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1. Indledning

Baggrund

Syv naturområder i Danmark er udpeget som pilotprojekter for nationalparker. Styregrupper og arbejdsgrupper i de 

syv områder har siden pilotprojekternes start set på fordele og ulemper, muligheder og begrænsninger i forbindelse 

med etablering af eventuelle nationalparker i Danmark. Når pilotfasen er slut, samler en National Følgegruppe pilot-

projekternes anbefalinger og udarbejder et eller fl ere forslag til en dansk model for nationalparker. 

Der er i Miljøministerens igangsættelsesbrev for Pilotprojektet Nationalpark Vadehavet lagt op til, at der skal gennem-

føres en række undersøgelser, som kan støtte pilotprojektet og siden hen eventuelt etablering af en nationalpark. 

Sønderjyllands og Ribe amter har for Styregruppen for Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet udført analyser for na-

turværdierne, friluftslivet og landskabet, som bl.a. bygger på amternes kompetencer inden for natur- og miljøområdet 

samt lokalkendskabet til Vadehavsområdet. En socioøkonomisk analyse laves på landsplan for alle syv pilotprojekter, 

mens en kulturhistorisk analyse for Vadehavet udarbejdes af Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Miljøministeren skrev: »Der lægges vægt på, at pilotprojekterne peger på løsninger, der afgørende styrker naturen og 

dens muligheder for udvikling, som styrker varetagelsen af de kulturhistoriske interesser, og som fremmer befolknin-

gens muligheder for at opleve naturen«.

De udarbejdede rapporter belyser væsentlige dele af disse aspekter. De leverer dermed et omfattende baggrundsma-

teriale til Styregruppen for Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet, som hjælp til indstillingen til Miljøministeren om, 

hvorvidt der skal etableres en nationalpark i vadehavsområdet samt forslag til afgrænsning af denne.

Introduktion til undersøgelsesområdet

Som undersøgelsesområde er valgt Det Trilaterale Samarbejdsområde, der er den del af Vadehavet, som de tre vade-

havslande Holland, Tyskland og Danmark har valgt at samarbejde om. Undersøgelsesområdet er udvidet til at omfatte 

hele den 3 km brede kystnærhedszone i de tilfælde, det er nødvendigt for den stærke sammenhæng mellem vand og 

land i Vadehavet og for at skabe det fornødne overblik. Udvidelsen skal sikre, at aktiviteter, anlæg og faciliteter, som 

ligger i umiddelbar tilknytning til området, også medtages i analyserne, da de i et vist omfang vil kunne have en på-

virkning, også indenfor Det Trilaterale Samarbejdsområde. I Danmark er dette vadehavsområdet inkl. øerne, afgræn-

set på fastlandet af Det Internationale Beskyttelsesområde udpeget efter internationale konventioner og EF-direktiver. 

Landskabsanalysen tager udgangspunkt i dette undersøgelsesområde for Nationalpark Vadehavet. 

I den danske del er Vadehavet betegnelsen for det fl advandede kystfarvand, som ligger mellem fastlandskysten og 

Nordsøen. Vadehavet er delvis afspærret fra Nordsøen ved et system af højtliggende banker og øer, kaldet barrierer: i 

nord halvøen Skallingen, de danske vadehavsøer Fanø, Mandø og Rømø, og i syd den nordlige del af den tyske ø Sild. 

På øerne og Skallingen fi ndes store områder med strande og klitter, som er dannet af havets afl ejringer på kysten og af 

sandfl ugt, samt områder med marsk, som er fi nkornet materiale afl ejret af tidevandet.

På fastlandssiden udgøres landskabet af den relativt unge marsk, hedesletter fra sidste istid og bakkeøer fra forrige 

istid. I vadehavsområdet bruges betegnelsen gest som en samlet betegnelse for bakkeøer og hedesletter. Marsken og va-

dehavsøerne er resultatet af havets udligning af kysten, af tidevandet og af vinden. Det er et dynamisk område under 

stadig udvikling og er geologisk enestående i Danmark.

Marskjorden (klægen) er meget frugtbar på grund af det store indhold af næringsstoff er, som havet har afl ejret sam-

men med ler og sand. Opbygningen af diger har gjort systematisk afvanding og opdyrkning af marsken mulig. Allige-

vel har det traditionelle billede med vedvarende græsning og høslæt været dominerende mange steder op til vore dage. 

Områdets første havdige blev bygget i Tøndermarsken i 1556, og de fl este øvrige havdiger er opført i 1900-tallet. 
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Græssende får i marsken



7

Indledning 1 

7

Indvindingen af land har nogle steder øget indvandringen af planter og skabt ny marsk. Det ses i faskingårde og på 

steder, hvor forland og vader er kunstigt afvandet ved grøbling. I tidevandsområderne nyder de lokale beboere godt af 

rigdommene som fi sk, skaldyr og fugle, ligesom de mange dyb og render altid har fungeret som vigtige transportveje.

Langs Vadehavets kyster fi ndes velbevarede kulturminder, f.eks. gårde og byer, som understreger områdets særpræg og 

identitet. Vadehavsområdet rummer blandt andet fælles træk i bosætningshistorie og i befolkningens evne til at ud-

nytte havets muligheder og til at tilpasse sig dets trusler.

Landskabsanalysens formål og valg af metode

Formålet med landskabsanalysen er at medvirke til at kvalifi cere grundlaget for en afgrænsning af en eventuel kom-

mende nationalpark og fremtidig planlægning af denne og omgivende/tilstødende områder. Den analyserer, kortlæg-

ger og beskriver det særegne ved netop dette landskab samt beskriver hvilke ændringer, det er særligt sårbart overfor. 

Analysen er udarbejdet efter en metode kaldet Landskabskaraktermetoden. Metoden går i korte træk ud på at inddele 

et givent undersøgelsesområde i en række landskabskarakterområder, som beskrives ud fra kombinationen af natur-

grundlag, kulturgeografi  og rumligt-visuelle forhold.

Den samme metode er anvendt i landskabsanalyserne for pilotprojekterne Nationalpark Møn, Mols Bjerge og Kon-

gernes Nordsjælland. Metoden er oprindelig udviklet i Storbritannien, hvor man siden 1990’erne har arbejdet med 

begrebet landskabskarakter. Metoden har bl.a. været anvendt i forbindelse med etableringen af en nationalpark i Syd-

england, hvor den har givet gode erfaringer med bl.a. tilpasning og justering af de endelige grænser for nationalpar-

ken. Den danske landskabskaraktermetode er udviklet med udgangspunkt i de udenlandske erfaringer og kombineret 

med forskellige danske traditioner for landskabsanalyse. Mere information om den engelske metode kan fi ndes på 

http://www.ccnetwork.org.uk.

Landskabskaraktermetoden i Danmark er udviklet i et projektsamarbejde mellem Center for Skov, Landskab og 

Planlægning (Skov & Lanskab) ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Geografi  og Udvik-

lingsstudier ved Roskilde Universitetscenter (RUC), Skov- og Naturstyrelsen samt Fyns Amt og Århus Amt og i en vis 

udstrækning også Sønderjyllands Amt.

Konsulenter på opgaven har været seniorrådgiver, landskabsarkitekt MDL Vibeke Nellemann, Skov & Landskab og 

lektor Ph. D Ole Hjorth Caspersen, RUC.

En mere detaljeret beskrivelse af metoden fremgår af Kap. 2.

