ud i Solbjerg Sø



OMRÅDE 18

272    |  OMRÅDE 18 - SOLBJERG, MÅRSLET OG MALLING

Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     

Skove x Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn x

Alleer

Vejtræer

Andet En del stendiger uden bevoksning.

Kommentar

Der er to mindre skove: Solbjerg Skov og Ravnholt Skov. Særlig 
mod øst er der flere småbeplantninger. Der er levende hegn af 
blandet kvalitet spredt i området, men disse er ikke dominerende i 
landskabet. Der er udlagt skovrejsningsområde nord for Solbjerg.

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur

Bebyggelsesstruktur:
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde Ca. størrelse

Husmandsbebyggelse x

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar
Der er 6 mindre landsbyer. Der er byfronter mod Solbjerg By. Der 
er 9 større husdyrbrug i området. Der er husmandsbebyggelser 
spredt i området.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde x

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar

Der er udpeget kirkeindsigtsområde og kirkefredning ved og 
omkring Astrup Kirke. Desuden er en del af kirkeindsigtsområder-
ne ved Ravnholt og Tulstrup kirker også i området. Der er diger i 
områdets midt- og østlige del.

Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet Transformerstation

Kommentar

Mindre landeveje krydser området (Tisetvej, Østergårdsvej, Tander-
vej og Ravnholtvej). Der er planlagt nærbane nord for Tander. Der 
er transformerstation vest for Tander, hvor der går flere højspæn-
dingsledninger ud fra.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge-Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
Der er to mindre skove - Solbjerg Skov og Ravnholt Skov. Særligt mod øst er der flere 
småbeplantninger. Der er levende hegn, af blandet kvalitet, spredt i området, men 
disse er ikke dominerende i landskabet. Der er udlagt skovrejsningsområde nord for 
Solbjerg. Stort sammenhængende og åbent landbrugsområde med spredt bebyggelse 
relateret til det oprindelige landbrug i området og flere større landbrug, som fortsat er 
i drift.
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Der er 6 mindre landsbyer. Der er byfronter mod Solbjerg By. Der er 9 større husdyr-
brug i området. Husmandsbebyggelser ligger spredt i området.

Der er udpeget kirkeindsigtsområde og kirkefredning ved og omkring Astrup Kirke. 
Desuden er en del af kirkeindsigtsområderne ved Ravnholt og Tulstrup Kirker også i 
området. Der er stendiger i områdets midt- og østlige del.

Mindre landeveje krydser området (Tisetvej, Østergårdsvej, Tandervej og Ravnholt-
vej). Der er transformerstation vest for Tander, hvor der går flere højspændingslednin-
ger ud fra.

Der er planlagt nærbane nord for Tander.

Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor x Middel Lille

Rumlig afgrænsning Åbent Transparent Lukket x

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat Enkelt x

Struktur Dominerende Middel x Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt x

Støj Støjende Afdæmpet Stille x

Bemærkninger:
—

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Ny skov ved Solbjerg i sammenhæng med Solbjerg Sø (i gl. delområde 22) supplerer 
hinanden og giver et stort sammenhængende naturområde. Transformatorstationen 
og højspændingsledningerne er dominerende i landskabet. De mange stendiger vid-
ner om tidligere tiders kulturlandskab.
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Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år x >200 år

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

God Middel x Dårlig

Bemærkninger:
Området rummer en del små husmandsbrug, der øjensynligt er overgået til bolig for 
folk, der ikke arbejder med jordbrug.

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
Det er et åbent, sammenhængende landbrugsområde, der generelt er stor i skala. Da 
størstedelen af området anvendes til landbrugsdrift, orienterer aktiviteterne i landska-
bet sig hovedsageligt til landbruget, og på den baggrund giver det et enkelt landskab.

Ny skov ved Solbjerg i sammenhæng med Solbjerg Sø (i gl. delområde 22) supplerer 
hinanden og giver et stort sammenhængende naturområde.

Transformatorstationen og højspændingsledningerne er dominerende i landskabet. 
De mange diger vidner om tidligere tiders kulturlandskab.
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Vurdering (område 18 = gl. 20)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 136.  Landskabsområde 18 inddelt efter landskabskarakterens styrke.

Delområder Særligt ka-
rakteristisk Karakteristisk Karakter-

svagt
Kontraste-

rende

Delområde K1
Landbrugsflade mel-
lem Solbjerg, Mårslet 
og Malling.

Storbakket morænelandskab med mange 
større landbrug og spredtliggende ejen-
domme. Åbent til transparent landskab.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 137.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 18.

Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1 
Udsigt ved Tiset.
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende udsigtslinje til landskabet ved svinget 
ved Tisetvej 16-18 skal fastholdes og styrkes.

Delområde V2 
Tiset Kirke

Kirken er synlig i landskabet, men er ikke højt beliggende.
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Vurdering af tilstand

ort 138.   Tilstand i landskabsområde 18.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1 
Hele området.

Intakthed: Middel
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Påvirket

Områdets tilstand er 
dårlig pga. ændrede 
vejstrukturer, dræne-
de områder, som før 
var våde, nedlagte 
ejendomme.
Højspændingsled-
ninger, (Kommende 
Beder-Bering vej).
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 139.   Sårbare delområder i landskabsområde 18.

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1 
Hele området.

Tilgroning. Generel sårbarhed 
overfor tilgroning, idet 
udsigterne på tværs af 
landskabet og det små-
bakkede landskab mod 
syd vil blive sløret.

Vedligeholdelse/Pleje 
af beplantning skal 
hjælpe til, udsigterne 
på tværs af landskabet 
bevares.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering



OMRÅDE 18

280    |  OMRÅDE 18 - SOLBJERG, MÅRSLET OG MALLING

Strategi - (område 18 = gl. 20)

Kort 139. Målområder i landskabsområde 18.