Marskbåd ved Brede Å
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2. Metode

I Storbritan nien har man siden begyndelsen af 

1990’erne arbejdet med begrebet landskabskarakter. 

Frem for at udpege de mest værdifulde landskaber til-

stræber man her at beskrive, hvad der karakte rise rer det 

specifi kke landskab. Herudover beskrives hvad området 

er sårbart overfor, hvordan landskabskarak teren kan sik-

res og evt. styrkes i forbindelse med udviklin gen. Der er 

ikke tale om udpegning af beskyt tel ses områder i tradi-

tionel forstand. Derimod foretages der en beskrivelse og 

vurdering af alle land skaber inden for et givent område. 

Landskabsanalysen og landskabskarakterbeskrivelsen 

er blevet anvendt i den engelske og skotske landskabs-

forvaltning og har senest været anvendt i forbindelse 

med etableringen af en nationalpark i Sydengland. 

Erfaringerne fra dette arbejde har været gode, og man 

har igennem anvendelse af metoden opnået et velegnet 

grundlag for den videre forvaltning af området. Land-

skabskaraktermetoden har her bl.a. været anvendt i for-

bindelse med en tilpasning og justering af de endelige 

grænser af nationalparken. Samtidig er metoden blevet 

anvendt i kommunikationen med de lokale borgere i 

og omkring den kommende nationalpark. Denne an-

vendelse af metoden har medvirket til at dokumentere 

og synliggøre forvaltningsbehov og udviklingsmulighe-

der i den kom men de nationalpark.

Defi nition af landskabskarakter

Metoden går ud på at opdele landskabet i en række 

landskabskarakterområder. Landskabskarakteren defi -

neres som den kombination af landskabselementer, der 

får et område til at fremstå anderledes end den øvrige 

del af landskabet. Karakteren dannes af en kombina-

tion af områdets naturgeografi ske, kulturgeografi ske 

og rumlige-visuelle forhold og giver det enkelte land-

skabskarakterområde en unik karakter. Benævnelserne 

landskabskarakterområde og karakterområde har i 

landskabsanalysen samme betydning. 

 

Arbejdsgangen

I landskabsanalysen for vadehavsområdet arbejdes der 

i Landskabskaraktermetoden med fem forskellige ar-

bejdstrin, som er fordelt på tre faser: Skrivebordsanaly-

sen (trin 1-3), Feltanalysen (trin 4) samt den Afslutten-

de fase (trin 5). Hvert område analyseres systematisk 

efter en fast skabelon på hvert af de fem arbejdstrin. 

Herudover er der i metoden yderligere en Vurderings-

fase på to arbejdstrin indeholdende en vurdering af 

landskabskvaliteten samt opstilling af en landskabs-

strategi med mål og anbefalinger for den videre plan-

lægning og forvaltning. Vurderingsfasen foretages ikke 

i landskabsanalysen for Pilotprojekt Vadehavet, men 

vil være en vigtig del af det videre planlægningsarbejde, 

dels i forbindelse med en evt. nationalpark og dels i 

den øvrige fysiske planlægning for området, f.eks. inte-

greret kystzoneplanlægning. 

Oversigt over de forskellige arbejdstrin i landskabskarakter-
analysen (frit efter Center for Skov, Landskab og Planlægning).

Landskabskaraktermetoden:
Skrivebordsanalyse: 
Trin 1. Forundersøgelser
•  Der opnås et overblik over undersøgelsesområ-

det vha. fl yfoto, litteratur mv.
• Valg af skala og detaljeringsgrad

Trin 2. Naturgeografi sk analyse
•  Beskrivelse af landskabstyper (der tages 

udgangspunkt i naturgrundlag og arealanven-
delse)

•  Udarbejdelse af kort over landskabstypernes 
afgrænsning (foreløbige landskabskarakterom-
råder)

Trin 3. Kulturgeografi sk analyse
•  Beskrivelse af arealanvendelse og landskabs-

elementer: Bevoksningsmønstre, bebyggelses-
mønstre, kulturhistoriske mønstre og anlæg, 
tekniske anlæg og elementer mv.

Feltanalyse:   
Trin 4. Rumlig visuel analyse
•  Observation og registrering af landskabet med 

udfyldelse af feltskema for alle foreløbige land-
skabskarakterområder

•  Verifi cering af grænser til endelige landskabs-
karakterområder

• Fotos

Afsluttende fase 
Trin 5. Sammenfatning af landskabskarak-
teren 
•  Udarbejdelse af kort over landskabskarakter-

områdernes endelige udbredelse og afgræns-
ning

•  Beskrivelse af karakteren for hvert landskabs-
karakterområde mht. naturgrundlag, kulturhi-
storie og visuelle-rumlige forhold

•  Beskrivelse af udviklingstendenser (retlige og 
regionplanmæssige udpegninger), sårbarhed 
og potentialer i landskabskarakterområderne

F A K T A
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Trin 1: Analysearbejdet indledes ved skrivebordet, 

hvor der på baggrund af eksisterende kortmateriale og 

diverse litteratur dannes et overblik over undersøgel-

sesområdet. Udfra formålet med og den senere anven-

delse af analysen, fastlægges skala og detaljeringsgrad 

for analysearbejdet.

Trin 2: I den naturgeografi ske analyse undersøges 

naturgrundlaget i forhold til de geomorfologiske dan-

nelsesformer, terrænformer, jordtyper og hydrologi 

samt arealanvendelsen. På baggrund af dette inddeles 

undersøgelsesområdet i en række landskabstyper, som 

illustreres på kort og beskrives i tekst (Bilagsrapporten 

Landskabstyper). Disse afgrænsninger svarer til de 

foreløbige landskabskarakterområder. 

Trin 3: I den kulturgeografi ske analyse tages der ud-

gangspunkt i landskabstyperne som de foreløbige land-

skabskarakterområder, og der registreres for hvert om-

råde følgende: Bevoksningsmønstre, bebyggelsesmøn-

stre, kulturhistoriske mønstre, tekniske anlæg samt 

diverse andre arealanvendelser. Disse registreringer 

medtages under de efterfølgende feltbesigtigelser til at 

understøtte feltregistreringerne. Den kulturhistoriske 

analyse er kun foretaget som en overordnet beskrivelse 

og kortbladsanalyse. For en mere detaljeret gennem-

gang af kulturmiljøet henvises til den kulturhistoriske 

analyse for Pilotprojekt Vadehavet, »Kulturhistorien i 

Vadehavet« samt guiden »Vadehavskultur. Lille kultur-

historisk guide til det danske Vadehav«, som er udar-

bejdet af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. 

Trin 4: Skrivebordsanalysen følges op af feltbesigtigel-

ser, hvor formålet er at fastlægge inddelingen i endelige 

landskabskarakterområder. Dette gøres ved at verifi cere 

de afgrænsninger, der er foretaget i skrivebordsanaly-

sen. Grænserne justeres i felten ud fra forhold, som 

ikke er erkendbare på kort, bl.a. rumlige og visuelle 

forhold. Under hver feltbesigtigelse udfyldes et feltregi-

streringsskema (Bilag 2). 

Trin 5: Hvert landskabskarakterområde beskrives ud 

fra en fast skabelon, som omfatter såvel den naturgeo-

grafi ske, den kulturgeografi ske og den rumlige-visuelle 

analyse. Hver områdebeskrivelse afsluttes med en over-

sigt over udvalgte retlige og regionplanmæssige ud-

pegninger. Disse bindinger giver et indtryk af, hvilke 

restriktioner og udviklingstendenser der er i området. 

Til slut beskrives kort landskabskarakterområdernes 

tilstand, sårbarhed og eventuelle potentialer til styr-

kelse af landskabskarakteren. De anvendte begreber er 

nærmere beskrevet i Bilag 1 Begrebsliste.

Detaljeringsgrad og skala

På øerne Rømø, Fanø og Mandø er landskabsanalysen 

udført i en mere detaljeret skala end på fastlandet. 

På øerne er grænserne for landskabstyper og karak-

terområder digitaliseret (tegnet) efter det digitale 

kort Top10DK på skala 1:25.000. På fastlandet er 

grænserne digitaliseret efter det samme kort, men på 

skala 1:100.000. Som baggrundskort på kortbilag og 

kortudsnit er anvendt topografi ske kort, som afviger 

en smule fra digitaliseringsgrundlaget Top10DK. Her-

med stemmer grænserne ikke altid overens med det 

topografi ske baggrundskort. Dette ses eksempelvis ved 

kystlinier og overgange mellem strand og klit.

Kort og datagrundlag

Til den natur- og kulturgeografi ske analyse er følgende 

kort benyttet: 

• Landskabskort over Danmark (Per Smed, 1982)

•  Kort over landskabselementer fra DJF-Geodata - 

Danmarks Jordbrugsforskning (1:100.000) 

• Jordartskort fra GEUS (1:25.000)

• Højdemodel fra KMS i 24 meter gridceller

•  Topografi ske kort i skala 1:200.000, 1:100.000, 

1:50.000 og 1:25.000 

•  Historiske kort (høje målebordsblade/preussiske 

målebordsblade fra ca. 1880 (1:20.000), lave måle-

bordsblade ca. 1930 (1:20.000), historisk 4cm-kort 

ca. 1960 (1:25.000))

• Top10dk

•  AIS (Arealinformationssystem) fra Miljø- og Energi-

ministeriet

• Corine data over arealanvendelse

• Matrikelkort 

• Ortofotos

•  Diverse temakort fra Sønderjyllands og Ribe amter: 

bl.a. registrerede §3-naturområder iht. naturbeskyt-

telsesloven, fortidsminder, kulturhistoriske udpegnin-

ger, diverse planlægningsmæssige temaer mm.

•  Landbrugsdata: GLR/CHR–oplysninger: Husdyrtæt-

hed (får, svin, kvæg) og afgrødevalg (oplysninger fra 

2003).
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3. Sammenfatning og konklusion

Landskabsanalysen for Pilotprojekt Vadehavet er ud-

arbejdet efter en metode kaldet Landskabskarakterme-

toden. Den har som formål at kvalifi cere grundlaget 

for en afgrænsning af en eventuel kommende natio-

nalpark samt den fremtidige planlægning af denne 

og tilstødende områder. Metoden går i korte træk 

ud på at inddele et givent undersøgelsesområde i en 

række landskabskarakterområder, som beskrives ud fra 

kombinationen af naturgrundlag, kulturgeografi  og 

rumlige-visuelle forhold. Et landskabskarakterområde 

er et specifi kt område med en tydelig og ensartet land-

skabskarakter, der gør, at området adskiller sig fra det 

omkringliggende landskab. 

Landskabet i vadehavområdet er udfra naturgrundlaget 

indledningsvis blevet inddelt i en række landskabs-

typer, som er forskellige mht. geologisk dannelse, 

jordarter, terrænforhold, hydrologi og arealanvendelse. 

Hoved-landskabstyperne er marsk, herunder både 

uinddiget og inddiget marsk, vader, klitlandskaber, 

højsande og strande, bakkeøer samt hedesletter. 

Herefter er landskabet med udgangspunkt i landskabs-

typerne samt kulturgeografi ske og rumlige-visuelle 

forhold blevet inddelt i 31 endelige landskabskarakter-

områder med hver sin landskabskarakter. Beskrivel-

serne af disse områder er en udførlig gennemgang af 

landskabets naturgeografi ske grundlag, arealanvendelse 

og rumlige-visuelle forhold samt i nogen grad kultur-

historie.

Det vidtstrakte udsyn er ét af de særlige rumligt-visu-

elle forhold ved vadehavsområdets landskab. Området 

er i høj grad præget af fl ade og meget åbne, inddigede 

marsklandskaber, som er delvist upåvirkede af tekniske 

anlæg. Det regelmæssige mønster af tætte afvandings- 

og bevandingsgrøfter, der opdeler marskområderne i 

rektangulære landbrugsfl ader, er også karakteristisk. 

Landbrugsarealerne udnyttes i stor udstrækning til 

vedvarende græsning. Karakteristisk i nogle områder 

er desuden velbevarede marskgårde, som ligger hævet 

på værfter og langstrakte hav- og ådiger. Kun få om-

råder er karakteriseret af uinddiget marsk. I et mindre 

omfang består landskabskarakteren af bakkeøer og 

hedesletter, som hæver sig op omkring marsken. Bak-

keøer og hedesletter præges typisk af intensivt dyrkede 

landbrugsfl ader, som opdeles af hegn og mindre nå-

letræsbeplantninger samt få større plantageområder. 

Gårdene ligger hovedsagligt samlet i langstrakte lands-

byer på gestranden, i overgangen mellem marsk og he-

deslette/bakkeø. Vadehavsøerne og halvøen Skallingen 

adskiller sig væsentlig fra fastlandets landskaber. Her er 

landskabskarakteren mere sammensat, med både åbne 

ekstensive landbrugsområder og store sammenhæn-

gende naturområder bestående af åbne, kuperede klit-

heder, plantageområder, moseområder, småsøer, enge 

og overdrev, samt mindre uinddigede, fl ade og åbne 

marskenge. Desuden er landskabskarakteren præget af 

mange gamle, velbevarede gårde og huse, store ferie- 

og sommerhusområder - og ikke mindst store, åbne 

strandlandskaber.

Vadehavsområdet har en speciel kulturhistorie, som 

vidner om befolkningens stadige evne til at udnytte 

havets muligheder og til at tilpasse sig dets trusler. 

Dette giver sig udtryk i de mange velbevarede kul-

turminder, i form af bl.a. gårde og byer beliggende 

på gestranden omkring marskområderne samt i læ 

af klitlandskaberne på øerne, hvilket er med til at 

understrege områdets særpræg og identitet. Unikt for 

landskabet er også store landindvindingsprojekter, idet 

opbygningen af de mange havdiger har gjort systema-

tisk afvanding og opdyrkning af marsken mulig. Også 

foran digerne ses spor af landindvinding i form af 

faskingårde og gravede render i marsk og vader. Bakke-

øer og hedesletter er landskabeligt vadehavslandskabets 

grænse mod fastlandets landskab og er ikke egentlig en 

del af det dynamiske vadehavslandskab skabt af hav, 

tidevand og vind. Gestranden udgør kulturhistorisk 

bindeleddet mellem de to forskellige landskaber, det 

geologisk unge vadehavslandskab og de ældre moræne-

landskaber på fastlandet. 

Vadehavslandskabet med de store marskområder, 

barriereøer med brede sandstrande, klitlandskaber 

og marsk, samt de store lavvandede havområder med 

vader er landskabsmæssigt helt unikt i Danmark. Hav-

strømme, tidevand og vind har opbygget landskabet 

og forandrer det til stadighed, hvorfor det geologisk 

udgør et af de mest dynamiske landskaber i Danmark. 