Kort 140. Landskabstyper i landskabsområde 18.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
 – skal vedligeholdes og forbedres.
(Landbrugsflade mellem Solbjerg, 
Mårslet og Malling)
Karakteristisk og dårlig tilstand.
Storbakket morænelandskab med 
mange større landbrug.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Fortsat landbrugsdrift.
Området kan struktureres, så spredt 
bebyggelse undgås og området ikke 
fremstår udflydende (uden aflæselig 
struktur).
En mulighed er at anvende beplantning, 
herunder skovrejsningsarealer til at ska-
be en tydeligere struktur. Samtidig kan 
beplantning også være med til at under-
strege kontrasten mellem det lukkede 
og det åbne landskab, så udsigter tyde-
liggøres. Vigtigt at bevare variationen 
mellem skov og åbne landskabsrum.
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OMRÅDE 19
SOLBJERG SØ OG ASTRUP ÅDAL  

Kort 141.  Landskabsområde 19.

Kort 142.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 21+22.
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Kortlægning af landskabsområde 19 (Gl. område 21+22)
Områdets navn Område 19 – Solbjerg Sø og Astrup Ådal (del af gl. 21+22)

Beliggenhed 
(Gl.21 Tunneldal mellem Solbjerg og Malling)
(Gl. 22 Solbjerg Sø)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen, Signe 
Iversen og Katrine Kracht 
(Gl. 21 + 22) Mathias Utoft 
Jørgensen / Hanne Øster)

Oktober 2019 
(Gl. 21+22 marts 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Tunneldalen med Solbjerg Sø og arealet omkring Astrup Mose danner en naturlig 
afgrænsning i landskabet. Mod øst danner kommunegrænsen mod Odder Kommune, 
byudviklingsområdet ved Malling og terrænkurverne en naturlig afgrænsning.

Naturgeografiske oplysninger 
(Gl.21)            (Gl.22)
Geologi Tunneldal

Jordtype Ferskvandsdannelser

Terrænform Flade/plateau

Kompleksitet Moderat

vandelementer Vandløb og søer

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 

(Gl.21):  
Mod vest danner tunneldalen en naturlig afgrænsning i landskabet. Mod øst danner 
kommunegrænsen, Malling By og terrænkurverne en naturlig afgrænsning.

(Gl.22):
Området afgrænses naturligt at Solbjerg mod øst og kommunegrænsen mod vest.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:

(Gl. 21+22): 
—

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelseskort.

Geologi Tunneldal

Jordtype Moræneler

Terrænform Jævnt stigende/fal-
dende

Kompleksitet Moderat

vandelementer Stor sø
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Naturgeografisk beskrivelse:

(Gl. 21):  
Området kan opdeles i en østlig og vestlig del.

Den vestlige del er en tunneldal, med en flad dalbund og stejle skrænter mod nord og 
syd. Jordtypen er ferskvandsdannelser. Området ligger lavt, og derfor er området vådt 
med flere søer og et vandløb, som er forbundet med Solbjerg Sø.

Den østlige del ligger omkring Tulstrup og Østergård Skov. Det er en lokal randmor-
æne, hvor jordtypen primært er moræneler. Nord for Østergård Skov findes et mindre 
område med smeltevandssand. Området er småbakket, og der løber et mindre vand-
løb øst for Tulstrup og gennem Østergård Skov.

(Gl. 22): 
Solbjerg Sø. Geologien er en tunneldal, og terrænet stiger fra søen og op. På skræn-
ten længst mod nord er jordtypen smeltevandssand, og ellers er jordtypen moræneler.

Området sydvest for Solbjerg Sø er et morænelandskab med jævnt stigende terræn 
fra Sol- bjerg Sø og mod syd. Jordtypen er moræneler, og der er ingen vandelementer 
her.

Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)

Bevoksning (Gl. 21):        
Skove x Størrelse

Småbeplantninger

Levende hegn x

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar
Østergård Skov ligger i den østlige del og er eneste skov i området. 
Derudover findes enkelte småbeplantninger nord for Tulstrup. Der 
er levende hegn mellem flere marker.

Bevoksning (Gl. 22):       
Skove Størrelse

Småbeplantninger x

Levende hegn

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar Der findes ingen skov i området. Der er kun et lille bælte med 
beplantning langs dele af bred- den ved Gammel Solbjerg.
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Dyrkningsform (Gl. 21):
Landbrug

Halvkultur/natur

Dyrkningsform (Gl. 22):
Landbrug x

Halvkultur/natur x

Bebyggelsesstruktur (Gl. 21):

Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde Ca. størrelse

Husmandsbebyggelse x

herregårde x

Fabrik

Andet

Kommentar

Eneste landsby er Tulstrup, og rundt om denne findes enkelte 
husmandsbebyggelser. Ud over dette er området kun lidt bebygget. 
Mod øst er der byfronter til Malling. Der findes et større husdyr-
brug i området.

Bebyggelsesstruktur (Gl. 22):

Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter x

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse >100 ha

Husmandsbebyggelse

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar
Gammel Solbjerg ligger ved den østlige bred af Solbjerg Sø. Der 
er byfronter mod Solbjerg. Fastrup ligger på grænsen mellem gl. 
område 22 og 23. Der ligger tre gårde på morænefladen.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

(Gl. 21):

Landsbyejerlav x

Hovedgårdsejerlav/land-
skab x

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde x

Forsvarsanlæg

Andet

Forsvarsanlæg

Der er tydelige spor af tørvegravning i form af vandfyldte tørvegra-
ve i mosen syd for Astrup.

Der er kirke i Tulstrup med kirkeindsigtsområde om hele Tulstrup. 
Kirken er meget tydelig i landskabet. Mod øst er der mange diger. 
Østergård Gods ligger øst for Tulstrup, og markerne omkring gods-
et har karakter af et hovedgårdslandskab.

(Gl. 22):

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger

Kirker inklusive kirke-
gårde

Forsvarsanlæg

Andet

Forsvarsanlæg

Morænefladen syd for Solbjerg Sø er udlagt som område med 
særlig god landskabskarakter og med særlige geologiske interesser. 
Smeltevandsfladen mellem Solbjerg Sø og Solbjerg Skov er ligele-
des udlagt som område med særlig god landskabskarakter..
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Tekniske anlæg (Gl. 21):

Vejforløb x

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Forsvarsanlæg
Oddervej løber langs områdets østlige grænse. Der løber en 400 
kV højspændingsledning vest for Tulstrup, som er tydelig i landska-
bet.