For at bevare og beskytte landskabets karakter, er 

det vigtigt at fastholde områdets dynamik, de store 

uforstyrrede landskaber og de karakterristiske træk i 

dannelsesgrundlaget, i kulturhistorien og de rumlige 

visuelle forhold.
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Den landskabelige udvikling 

Vadehavsområdet, som det ses i dag, er dannet af for-

rige og sidste istids glaciale processer og afl ejringer, 

senere og nutidige afl ejringer samt kunstig landind-

vinding. Forrige istid efterlod et bakket morænelan-

skab på fastlandet, som efter sidste istid, hvor isen 

standsede ved hovedopholdslinien, blev overskyllet af 

smeltevandsfl oder. Disse smeltevandsfl oder eroderede 

morænelandskabet og afl ejrede materiale, som i dag 

ses som sandede smeltevandssletter/hedesletter mellem 

de højest liggende dele af det gamle morænelandskab, 

bakkeøerne. De lavest liggende og kystnære bakkeø- 

og hedeslettearealer er siden, hvor strømforholdene er 

rolige, blevet oversvømmet af tidevand. Tidevandet har 

afl ejret fi nkornet materiale, og marskens jorder hører 

derfor til de mest frugtbare. Dette forstod den lokale 

befolkning tidligt at drage nytte af ved anvendelse af 

marsken til græsning, høslæt og senere korndyrkning. 

I jernalderen bosatte folk sig på de højere liggende og 

dermed stormfl odssikre hedeslette- og bakkeørande 

(gestrande), og det er stadig her, at de største bydan-

nelser fi ndes. I middelalderen begyndte man at bosætte 

sig ude i marsken på naturlige sandbanker og kunstigt 

opbyggede forhøjninger, kaldet værfter. Først i nyere 

tid er man enkelte steder begyndt at bosætte sig på 

selve marskfl aden. I marsken begyndte man i middel-

alderen at bygge sommerdiger, hvis formål var at holde 

vandet ude fra de højstliggende arealer og beskytte de 

græssende dyr, høet og måske lidt korndyrkning mod 

sommerens højvande. Under ekstreme højvandssitua-

tioner var der stadig fare for store ødelæggelser. Fra 

midten af 1500-tallet begyndte man derfor at bygge 

egentlige havdiger med sluser. Afl ejringsprocesserne 

fortsatte foran diget og nye forlande blev opbygget. 

Efterhånden som de nye forlande blev »digemodne« 

kunne der bygges nye havdiger og kogene anvendes 

som vedvarende græsarealer til opfedning af stude og 

til høslæt.

Vadehavsøerne og halvøen Skallingen er forholdsvis 

nye landskabsdannelser dannet ved havstrømmes afl ej-

ring af sand. Efterhånden opbyggedes højsander, som 

er sandbanker, der kun ved særlige højvande oversvøm-

mes. Med tiden begyndte vinden at transportere og 

omlejre sandet med klitdannelser til følge, og i læ af 

klitterne på østsiden af øerne afl ejredes marsk. Øerne 

og Skallingen er under stadig påvirkning af havets og 

vindens dynamik. Dette bevirker, at der fortsat afl ejres 

marsk, hvor strømforholdene er rolige, at der fortsat 

dannes nye klitter på strandene, samt at strandene nog-

le steder opbygges og andre steder nedbrydes. På øerne 

er der, som på fastlandet, blevet opført havdiger til 

indvinding af land samt beskyttelse mod stormfl oder. 

Bosætning på øerne kan spores tilbage til 1200-tallet. 

Landskabstyper

Vadehavsområdet består af en række forskellige land-

skabstyper, som adskiller sig fra hinanden på grund af 

forskelle i geologisk dannelse, jordarter, terrænforhold, 

hydrologi og arealanvendelse. Vadehavsområdet kan 

overordnet inddeles i følgende landskabs-hovedtyper 

med tilhørende bogstavkoder:

• A - Bakkeø

• B - Hedeslette

• C - Højsande og strande

• D - Klitlandskab

• E - Vader

• F - Marsk, som underinddeles i følgende hovedtyper:

• F
a
 - Uinddiget marsk, uberørt

• F
b
 - Uinddiget marsk med slikgårde og/eller grøfter

• F
c
 - Inddiget marsk

Hele undersøgelsesområdet er blevet inddelt i land-

skabs-undertyper og en beskrivelse af hvert områdes 

geomorfologi, jordbund, terrænformer, hydrologi og 

arealanvendelse er blevet udarbejdet. Landskabstyperne 

er vist på oversigtskortet s. 13 (Kort 1), samt i stort 

format på Kortbilag Landskabstyper. På kortbilaget 

er også vist nogle mindre kort over jordarter og land-

skabselementer, som begge udgør en del af grundlaget 

for inddelingen i og afgrænsningen af landskabsty-

perne. Landskabstyperne er generelt forsøgt afgrænset 

af landskabelige forhold, men i nogle tilfælde har dette 

ikke været muligt pga. landskabstypernes store udbre-

delse udover undersøgelsesområdet. Her er der i stedet 

valgt en synlig grænse i landskabet, som f.eks. en vej, 

som på kortene er markeret med en stiplet linje som en 

»åben grænse«. Landskabstypebeskrivelserne er vedlagt 

som Bilagsrapporten: Beskrivelse af landskabstyperne.

4. Landskabstyper
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15E

28A

1Fc

3A

33D

25D

23Fc

9D 4Fc

14C

21B

5Fb

30B

31A

22A2

34Fa

22A1

29Fb

20Fc

27C

11Fc

17Fb

32Fb

6Fb

18Fc

35D

13Fa
10Fc

24Fb

7Fb

12D

2Fb

36C

26Fa

16Fb

8Fc

37DFa

19D

Fanø

Rømø

Sild

Mandø

Skallingen

Ribe

Varde

Tønder

Esbjerg

Skærbæk

(afgrænser det beskrevne område, 
hvor landskabstypen fortsætter 
ind i landet)

Åben grænse 

Se beskrivelse af områderne 
i bilag "Landskabstyper"

15E

Undersøgelsesområdet

Landskabstyper
A Bakkeø

B Hedeslette

C Højsande

D Klitlandskab

DFa Klit+uind.marsk

E Hav med vader

Fa Uinddiget marsk

Fb Uinddiget marsk

Fc Inddiget marsk

Kort 1: Oversigtskort over landskabstyperne i Vadehavsområdet.
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Fanø

Rømø

Sild

Mandø

Skallingen

Ribe

Varde

Tønder

Esbjerg

Skærbæk

31

3

1

14

5

2

9

4

10

13

7

27

17

8

29

23

15

24

11

6

26

25

28

20

21

22

19

12

18

16

30

3

(afgrænser de karakterområder, 
hvor et landskab af omtrent 
samme karakter fortsætter ind i landet)

Landskabskarakterområder
Undersøgelsesområdet

Åben grænse

3 Opdeling i landskabskarakter-
områder

Kort 2: Oversigtskort over landskabskarakterområderne i vadehavsområdet.
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Vadehavsområdet er blevet opdelt i 31 landskabska-

rakterområder. En oversigt over landskabskarakterom-

råderne ses på Kortbilag Landskabskarakterområder 

(stort format) samt på oversigtskortet s. 14 (Kort 2).