Tekniske anlæg (Gl. 22):

Vejforløb x

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger x

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Forsvarsanlæg
Fastrupvej er eneste vej i området. Mellem Fastrupvej og Solbjerg 
Sø er området udlagt til bynært landskab. Der er store staldbyg-
ninger tilknyttet gårdene.

Anvendt materiale (Gl. 121+22):
Aarhus luftfoto 2011, eksisterende skov i Aarhus Kommune, husdyrbrug, trafikin-
frastruktur, bygge-beskyttelseslinjer, KP 2009, kulturmiljø, tekniske Anlæg og andre 
relevante lag.
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Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
(Gl. 21):
Østergård Skov ligger i den østlige del og er eneste skov i området. Derudover findes 
enkelte småbeplantninger nord for Tulstrup. Der er levende hegn mellem flere marker. 
Naturarealerne ligger langs vandløbene. Resten af arealet er præget af landbrugsdrift 
og beboelse.

Tunneldalstrækningen fra Solbjerg og mod øst til Tulstrup og omkring Østergård og 
videre til Østergård Skov er udpeget til område med særlig god landskabskarakter.

Eneste landsby er Tulstrup, og rundt om denne findes enkelte husmandsbebyggelser. 
Ud over dette er området kun lidt bebygget. Mod øst er der byfronter til Malling. Der 
findes et større husdyrbrug i området.

Der er kirke i Tulstrup med kirkeindsigtsområde om hele Tulstrup. Kirken er meget 
tydelig i landskabet. Mod øst er der mange diger.

Østergård Gods ligger øst for Tulstrup og markerne omkring godset har karakter af et 
hoved- gårdslandskab.

Oddervej løber langs områdets østlige grænse. Der løber en 400 kV højspændingsled-
ning vest for Tulstrup, som er tydelig i landskabet.

(Gl. 22):
Der er ingen skov i området. Der findes kun et lille bælte med beplantning langs dele 
af bredden ved Gammel Solbjerg. Morænelandskabet syd for Solbjerg Sø er land-
brugsland. Der ligger naturarealer langs bredden af Solbjerg Sø. Gammel Solbjerg 
ligger ved den østlige bred. Der er byfronter mod Solbjerg. Fastrup ligger på grænsen 
mellem gl. område 22 og 23. Der ligger tre gårde på morænefladen.

Morænefladen syd for Solbjerg Sø er udlagt som område med særlig god landskabs-
karakter og med særlige geologiske interesser. Smeltevandsfladen mellem Solbjerg Sø 
og Solbjerg Skov er ligeledes udlagt som område med særlig god landskabskarakter.
Fastrupvej er eneste vej i området. Mellem Fastrupvej og Solbjerg Sø er området ud-
lagt til bynært landskab. Der er store staldbygninger tilknyttet gårdene.
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Rumlig visuel analyse
Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold (Gl. 21):          Blandet

Skala Stor Middel x Lille

Rumlig afgrænsning Åbent Transparent x Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat Enkelt

Struktur Dominerende x Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt x

Støj Støjende Afdæmpet Stille x

Bemærkninger:
Højspændingsledningen er visuelt dominerende.

Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold (Gl. 22):          Blandet

Skala Stor x Middel

Rumlig afgrænsning Åbent x Transparent Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat x Enkelt

Struktur Dominerende x Middel Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt x

Støj Støjende Afdæmpet Stille x

Bemærkninger:
—

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer (Gl. 21):

Geologi/terræn/vand x

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder x

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold x

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Tunneldalsformationen og de lave, våde områder med tørvegrave fra tidligere tiders 
tørve- gravning er et særligt element i området. Østergård Skov og Østergård Gods 
danner et fint kulturhistorisk landskab.
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De skarpe grænser mellem de store marker og Østergård Skov giver et fint landskab. 
Højspændingsledningen vest for Tulstrup et markant element for oplevelsen af land-
skabet.

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer (Gl. 22):

Geologi/terræn/vand x

Naturarealer skove x

Kulturhistoriske helheder

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold

Markante udsigter og elementer x

Visuel påvirkning (tekniske anlæg)

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Det mest markante element i området er Solbjerg Sø. Det faldende terræn ned mod 
søen, særligt på morænefladen sydvest for søen, giver en fin visuel oplevelse af søen. 
Der er ligeledes flotte udsigter ud over søen fra den nordlige smeltevandsflade. Na-
turarealerne er med til at forskønne området og skaber en naturlig overgang fra sø til 
kulturlandskab.

Landskabskarakterens tidsdybde (Gl. 21+22):

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år >200 år x

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse  
(Gl. 21+22):

God x Middel Dårlig

Bemærkninger (Gl. 21):
Tunneldalsformationerne er en tydelig geologisk dannelse, som er velbevaret. Tørve-
gravningen i bunden af tunneldalen vidner om tidligere tiders brug af naturressour-
cerne. Landskabet mod øst er præget af landbrugets påvirkninger, og de kulturhistori-
ske præg dette har sat.

Bemærkninger (Gl. 22):
—

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 

(Gl. 21): 
Landskabet er et middel skala landskab. Der er en stærk struktur omkring tunnelda-
len. Mod øst er strukturen stærkest ved Østergård Gods, mens den vest for Østergård 
Gods er mindre tydelig. Landskabet er mere rodet i dette område, hvilket opleves som 
en dårligere tilstand.

Tunneldalsformationen og de lave, våde områder i form af tørvegrave i Astrup Mose 
er et særligt element i området. Østergård Skov og Østergård Gods danner et fint kul-
turhistorisk landskab. De skarpe grænser mellem de store marker og Østergård Skov 
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giver et fint land- skab. Højspændingsledningen vest for Tulstrup påvirker oplevelsen 
af landskabet.

(Gl. 22):
Området er åbent og stor i skala pga. de gode udsigter og ingen beplantning. Der er 
en stærk struktur, hvilket skyldes søen og det faldende terræn ned mod denne. Drifts-
bygningerne i tilknytning til gårdene er ikke dominerende i forhold til udsigten over 
Solbjerg Sø.

Det mest markante element i området er Solbjerg Sø. Det faldende terræn ned mod 
søen, særligt på morænefladen sydvest for søen, giver en fin visuel oplevelse af søen. 
Der er ligeledes flotte udsigter ud over søen fra den nordlige smeltevandsflade. Na-
turarealerne er med til at forskønne området og skaber en naturlig overgang fra sø til 
kulturlandskab.
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Vurdering (område 19 = gl. 21+22)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 143.  Landskabsområde 19 inddelt efter landskabskarakterens styrke.
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Delområder Særligt karakteri-
stisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende

Delområde K1 
Solbjerg Sø og del af 
Pilbrodalen.

Stor søflade som 
danner et åbnet land-
skabsrum med vidde 
udsigter.
Del af Pilbrodalens 
landskab, som er en 
sidedal til Solbjerg 
Sø. Markant dalland-
skab som skærer sig 
igennem moræne-
landskabet og ender i 
Solbjerg Sø.

Delområde K2 
Astrup Ådal syd for 
Solbjerg.

Tunneldal ud mod Sol-
bjerg Sø. Nogen stejle 
skrænter andre steder 
en blødere overgang 
mellem dalbund og 
højereliggende mor-
æneflader. Dalbunden 
er flad. Mosen er 
tilgroet.

Delområde K3 
Småbakket randmor-
ænelandskab ved 
Østergård hovedgård 
og skov.

Småbakket randmor-
ænelandskab omkring 
landsbyen Tulstrup 
og Østergård Skov. 
Flere ejendomme med 
husdyr, mange hegn 
og småplantninger i 
området. Transparent 
landskab.
Mindre skala.
Østergård Hovedgård 
er en større land-
brugsejendom med 
store bygningsanlæg 
og store markflader. 
Ejendommen ligger 
tilbagetrukket fra 
vejen, ugeneret, med 
Østergård skov i 
ryggen.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 143.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 19.
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Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1 
Udsigt ved Fastrupvej.

Udsigt fra Fastrupvej over både Solbjerg Sø og Pilbrodalen. Geo-
logisk interesseområde.

Delområde V2 
Solbjerg Sø.

Udsigt ud over søen og landskabsrummet fra Solbjerg Søvej, som 
hæver sig op i terrænet. 

Delområde V3 
Ådal omkring Astrup Mose.

Bred tunneldal som flere steder ikke er særligt synligt i landskab. 
Fra Løjenkærvej og Drammelstrupvej krydses tunneldalen og 
hvorfra landskabsrummet kan erkendes. 

Delområde V4 
Hovedgårdslandskab ved 
Østergård Hovedgård og 
Skov.

Hovedgårdslandskab med store markflader og skov samt 
Østergårds bygningsanlæg er markant i landskabet og vidner om 
kulturhistorien.

Delområde V5 
Indkig til Tulstrup Kirke.

Indkig til Tulstrup Kirke fra Østergårdvej lige udenfor Ask.

Delområde V6 
Udsigt ved Tulstrup.
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende indkigslinjer til kirken og byen Fra Øster-
gårdsvej og nord ad Tulstrupvej skal fastholdes og styrkes.

Delområde V7 
(Grøn kile mellem Gl. Solbjerg 
og Solbjerg)
Overført med suppleringer fra 
Grønne Kiler KP13 og Bynære 
Landskaber KP17 .
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Vurdering af tilstand

Kort 144.   Tilstand i landskabsområde 19.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1 
Solbjerg Sø.

Intakthed: Middel
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Ikke påvir-
ket

Få veje er væk, 
byudvikling – men 
tilstanden er god 
da området opleves 
som godt vedlige-
holdt.

Delområde T2 
Astrup Mose.

Intakthed: Middel
Vedligehold: Dårlig
Uforstyrrethed: Let påvirket

Drænede områder, 
som før var våde. 
Astrup Mose er 
tilgroet.

Delområde T3 
Resten.

Intakthed: Middel
Vedligehold: God
Uforstyrrethed: Let påvirket

Drænede områder, 
som før var våde.
Området fremstår 
velholdt.
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Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Kort 145.   Sårbare delområder i landskabsområde 19.

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

Delområde S1 
Astrup Mose.

Tilgroning. Mosen er sårbarhed 
overfor yderligere 
tilgroning, idet ådalen 
og dalbunden ikke kan 
erkendes.

Vedligeholdelse/Pleje 
af beplantning skal 
hjælpe til, at ådalen 
står tydeligere frem, 
så den kan ses og 
opleves.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Strategi - (område 19 = gl. 21+22)

Kort 147. Målområder i landskabsområde 19.

Kort 148. Landskabstyper i landskabsområde 19.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal beskyttes.
(Solbjerg Sø)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Markant dallandskab som skærer 
sig igennem morænelandskabet og 
ender i Solbjerg Sø. 

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Fortsat landbrugsdrift på moræneflader-
ne. Vigtigt at bevare det åbne land-
skabsrum og sikre sammenhængen til 
resten af søen og Pilbrodalen.

Delområde M2 
– skal beskyttes og forbedres.
(Astrup Mose)
Særlig karakteristisk og dårlig 
tilstand. 
Ådal med varierende bredde og 
jævne skrænter.
  

Dallandskab
Dallandskabet er karakteriseret ved en 
tydelig terrænform og en mosaik af for-
skellige former for arealanvendelse, der 
afspejler terræn og jordbundsforhold. 
Dalbunden er præget af en blanding 
af dyrkningsarealer og især lysåbne, 
ekstensive græsningsarealer. De mest 
stejle dalsider kan være præget af skov 
og natur, mens de mere let skrånende 
dalsider ofte er opdyrkede. I Egå og 
Aarhus ådale presser byudviklingen på, 
mens de øvrige ådale generelt er mere 
sparsomt bebyggede, idet landsbyerne 
ofte ligger på kanten af dalsiderne. 
Bebyggelsen i ådalene består ofte af 
husmandssteder og mindre gårde. De 
typisk langstrakte dallandskaber har 
vide udsigter og terrænet giver mulig-
hed for udsigter både på langs og på 
tværs af dalene.