Landskabskarakterområderne er afgrænset af land-

skabelige forhold, men på fastlandet har det i nogle 

tilfælde ikke været muligt, idet der ikke har været en 

markant visuel forskel i landskabet omkring undersø-

gelsesområdets grænse. For ikke at skulle undersøge et 

stort område udenfor vadehavsområdet for at fi nde en 

landskabelig grænse, er der i stedet valgt en markant 

grænse i landskabet som f.eks. en vej. Disse grænser 

er på kortene markeret med en stiplet linje, som mar-

kerer en »åben grænse«. I nogle tilfælde har det dog 

været muligt indenfor en rimelig afstand af undersø-

gelsesområdet at fi nde en landskabelig grænse, dette 

gælder eksempelvis Hjerpsted Bakkeø, som afgrænses 

umiddelbart udenfor undersøgelsesområdet og Ribe 

Marskområde, som afgrænses umiddelbart indenfor 

undersøgelsesområdet. 

4. Landskabskarakterområder

Herunder følger beskrivelser af alle landskabskarak-

terområderne i Vadehavsområdet. Hvert landskabs-

karakterområde er beskrevet efter en fast skabelon. 

Karakterbeskrivelserne for øen Langli og for vadehavets 

vader (henholdsvis karakterområde 30 og 31) er dog 

beskrevet mindre fyldestgørende end de andre områ-

der. Dette pga. manglende tid til feltbesøg på Langli og 

for vadernes vedkommende pga. den anderledes karak-

ter end resten af undersøgelsesområdet. 

I hver karakterområdebeskrivelse indgår en henvisning 

til hoved- og under-landskabstyperne, som indgår i det 

pågældende landskabskarakterområde. Landskabsty-

pebeskrivelserne kan ses i den separate bilagsrapport. I 

Bilag 1 ses defi nitioner på begreber, som bruges i be-

skrivelserne af landskabskarakterområderne. 
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Nøglekarakter

Et fl adt, åbent, inddiget og opdyrket marsklandskab 

med velbevarede værftsgårde.

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabskarakterområdet ligger mellem den dansk-

tyske grænse og Tønder by. Området består af de 

ældste indigede koge i Tøndermarsken, undtagen den 

østlige del af Tønder Gest Kog og Slogs Herred Kog. 

Området afgrænses mod vest af Højer-Rudbøl diget. 

Mod nord afgrænses området af Hjerpsted Bakkeø og 

Abild Bakkeø samt Tønder by. Mod syd er afgrænsnin-

gen landegrænsen. Afgrænsningen mod øst er Sønder 

Løgum landevej, da kogene øst herfor antager en an-

den karakter med højere terræn og mere beplantning. 

Vejen danner desuden en fysisk og visuel barriere i 

landskabet. 

Landskabskarakterområdet har mange ligheder med 

det vestligere karakterområde (Ydre Marskområde ved 

Tønder, område 2). Begge områder rummer store fl a-

der og få landskabselementer. Dog adskiller dette øst-

lige marskområde sig fra det vestlige ved at være mere 

intensivt dyrket og ved at have fl ere gårde, vindmøller 

og højspændingsledninger. 

Landskabstype 

Hovedtype F
c
: Inddiget marsk

Undertype 1F
c
: Inddiget marskområde ved Tønder 

med landbrug

0 2 km

1.  Indre Marskområde ved Tønder

Område 1. Indre marskområde ved Tønder
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Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi

Området består af inddiget marsk, som blev inddiget 

efter anlæggelsen af Højer-Rudbøl-diget i 1553-57. 

Marsken grænser op til Tinglev Hedeslette, og i den 

østlige del af området er der ferske afl ejringer i form 

af ferskvandstørv og ferskvandssand og en ryg af fl yve-

sand. 

Landsbyen Ubjerg ligger hævet over marsken på den 

ryg af fl yvesand, der strækker sig ind i marsken. Resten 

af terrænet er fl adt, hvor kun de kunstigt anlagte værf-

ter rager en smule op. Koten i området ligger mellem 

–2 og 0 meter over DNN og er lavere end de yngre 

koge vest for Højer-Rudbøl diget. Marsken afvandes 

og vandes af et netværk af grøfter og pumpestationer, 

som blev anlagt under det store afvandingsprojekt i 

årene 1925-32. Vidåen løber gennem Magisterkogen 

ud til Højer Sluse i Højer-Rudbøl diget. Vidåen er 

kantet af ådiger og er delvist udrettet. Rudbøl Sø ligger 

i det sydvestlige hjørne af området og danner grænse til 

Tyskland.

Udsigt over den indre del af Tøndermarsken

Landskabskarakter
Indre marskområde ved Tønder er præget af at 
være et vidtstrakt og inddiget areal med store 
åbne landbrugsfl ader. De mange velbevarede 
marskgårde, som ligger hævet på værfter, samt 
de langstrakte hav- og ådiger er også karakteri-
stiske for området. Disse få men karakterstærke 
elementer giver landskabet en stor skala. Rum-
ligt virker landskabet meget åbent på grund af 
den beskedne beplantning og det fl ade terræn. 
Specielt oppe fra digene er der vide udsigter 
over karakterområdet. 

Karaktergivende er endvidere landskabets regel-
mæssige mønster af åbne og fl ade marker med 
spredte værftsgårde samt nettet af afvandings- 
og bevandingsgrøfter. Landskabskarakteren 
præges kun af få tekniske elementer, herunder 
få vindmøller, højspændingstraceet fra Højer til 
Tønder og jernbanen mellem Tønder og lande-
grænsen. Landskabets åbenhed, beskedne be-
plantning og få tekniske anlæg gør, at området 
fremstår ensartet og generelt uforstyrret. Sydligst 
i området danner vådområderne omkring 
Vidåen og Rudbøl Sø dog et kontrastskabende 
delområde, på grund af det større naturindhold. 

F A K T A
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Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Der er ingen skove i området. Ved gårdene er der en-

kelte steder lægivende beplantninger, oftest i form af 

høje træer, og langs grøfterne er der nogle steder en-

kelte buske og små krat. Der er få levende hegn langs 

veje og grøfter.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Arealanvendelsen er næsten udelukkende landbrug. 

Hovedparten af landbrugsarealet er intensivt dyrket, 

mens mindre dele er udlagt med vedvarende græs. I ka-

rakterområdet er der nogle spredte mindre engarealer, 

samt nogle få mose- og engarealer langs Vidåen.

Bebyggelsesmønstre

Der er spredtliggende gårde i området, hvoraf mange 

ligger på værfter. Flere gårde er samlet i bebyggelserne 

Ved Gaden, der ligger langs Højer-Rudbøl diget, og 

Ved Åen, hvor Vidåen tidligere løb. Helt øst i området 

fi ndes landsbyen Ubjerg på en sandbanke, og mod syd 

grænser området op til Rudbøl by. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Området rummer en lang række kulturspor, der fortæl-

ler om marskens tilblivelse og gør området til et mar-

kant kulturmiljø. Især digerne, grøfterne og værfterne 

er med til at understrege landskabets tilblivelse, sikring 

og anvendelse. Marskområdet rummer mange bebyg-

gede og ubebyggede værfter, og undersøgelser tyder på, 

at de kan være anlagt allerede i perioden 1100-1300. 

På fl ere af værfterne ligger velbevarede værftsgårde fra 

17- og 1800-tallet.

Inddigningen af kogene går tilbage til starten af 1500-

tallet, da Hertug Frederik af Gottorp byggede et nu 

forsvundet havdige fra Rudbøl til Vidåen. Men først 

med anlæggelsen i 1556 af Hertug Hans den Ældres 

dige mellem Højer og Rudbøl blev der tale om en sik-

ring af området og dets befolkning. Der er fl ere gamle 

ådiger i området, bl.a. langs Vidåen mellem Lægan 

og Rudbøl og langs landegrænsen. Det yngste dige er 

Højer-Rudbøl diget med Højer Gamle Sluse, som blev 

opført i 1861.

Markled i Tøndermarsken
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Tekniske anlæg

Oven på Højer-Rudbøl diget går landevejen mellem 

de to byer. I afgrænsningen mod øst ligger den større 

vej mellem Tønder og Süderlügum. Herudover er der 

kun spredte mindre veje i området. I den østlige del 

af området ligger jernbanen mellem Tønder og lande-

grænsen. En større højspændingsledning går fra Højer 

til Tønder, og fl ere mindre elledninger går gennem 

området. Der er desuden nogle få enkeltstående vind-

møller. Sydvest for Tønder fi ndes en mindre landings-

bane til fl y.

Rumlige og visuelle forhold

Landskabskarakteren er først og fremmest præget af 

de vidtstrakte jordbrugsfl ader med grøfter, værftsgårde 

og diger. Disse karaktergivende og ganske få elemen-

ter giver landskabet en stor rumlig skala. Landskabet 

virker meget åbent og ensartet på grund af de store 

landbrugsfl ader, som ikke opdeles af levende hegn og 

anden træbeplantning. Tilstedeværelsen af vindmøl-

ler, højspændingsledninger og enkelte bevoksninger i 

området gør, at landskabet lokalt kan virke lidt sam-

mensat. Landskabet fremstår meget stille, og visuelt 

virker karakterområdet også roligt på trods af trafi kken 

på vejene og de enkelte vindmøller. 

En samling af velbevarede værftsgårde Ved Åen og 

Rudbøl grænseby er bebyggelsesmiljøer med historisk 

oplevelsesværdi. Andre vigtige enkeltelementer i land-

skabet er digerne, pumpestationer samt de bebyggede 

såvel som ubebyggede værfter. Ådiget langs landegræn-

sen er af stor fortælleværdi.

Fra toppen af digerne er der vid udsigt over det fl ade 

landskab. Digerne ligger hovedsageligt i yderkanten af 

området og falder på afstand ind i det åbne, fl ade land-

skab. Tæt på er især Højer-Rudbøl diget en markant 

terrænkant og Tønder by på Abild Bakkeø virker som 

en markant funktionsafgrænsning. 

De våde og naturprægede områder omkring Vidåen og 

Rudbøl Sø fremstår med en anden karakter end resten 

af landskabskarakterområdet og udgør et delområde 

for sig. 

Marskgård på værft
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Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Landskabet med de gamle diger, inddigede koge og 

værftsgårde har en forholdsvis lang kontinuitet med 

en tidsdybde på over 200 år. De ældste koge, diger og 

værfter er fl ere hundrede år gamle og hele marskom-

rådet kan betegnes som et fungerende kulturmiljø.  

Samlingen af gårdene Ved Åen og Rudbøl by fremstår 

som selvstændige kulturmiljøer og er intakte i forhold 

til deres kulturhistoriske oprindelse. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand

De karaktergivende elementer i landskabet i form af 

diger, værftsgårde og åbne landbrugsarealer fremtræ-

der generelt i god tilstand. Især de mange velbevarede 

marskgårde, der ligger på værfter i det åbne landskab, 

fremtræder meget intakte og er af stor oplevelsesmæs-

sig værdi. Diger og grøfter er med til at understrege 

landskabets tilblivelse samt anvendelse og er af stor 

fortælleværdi. Intensiveringen af landbrugsjorden til 

andre afgrøder end græs er dog med til at sløre sam-

menhængen mellem kulturhistorisk oprindelse og na-

turgrundlag, idet marsken oprindeligt blev indvundet 

til afgræsningsformål. Landskabskarakteren virker, på 

trods af dette, generelt uforstyrret, men bliver dog lo-

kalt forstyrret af vindmøller og højspændingsledninger. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Internationale naturbeskyttelsesområder: Langt største-

delen af området udgør et EF Fuglebeskyttelsesområde 

F60: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen og 

er samtidigt Ramsarområde R27: Vadehavet, begge 

med undtagelse af den østligste del samt umiddelbart 

nordvest for Tønder. Vidåen med tilløb, Rudbøl Sø og 

Magisterkog udgør Habitatområde H90: Vidåen med 

tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkog.

Fredninger: Den nedre del af Vidåsystemet med Magi-

sterkogen, Rudbøl Sø og Vidåen er fredet ved »Lov om 

beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken« af 12. 

marts 1988. 

Kystnærhedszone: Den vestligste del af Højer Kog er 

beliggende indenfor kystnærhedszonen.

Natur: Søer, enge og moser, der er nævnt ovenfor 

under Arealanvendelse, er alle beskyttede efter naturbe-

skyttelseslovens §3.

Zonestatus: Hele området ligger i landzone.

Regionplanmæssige udpegninger:

Ferie-fritidsformål: Ved Højer, Møgeltønder og Rudbøl 

er små arealer udlagt til ferie-fritidsformål.

Kirker: Større områder omkring Møgeltønder Kirke og 

Ubjerg Kirke er udpeget som kirkelandskaber. 

Kulturmiljø: Hele området på nær den østligste arm er 

udpeget som værdifuldt kulturmiljø.

Landbrug: Hele området er udpeget som særligt føl-

somt landbrugsområde (SFL).

Landskab: Området indenfor kystnærhedszonen er 

udpeget som værdifuldt kystlandskab, og hele området 

udenfor kystnærhedszonen er udpeget som værdifuldt 

landskab. Hele området er udpeget som større ufor-

styrret landskab. 

Natur: Området øst for Højer-Rudbøl-diget er udpeget 

som område med naturinteresser. 

Skovrejsning: I hele området er skovrejsning uønsket.

Sårbarhed og potentialer

Det er vigtigt for opretholdelsen af karakteren i om-

rådet, at den traditionelle driftsform med afgræsning 

opretholdes, og at landskabet holdes åbent. Området 

er sårbart overfor intensivering af landbruget i retning 

mod mindre afgræsning og fl ere afgrøder. En eksten-

sivering med fl ere afgræssede arealer vil understøtte 

landskabskarakteren i retning mod den oprindelige 

arealanvendelse og vil tydeliggøre sammenhængen 

mellem kulturhistorisk oprindelse og naturgrundlag. 

For at bevare det vide udsyn, bør området fortsat hol-

des frit for tekniske anlæg samt høj bevoksning. For at 

opretholde karakteren er det ligeledes vigtigt, at bevare 

de gamle marskgårde og undgå at tilbygninger slører 

de karakteristiske værftsstrukturer. 
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Nøglekarakter 

Et inddiget fl adt, åbent og uforstyrret marsklandskab, 

som er opdelt af hav- og ådiger.