Åforløbet og ådalen bør i højere grad 
kunne ses og opleves rekreativt. Dræn 
på arealerne omkring mosen bør sløjfes, 
så området vil blive vådere og dyrkes 
mere ekstensivt.
Beplantning bør vedligeholdes, nogle 
steder fjernes, så ådalen står tydeligere 
frem og kan opleves.
Opmærksomhed på sårbart område 
S1. Ifm. skovrejsning skal der være op-
mærksomhed på at understøtte ådalens 
terræn.
Mosen er sårbarhed overfor yderligere 
tilgroning, idet ådalen og dalbunden 
ikke kan erkendes.

Delområde M3 
– skal beskyttes.
(Område ved Østergård hovedgård 
og skov)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Småbakket randmorænelandskab.

Hovedgårdslandskab
Hovedgårdslandskabet er historisk set 
en samlet enhed med et markant sæt 
af bygninger, der samler landskabet 
omkring sig og dermed dominerer et 
større område. Hovedgårdslandskabet 
består af hoved- og avlsbygninger, have- 
og/eller parkanlæg samt dyrkningsare-
aler med både marker i omdrift samt af 
skove. Hovedgårdslandskabet kan også 
omfatte udstykninger af små ensartede 
husmandsbrug, som ofte ligger samlet i 
en klynge langs en vej til / fra hovedgår-
den. Den landskabelige skala i hoved-
gårdslandskaberne er stor, og landska-
berne er ofte præget af akser i form af 
f.eks. alleer og læhegn og sigtelinjer i 
anlægsstrukturen fra bygninger og ud i 
landskabet.

Fortsat skov- og landbrugsdrift. Vær 
opmærksom på den mindre skala ifm. 
beplantning, byggeri mv.
Historien omkring ejerlav og koblingen 
mellem kulturhistorien og det nuværen-
de landskab bør styrkes og fremhæves 
yderligere.
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OMRÅDE 20
STOR- OG SMÅBAKKET LANDSKAB VED HVILSTED OG 
ONSTED  

Kort 149.  Landskabsområde 20.

Kort 150.  Udpegning fra kommuneplan 2013 med tidligere område 17 og del af område 23.
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Kortlægning af landskabsområde 20 (Gl. område 23)

Områdets navn Område 20 – Stor- og småbakket landskab ved Hvilsted og 
Onsted (Gl. 23)

Beliggenhed (Gl.23 Området mellem Solbjerg og kommunegrænsen)

Udført af 

Sol Strømbo Hansen og Katri-
ne Kracht. 
(Gl. 23) Mathias Utoft Jørgen-
sen / Hanne Øster)

Oktober 2019 
(Gl. 23 februar 2012)

Begrundelse for valg af afgrænsning af landskabsområde
Området er tydeligt afgrænset af tunneldalen Pilbrodalen, Solbjerg Sø og Astrup 
Mose mod nord og kommunegrænsen mod hhv. Skanderborg og Odder Kommuner i 
vest, syd og øst.

Naturgeografiske oplysninger    
     
Geologi moræne

Jordtype moræneler

Terrænform småbakket

Kompleksitet moderat

vandelementer vandløb

Kompleksitet:
Moderat:  Op til 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og/eller terrænforhold hvor der er mange 

bakker med hældning op til 6-12 grader.
Kompleks:  Mere end 25 % af jorden afviger fra den dominerende type og eller mange bakker med hældninger 

større end 12 grader.

Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning 
Området er tydeligt afgrænset af tunneldalen Astrup Mose mod nord og kommune-
grænsen mod syd og vest.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Området har flere lighedstræk med gl. område 20, som har samme geologiske profil 
og begge områder er udprægede landbrugsområder, uden større sammenhængende 
naturelementer.

Anvendt materiale til naturgeografisk analyse:
Per Smeds kort, Jordartskort, Terrænkort (Aarhus_grid) og § 3 naturbeskyttelses kort.

Naturgeografisk beskrivelse:
Området er et morænelandskab, som mod sydvest indeholder to issøbakker. Jord-
typen er overvejende moræneler, men ved de to issøbakker findes smelte- og fersk-
vandsler. Området er småbakket og de højeste punkter findes ved de to issøbakker. 
Der løber et vandløb fra Nørreskov ned mod tunneldalen i gl. område 21.
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Kulturgeografisk beskrivelse (arealanvendelse)
 
Bevoksning:     

Skove x Størrelse Store

Småbeplantninger x

Levende hegn

Alleer

Vejtræer

Andet

Kommentar
Nørreskov er eneste større skov i området. Den nordlige del af 
Fredhave Skov ligger i områdets sydøstlige del. Her findes ligeledes 
enkelte småbeplantninger.

Dyrkningsform:
Landbrug x

Halvkultur/natur

Bebyggelsesstruktur:
Byområde

Erhvervsområde

Parcelhusområde

Byfronter

Sommerhusområde

Landsby x

Gårde x Ca. størrelse >100 ha

Husmandsbebyggelse

herregårde

Fabrik

Andet

Kommentar Der ligger 6 mindre landsbyer i området. Der er 10 større husdyr-
brug i området.
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Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Landsbyejerlav

Hovedgårdsejerlav/land-
skab

Områder med fortidsmin-
der

Inddæmning

Købstad

Husmandsudstykninger x

Kirker inklusive kirke-
gårde x

Forsvarsanlæg

Andet

Kommentar

Der er mange husmandsudstykninger i området, bl.a. rækkeudstyk-
ning ved Kanne. Der er en kirke i Hvilsted. Sydøst for kirken er der 
udpeget kirkeindsigtsområde. Syd for Hvilsted ved kommunegræn-
sen er der et mindre område, som er udlagt til landskab af særlig 
god land- skabskarakter. Området med særlig god landskabskarak-
ter, er en del af et lavtliggende na- turområde i nabokommunen.