Beliggenhed og afgrænsning

Området afgrænses mod vest af Vadehavet og mod øst 

af Højer-Rudbøl-diget samt af Rudbøl by. Mod syd 

afgrænses området af den dansk-tyske grænse og mod 

nord af Højer by samt diget mellem Højer og Emmer-

lev Klev. 

Landskabstype 

Hovedtype F
c
: Inddiget marsk

Hovedtype F
b
: Uinddiget marsk med slikgårde og/eller 

grøfter 

Undertype 1F
c
: Inddiget marskområde ved Tønder 

med græs og landbrug

Undertype 2F
b
: Uinddiget marsk med slikgårde foran 

Det Fremskudte Dige 

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området består af inddiget marsk i koge, som er 

opdelt af diger af varierende alder. Foran Det Frem-

skudte Dige fra 1979-81 er der en smal bræmme af 

0 2 km

2.  Ydre marskområde ved Tønder

Område 2. Ydre marskområde i Tønder
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uinddiget marsk. De ældste koge ligger i forbindelse 

med Højer-Rudbøl diget, som blev anlagt i 1553-57. 

Kogene bliver gradvist yngre vestpå mod Det Frem-

skudte Dige. Området er fl adt og beliggende ca. 0-2 m 

over DNN. Digerne rager op i landskabet med op til 

7 m. Området gennemskæres af Vidåen, som passerer 

Højerdiget og Det Fremskudte Dige gennem sluser. 

Kogene afvandes og vandes via et netværk af grøfter 

og pumpestationer, som blev anlagt under det store 

afvandingsprojekt i årene 1925-32. I den yngste kog, 

Margrethekogen bag Det Fremskudte Dige, ligger en 

2,6 km2 stor kunstig saltvandssø. Der pumpes havvand 

ind i søen, så der kan opretholdes et rigt marint dyreliv 

som fødegrundlag for fugle. Søen blev lavet som kom-

pensation for inddigningen af de tidevandsfl ader, som 

tidligere var et vigtigt fødekammer for fugle. 

Den uinddigede marsk foran Det Fremskudte Dige er 

opstået ved etableringen af diget og er således delvis 

kunstig. Der er anlagt slikgårde for at fremme afl ej-

ringen af fi nt sand- og lermateriale med det formål at 

beskytte diget.

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet er særligt præget 
af at være et fl adt og meget åbent, inddiget 
marsklandskab, som er upåvirket af tekniske 
anlæg. Det regelmæssige mønster af tætte 
afvandings- og bevandingsgrøfter, der opdeler 
marsken i rektangulære landbrugsfl ader, er også 
karakteristisk. Landbrugsarealerne udnyttes 
hovedsageligt til vedvarende græsning. 

Vidåen gennemskærer området fra Rudbøl til 
Vidå-slusen. Havdiger og ådiger inddeler om-
rådet i koge og virker samtidig som markante 
terrænformationer. Specielt Det Fremskudte Dige 
er en meget markant terrænkant.

Området er et storskala landskab med vide ud-
sigter, som ikke hindres af hegn og beplantnin-
ger. Det er især karaktergivende for dette unikke 
kulturhistoriske landskab, at den oprindelige 
driftsform med græsning stadig er fremhersken-
de. De oprindelige diger og huse har også stor 
kulturhistorisk fortælleværdi. 

Foran det fremskudte dige fi ndes en smal 
bræmme af uinddiget marsk. Denne og Salt-
vandssøen i Margrethe Kog udgør to delområder 
i karakterområdet.

F A K T A

Udsigt over Tøndermarsken fra Højer-Rudbøl diget



Landskabskarakterområder 4

23

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Der er hverken skove, levende hegn eller småbeplant-

ninger i området. Ved gårdene ses enkelte træer.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Arealanvendelsen i området er helt overvejende ved-

varende græs, som afgræsses af får og i mindre omfang 

kvæg. Få marker er opdyrkede med andre afgrøder. I 

området vest for Højer-Rudbøl diget er der adskillige 

smalle engarealer langs grøfterne. 

Margrethe Kog, der ligger bag Det Fremskudte Dige, 

består af et stort engareal, lidt strandeng, en 2,6 km2 

stor saltvandssø samt fl ere mindre søer. Saltvandssøen 

med dens rørskov og det smalle marskområde foran 

Det Fremskudte Dige udgør de mere naturprægede 

arealer i området. I modsætning til de ældre inddig-

ninger er der ikke kommet en naturlig marskdannelse 

foran Det Fremskudte Dige. Det skyldes, at man ind-

drog den højest liggende vade bag diget, og at vand-

dybderne foran diget er for store til naturlige marsk-

dannelser. 

Bebyggelsesmønstre

Store dele af området er helt ubebygget, bortset fra 

enkelte gårde i Gammel Frederiks Kog. Der er desuden 

en lille række af parcelhuse langs vejen syd for Højer 

og et besøgscenter ved Højer Gl. Sluse.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Området rummer en lang række kulturspor der fortæl-

ler om marskens tilblivelse. Først og fremmest hav- og 

ådigerne, sluserne (Højer og Vidå sluser), pumpesta-

tionerne, grøfter og enkelte værfter. Især digerne og 

grøfterne er med til at understrege landskabets tilbli-

velse, sikring og anvendelse. Marsken udgør et meget 

markant og karakteristisk kulturmiljø.

Det nyeste dige er Det Fremskudte Dige fra 1979-81 

som er 7,5 m højt. Derudover er der Højer-Rudbøl-

diget, som blev opført i 1556, og Højer-Siltoft-diget 

med Højer Gamle Sluse fra 1861. Ådiget, som danner 

en del af den fysiske landegrænse, er af stor fortæl-

leværdi. Der ligger fl ere pumpestationer i området, 

som er anlagt i forbindelse med afvanding af området 

i 1926.

Magrethekog
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Området er opdelt i 5 landsbyejerlav, som geografi sk 

følger de samme grænser som kogene. I Gammel 

Frederiks Kog ligger 5 ubebyggede værfter, som alle 

er anlagt efter etableringen af diget mellem Højer og 

Rudbøl i 1500-tallet. I Rudbøl Kog ligger et enkelt 

værft, som også er ubebygget. 

Tekniske anlæg

Området er næsten upåvirket af tekniske anlæg. Et 

rensningsanlæg øst for Højer Gamle Sluse, Højer Lyst-

bådehavn ved den gamle Vidåfabrik (nu Højer Lys) 

samt Vidåen- og Højer sluser er de eneste tekniske 

anlæg udover de mindre landeveje. 

Rumlige og visuelle forhold

Landskabskarakteren er først og fremmest præget 

af de store udstrakte og afgræssede landbrugsfl ader, 

uden beplantning, tekniske anlæg og bebyggelse til 

at skjule det vide udsyn. Disse ganske få karaktergi-

vende elementer giver landskabet en meget stor skala. 

Landskabsrummet opleves som meget åbent, men er 

dog opdelt af diger i horisonten. Det fl ade terræn, de 

store landbrugsfl ader og det vide udsyn uden barriere-

skabende elementer betyder, at landskabskarakteren i 

området fremstår udpræget ensartet. Saltvandssøen og 

de omgivende vådområder i Margrethe Kog fremstår 

som et delområde for sig selv, ligesom det uinddigede 

marskområde udenfor Det Fremskudte Dige. Begge 

delområder indgår dog i karakterområdet, da de lav-

vandede områder set fra digekronen hænger visuelt 

sammen med resten af Tøndermarsken. De våde enge 

og den nære beliggenhed til Vadehavet gør, at kultur-

landskabet opleves som rigt på natur. 