Tekniske anlæg:

Vejforløb x

Jernbane

Bro

Dæmning

Havneanlæg

Kystsikring

Højspændingsanlæg x

Vindmøller

Råstofgrav

Store staldbygninger x

Biogasanlæg

Rekreative anlæg

Andet

Kommentar

Området har flere mindre landeveje. Største vej er Gammel 
Horsensvej i den nordlige del af området. Der løber en 400kV 
højspændingsledning i nord-sydlig retning i den østlige del af 
området, som fremstår tydeligt i landskabet. Driftsbygningerne er 
generelt tydelige i landskabet.

Anvendt materiale:
Aarhus luftfoto 2011, Eks skov i AAK, Husdyrbrug, Trafikinfrastruktur, Bygge-Besk 
linjer, KP 2009, Kulturmiljø, Tekniske Anlæg og andre relevante lag.

Sammenfattende kulturgeografisk beskrivelse: 
Nørreskov er eneste større skov i området. Den nordlige del af Fredhave Skov ligger 
i områdets sydøstlige del. Her findes ligeledes enkelte småbeplantninger. Det er et 
udpræget landbrugsområde, som er overvejende flad og har en åben karakter.

Der ligger 6 mindre landsbyer i området. Der er 10 større husdyrbrug i området. Der 
er mange husmandsudstykninger i området, bl.a. rækkeudstykning ved Kanne.
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Der er en kirke i Hvilsted. Sydøst for kirken er der udpeget kirkeindsigtsområde. Syd 
for Hvilsted ved kommunegrænsen er der et mindre område, som er udlagt til land-
skab af særlig god landskabskarakter. Området med særlig god landskabskarakter, er 
en del af et lavtliggende naturområde i nabokommunen ned til Rindelev Bæk.

Området har flere mindre landeveje. Største vej er Gammel Horsensvej i den nordlige 
del af området. Der løber en 400 kV højspændingsledning i nord-sydlig retning i den 
østlige del af området, som fremstår tydeligt i landskabet. Driftsbygningerne er gene-
relt tydelige i landskabet.

Rumlig visuel analyse

Karaktergivende rumlige, visuelle og støjmæssige forhold):                      Blandet

Skala Stor x Middel Lille

Rumlig afgrænsning Åbent x Transparent Lukket

Kompleksitet Meget 
sammensat Sammensat Enkelt x

Struktur Dominerende Middel x Svagt

Visuel uro Uroligt Middel roligt Roligt x

Støj Støjende Afdæmpet Stille x

Bemærkninger:
Driftsbygningerne fremstår generelt tydelige, men virker ikke dominerende. Højspæn-
dings- ledningen er dominerende i landskabet mod øst.

Oplevelsesrige delområder og enkelelementer:

Geologi/terræn/vand x

Naturarealer skove

Kulturhistoriske helheder

Særlig samspil natur/kultur

Særlige rumlige og visuelle forhold x

Markante udsigter og elementer

Visuel påvirkning (tekniske anlæg) x

Byudvikling m.v.

Bemærkninger:
Hovedfunktionen i landskabet er landbrug, og de kulturpræg det har sat på landska-
bet frem- står tydeligt og dominerer landskabet.

Skovene mod syd (Skanderborg Kommune) giver fine, skarpe kontraster til det flade, 
åbne landbrugsland. Den sydlige dalside, vest for Drammelstrupvej, er ikke markant 
i landskabet, men er stadig med til at fremhæve tunneldalens forløb mod Solbjerg. 
Højspændingsledningen er dominerende i landskabet mod øst.
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Landskabskarakterens tidsdybde:

Ca. 0 – 50 år Ca. 0 – 200 år >200 år

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse:

God Middel Dårlig

Bemærkninger:
—

Sammenfattende beskrivelse af landskabskaraktererne 
Landskabet er åbent og stor i skala, hvilket primært skyldes det flade terræn og den 
begrænsede beplantning. Dette giver ligeledes et enkelt landskab. Driftsbygningerne 
fremstår generelt tydelige, men virker ikke generende. Højspændingsledningen er 
dominerende i landskabet mod øst.

Hovedfunktionen i landskabet er landbrug, og de kulturpræg, det har sat på land-
skabet, fremstår tydeligt og dominerer landskabet. Skovene mod syd (Skanderborg 
Kommune) giver fine, skarpe kontraster til det flade, åbne landbrugsland. Den sydlige 
dalside, vest for Drammelstrupvej, er ikke markant i landskabet, men er stadig med til 
at fremhæve tunneldalens forløb mod Solbjerg. Højspændingsledningen er domine-
rende i landskabet mod øst.
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Vurdering (område 20 = gl. 23)
Vurdering af landskabskarakterens styrke

Kort 151.  Landskabsområde 20 inddelt efter landskabskarakterens styrke.
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Delområder Særligt karakteristisk Karakteristisk Karakter-
svagt

Kontraste-
rende

Delområde K1
Moræneflade 
omkring Onsted og 
Løjenkær.

Småbakket landbrugsland-
skab, transparent til åbent 
landskab med både skovpar-
tier, levende hegn og små 
biotoper. Spredt bebyggelse 
i form af mindre ejendom-
me og flere samlede mindre 
bebyggelser. Højt beliggende 
med vidde udsigter på tværs 
af landskabet.

Delområde K2
Issøbakker ved 
Hvilsted.

Plateauer (issøbakker) i mor-
ænelandskabet med vidde 
udsigter mod syd. Åbent til 
transparent landskab mere 
flere mindre små biotoper.
Moræneflade og landbrugs-
landskab med spredt bebyg-
gelse og vidde udsigter.
Småbakket landskab syd for 
Lethenborgvej og et større 
plateau nord for vejen.

Delområde K3
Hovedgårdslandskab 
ved Rantzausgave.

Hovedgårdslandskabet om-
kring Rantzausgave fremstår 
med store markflader og 
ligger på et højtliggende pla-
teau. Det småbakkede terræn 
falder ned mod Rantzausgave 
Skov mod syd. Skovbrynet er 
markant og tydeligt i landska-
bet. Mod nord kan hoved-
gårdslandskabet erkendes fra 
Rasborgsvej med Nørreskov 
i forgrunden og bygningsan-
lægget mod syd.
Husmandsudstykningen 
langs Kannevej, der er en 
del af Rantzausgave, kan 
erkendes, men ejendommen 
er ikke særligt velbevaret.
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Vurdering af særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kort 152.  Særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabsområde 20.

Delområder eller -punkter Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Delområde V1 
Husmandsudstykning ved 
Kanne og Rantzausgave.

Husmandsudstykning med flere mindre ejendomme liggende 
som perler på en snor i umiddelbar tilknytning til Rantzausgave. 

Delområde V2 
Issøbakkerne omkring 
Hvilsted.

Udsigter ved issøbakkerne omkring Hvilsted.

Delområde V3 
Udsigt fra Trolddalsvej.

Vid udsigt fra Trolddalsvej over Astrup Mose mod øst.

Delområde V4
Udsigter ved Hvilsted.
Fra kommuneplanramme

Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer til landskabet fra henholds-
vis Lethenborgvej mod syd samt fra Nordvejen mod øst, syd for 
kirken, og ad Nordvejen mod nord skal fastholdes og styrkes.
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Vurdering af tilstand

Kort 153.   Tilstand i landskabsområde 20.

Delområder Vurderinger God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand

Delområde T1 
Hele området.

Intakthed: Dårlig
Vedligehold: Middel
Uforstyrrethed: Let påvirket

Vejstrukturer væk, 
drænede områder, 
så de våde arealer 
væk
højspændingsled-
ninger.

Vurdering af landskabskarakterens – herunder de oplevelsesrige delom-
råder og enkeltelementers sårbarhed i forhold til udviklingstendenser og 
planlagte ændringer

Delområder
Udviklingstenden-
ser og planlagte 
ændringer

Sårbarhed Afhjælpende foran-
staltninger

— — — —
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Strategi - (område 20 = gl. 23)

Kort 154. Målområder i landskabsområde 20.

Kort 155. Landskabstyper i landskabsområde 20.
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Delområder Landskabstype Handlinger og initiativer

Delområde M1 
– skal vedligeholdes.
(Moræneflade omkring Onsted og 
Løjenkær)
Karakteristisk og middel tilstand.
Småbakket moræneflade med 
spredt bebyggelse.

Storbakket landskab
Det storbakkede landskab fremstår 
enkelt og præget af store åbne dyrk-
ningsflader med sparsom bevoksning 
af læhegn og småbiotoper. Enkelte 
steder brydes markfladerne af markante 
skovbryn og skove. Bebyggelsen består 
af større gårde og landsbyer samt 
husmandssteder og mindre gårde langs 
vejene. I det storbakkede landskab giver 
terrænet mulighed for vide udsigter.

Fortsat skov- og landbrugsdrift. Vigtigt 
at sikre variation i landbrugsdriften 
(skovbrug, intensiv/ekstensiv land-
brugsdrift).
Fin balance i skala og struktur – herun-
der andelen af fritliggende ejendomme 
og mindre landsbyer, hvor strukturen er 
aflæselige. 
Vigtigt at bevare udsigtspunkter til 
Astrup Mose og ådalen.

Delområde M2 
– skal beskyttes .
(Område ved Fulden, Langballe, 
Hørret og Hørret Skov)
Særlig karakteristisk og god 
tilstand.
Dalforløb med varierende bredde 
og jævne skrænter.

I det småbakkede landskab er den 
landskabelige skala lille, og det er 
typisk landskabets form og terræn, der 
betinger en stor variation i arealan-
vendelsen mellem opdyrkede arealer, 
naturarealer og små søer i terrænlav-
ninger. Bebyggelsen består i høj grad af 
huse og husmandssteder langs vejene 
og spredtliggende ofte større gårde 
indpasset i landskabets terræn. Hegn 
og bevoksning afgrænser og indrammer 
marker og bebyggelser. I det småbak-
kede landskab danner det kuperede ter-
ræn i samspil med bevoksningen typisk 
små afgrænsede rum i landskabet.

Issøbakkerne skal holdes fri for beplant-
ning, så ind- og udsigt til landskabet 
bevares.

Delområde M3 
– skal vedligeholdes.
(Hovedgårdslandskab ved Rant-
zausgave)
Særlig karakteristisk og middel 
tilstand.
Hovedgård med bygningsanlæg og 
store markflader samt husmands-
udstykninger.

Hovedgårdslandskab
Hovedgårdslandskabet er historisk set 
en samlet enhed med et markant sæt 
af bygninger, der samler landskabet 
omkring sig og dermed dominerer et 
større område. Hovedgårdslandskabet 
består af hoved- og avlsbygninger, have- 
og/eller parkanlæg samt dyrkningsare-
aler med både marker i omdrift samt af 
skove. Hovedgårdslandskabet kan også 
omfatte udstykninger af små ensartede 
husmandsbrug, som ofte ligger samlet i 
en klynge langs en vej til / fra hovedgår-
den. Den landskabelige skala i hoved-
gårdslandskaberne er stor, og landska-
berne er ofte præget af akser i form af 
f.eks. alleer og læhegn og sigtelinjer i 
anlægsstrukturen fra bygninger og ud i 
landskabet.

Fortsat skov- og landbrugsdrift. Vær 
opmærksom på den mindre skala ifm. 
beplantning, byggeri mv.
Bevare markstruktur og hegn.
Historien omkring ejerlav og koblingen 
mellem kulturhistorien og det nuværen-
de landskab bør styrkes og fremhæves 
yderligere.
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STØRRE SAMMENHÆNGENDE LANDSKABER

Nedenstående er baggrundsdata som grundlag for kortlægningen:

Langstrakte geologiske dannelser
• Områder af særlig geologisk interesse (KP17)
• Per Smeds landskabskort
• Bevaringsværdige landskaber (KP21) (målkort)
• Landskabstyper (KP21) 
• Bevaringsværdige landskaber + omkringliggende kommuner (Plandata.dk)

Sammenhængende landskabsanvendelse
• Landskabstyper (KP21) 
• Orthofoto 2019
• Bevaringsværdige landskaber + omkringliggende kommuner (Plandata.dk)
• Sammenholdt med nabokommunernes udpegninger hhv. udsigter, bevaringsvær-

dige landskaber

Landskaber med store udsigter
• Særlige visuelle oplevelsesmuligheder – udsigter og rum (KP21)
• Sammenholdt med nabokommunernes udpegninger hhv. udsigter, bevaringsvær-

dige landskaber

Potentielt værdifuldt landskab (ikke nødvendigvis bevaringsværdigt landskab)
• Bevaringsværdige landskaber (KP21) (målkort)
• Landskabstyper (KP21) 
• Særlige visuelle oplevelsesmuligheder (KP21) 
• Blå-grønne forbindelser (KP21)
• Eksisterende friluftsområder (KP21)
• Potentielle friluftsområder (KP21)

Uforstyrrede landskaber
• VE-anlæg (KP21)
• Støjudbredelse langs eks. og planlagt statsveje (KP17)
• Planlagt tekniske anlæg (PlanDK3)
• Ledninger (højspændingsmaster)
• Vindmøller
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Kort 156.  Enkelte delområder i de større sammenhængende landskaber.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Delområde 1 - Geologisk interesseområde ved Hesselballe

Kort 157.  Geologisk interesseområde ved Hesselballe

Udpeget som geologisk interesseområde, (KP17), idet området er den vestligste del af 
den østjyske israndlinje (randmoræne). Foran randmorænen er der et mindre område 
med dødislandskab. En del af området er udpeget som bevaringsværdigt landskab 
(KP21). 

Der er fra området store udsigter som giver en forståelse af kommunens landskabeli-
ge sammenhæng mellem kyst og det bagvedliggende landskab.

Et større sammenhængende landskab bestående af både potentielt værdifuldt land-
skab, geologiske dannelser og ensartet arealanvendelse, som medvirker til at skabe 
sammenhæng mellem de nordlige landskaber i kommunen og landskaberne i Syd-
djurs Kommune.
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Delområde 2 - Egådalen

Kort 158.  Egådalen

Langstrakt geologisk dannelse og er en af Aarhus Kommunes to markante ådale. Der 
er via Lilleå ådal og Lyngbygård ådal sammenhæng med hhv. landskaber i Favrskov og 
Skanderborg Kommune, og til Aarhus Ådal mod syd.

Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab, med flere eksisterende og po-
tentielle fritidsområder, blå-grønne forbindelser samt målsat vandløb med buffer 20 
meter i KP21.
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Delområde 3 - Lilleå Ådal

Kort 159.  Lilleå Ådal

Lilleå ådal sikrer sammenhæng med hhv. landskaber i Favrskov Kommune – det vide-
re forløb af Lilleå ådal md nord. En del af udpegningen består af gravhøjene Borum 
Eshøj – et højbeliggende kulturmiljø med store udsigter og visuel sammenhæng mod 
nord og vest ind i Favrskov og Skanderborg Kommune.

Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab og med et eksisterende og po-
tentielt fritidsområde, flere blå-grønne forbindelser samt åbne vandløb i KP21.
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Delområde 4 - Lyngbygård Ådal

Kort 160.  Lyngbygård Ådal

Lyngbygård ådal med hhv. en bredere østvestgående ådal og en smallere nordsydgå-
ende sidedal medvirker til at skabe sammenhæng med hhv. landskaber i Skanderborg 
Kommune og Aarhus Ådal mod syd.

Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab og med et eksisterende i den 
sydlige del af ådalen og potentielt fritidsområde, flere blå-grønne forbindelser samt 
åbne vandløb i KP21.
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Delområde 5 - Aarhus Ådal

Kort 161.  Aarhus Ådal

Bred og langstrakt geologisk dannelse og er en Aarhus Kommunes to markante ådale. 
Ådalen med hhv. Brabrand Sø og Årslev Engsø sikrer forbindelse mellem Aarhus by-
centrum og landskaberne i Skanderborg Kommune.

Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab og med flere eksisterende og et 
potentielt fritidsområde, flere blå-grønne forbindelser samt åbne vandløb i KP21.
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Delområde 6 - Jeksendal / Aarhus Ådal

Kort 162.  Jeksendal / Aarhus Ådal

Smal ådal mellem Skanderborg og Aarhus Kommune. Ådalen forbinder overordnet 
set Aarhus Ådal med landskaber i Skanderborg Kommune. 

Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab. En del af området er i KP21 
udpeget som eksisterende fritidsområde, en blå-grøn forbindelse samt åbne vandløb 
på en del af området.
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Delområde 7 - Kysten, Fløjstrupskovene, Jelshøj, Fulden, Hørret Skov og 
mose

Kort 163.  Kysten, Fløjstrupskovene, Jelshøj, Fulden, Hørret Skov og mose

Som langstrakt geologisk landskab skaber kysten sammenhæng mellem fjordlandska-
bet ved Norsminde Fjord i syd i hhv. Aarhus og Odder Kommune ind gennem byen 

Sammen med området omkring Hørret, Fulden og Vilhelmsborg danner Jelshøj en 
landskabelig østvestgående sammenhæng mellem Giber Å og ud til Kysten. 

Der er fra Jelshøj store udsigter som giver en forståelse af kommunens landskabelige 
sammenhæng mellem kyst og det bagvedliggende landskab.

Det samlede område er udpeget som bevaringsværdigt landskab og med eksisterende 
og potentielt fritidsområde, flere blå-grønne forbindelser samt åbne vandløb i KP21.
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Delområde 8 - Solbjerg Sø og Astrup Mose

Kort 164.  Solbjerg Sø og Astrup Mose

Ådal med sammenhæng til Pilbrodalen og området med geologisk interesse ved 
Skanderborg. Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab samt med 
blå-grønne forbindelser, åbne vandløb i KP21.
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Delområde 9 - Randmoræne fra Odder Kommune til øst for Malling

Kort 165.  Randmoræne fra Odder Kommune til øst for Malling

Der er en markant randmoræne, der strækker som et langstrakt geologisk landskab 
sig gennem Odder Kommune til øst for Malling fra sydvest mod nordøst. 

En del af området er udpeget som bevaringsværdigt landskab samt med blå-grønne 
forbindelser, åbne vandløb i KP21.
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Kortbilag 
Landskabskarakterområder
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