Karaktergivende er endvidere mønsteret i landskabet, 

som fremstår med lige veje, rette afvandings- og bevan-

dingsgrøfter og langstrakte diger. Landskabet er meget 

stille, og visuelt virker karakterområdet også roligt. 

Vidåfabrikken fra 1918
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Dog ses vindmøller i bevægelse nord og syd for områ-

det. Højer og Rudbøl er tilgrænsende byområder, som 

dog ikke virker som markante afgrænsninger. 

Vigtige enkeltelementer i landskabet er hav- og ådiger-

ne, som udgør dominerende terrænkanter i landskabet, 

samt sluserne og pumpestationerne. Vidåfabrikken (nu 

Højer Lys) fra omkring 1900, der ligger ned til Vidåen 

øst for Højer Gl. Sluse, er en meget markant bygning 

i landskabet. Fra digekronerne og ved Vidå slusen er 

der vidt udsyn over det store og uforstyrrede marskom-

råde. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Kulturlandskabet i karakterområdet har en lang konti-

nuitet med en tidsdybde på over 200 år. Inddigningen 

af området er sket successivt fra opførelsen af Højer-

Rudbøldiget i 1553-57 og frem til opførelsen af Det 

Fremskudte Dige 1979-81. Hele marskområdet er et 

fungerende kulturmiljø, der stadig overvejende bruges 

til det oprindelige formål, nemlig ekstensivt landbrug.

Landskabets fysiske og visuelle tilstand

De karaktergivende elementer i form af diger og åbne 

afgræssede landbrugsfl ader er i god og intakt tilstand. 

Der er tydeligt samspil mellem naturgrundlag og kul-

turmønstre, idet arealanvendelsen hovedsagelig består 

af den oprindelige afgræsning med får og kvæg. Diger 

og grøfter er ligeledes med til at understrege landska-

bets tilblivelse og anvendelse og er af stor fortælleværdi. 

Landskabskarakteren er meget uforstyrret, og området 

præges ikke af udviklingstendenser i form af tekniske 

anlæg og ny bebyggelse.

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Internationale naturbeskyttelsesområder: Hele området 

er udpeget som EF Fuglebeskyttelsesområde F60: 

Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen og er sam-

tidigt Ramsarområde R27: Vadehavet. Den vestligste 

del af området, Margrethe Kog, er beliggende i Ha-

bitatområde Vadehavet H78: Vadehavet med Ribe Å, 

Tved Å og Varde Å vest for Varde. 

Fredninger: Området vest for Højer-Rudbøl-diget 

bestående af Ny Frederiks Kog, Gl. Frederikskog og 

Rudbøl Kog, samt den nedre del af Vidåsystemet med 

Magisterkogen, Rudbøl Sø og Vidåen er fredet ved 

»Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken« 

af 12. marts 1988. 

Kystnærhedszone: De yderste ca. 3 km af området mod 

vest er beliggende indenfor kystnærhedszonen. 

Natur: Søer, enge og strandenge nævnt ovenfor under 

Arealanvendelse er alle beskyttede af naturbeskyttelses-

lovens §3.

Zonestatus: Hele området ligger i landzone.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljø: Hele området er udpeget som værdifuldt 

kulturmiljø.

Landbrug: Hele området på nær saltvandssøen og om-

rådet foran diget er udpeget som særligt følsomt land-

brugsområde (SFL).

Landskab: Hele området indenfor kystnærhedszonen 

er udpeget som værdifuldt kystlandskab og som vær-

difuldt landskab. Hele området er udpeget som større 

uforstyrret landskab

Natur: Hele området er udpeget som naturområde. 

Skovrejsning: I hele området er skovrejsning uønsket. 

Sårbarhed og potentialer

For at bevare dette enestående og åbne kulturlandskab, 

er det vigtigt at opretholde den traditionelle driftsform 

med afgræsning. Området er sårbart overfor intensive-

ring af landbruget, som vil ændre landskabets karakter. 

En ekstensivering i form af fl ere afgræssede arealer vil 

understøtte landskabskarakteren i retning mod den 

oprindelig arealanvendelse. Dette vil samtidigt tydelig-

gøre sammenhængen mellem områdets kulturhistori-

ske oprindelse og naturgrundlag.
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3. Hjerpsted Bakkeø 
Nøglekarakter

En kystnær bakkeø med intensivt landbrug og mange 

landsbyer med store, velbevarede gårde beliggende 

langs bakkeøens rande.

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabskarakterområdet Hjerpsted Bakkeø er et ca. 

15 km langt og op til 5 km bredt område, der ligger 

langs Vadehavskysten i Højer og Bredebro kommuner. 

Bakkeøens terræn giver de fl este steder en naturlig 

afgrænsning mod de lavtliggende arealer. Mod vest 

afgrænses området i den sydlige ende af Vadehavet. Fra 

Koldby og nordpå afgrænses området mod vest af et 

sommerdige og af marsk. Mod nord og øst afgrænses 

området af de omkringliggende fl ade, ubebyggede og 

lavtliggende arealer med bl.a. marsk og mose. I den 

sydlige del går grænsen syd om Højer by og følger den 

nordlige ende af Højer-Rudbøl-diget til Emmerlev 

Klev.

Landskabstype 

Hovedtype A: Bakkeø

Undertype 3A: Hjerpsted Bakkeø med landbrug og 

mindre skovbeplantninger

0 2 km

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet udgøres af en bak-
keø, som hæver sig op over det omgivende 
fl ade terræn. Bakkeøens plateau præges af 
intensivt dyrkede landbrugsfl ader, som opdeles 
af hegn, mindre nåletræsbeplantninger og få 
større plantageområder. Bakkeøens randområ-
der har større åbne vidder. Området har mange 
landsbyer, som primært ligger langs randen af 
bakkeøen (gestranden) og langs vejene i de ydre 
dele af landskabskarakterområdet. Bebyggelsen 
består af mange store og ofte gamle velbeva-
rede gårde, hvoraf mange har store nutidige 
tilbygninger til husdyrproduktion. Gestranden 
har i kraft af den store kontrast til den omgi-
vende marsk en stor oplevelsesværdi. Området 
indeholder mange forhistoriske minder i form 
af bopladser og gravhøje samt kirker med åben 
beliggenhed. Landskabskarakteren præges af 
tekniske elementer som vindmøller. Særligt 
synlig er den store vindmøllepark midt i området 
nord for Hjerpsted by. 

Højer by med de omkringliggende inddigede 
marskfl ader udgør et kontrastskabende delom-
råde. Byen ligger på sin egen lave bakke, og om-
råderne uden for byen er åbne marsklignende 
fl ader næsten uden beplantning.

F A K T A

Område 3. Hjerpsted Bakkeø
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Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området er en oval bakkeø af afl ejret moræne fra 

næstsidste istid, som består af hovedsageligt moræneler 

og med smeltevandssand på toppen af bakkeøen. Bak-

keøen hæver sig fra det omgivende fl ade, lave landskab 

til et plateau på 8-10 meter i den nordlige ende. I den 

sydlige ende er området højere med op til 24 m på det 

højeste sted. Bakkeøranden er særligt markant mod 

nord og øst. Bakkeøen udgør ca. 13 km af kystlinien. 

Denne kyst er en af de få strækninger langs Vadehavet, 

som det ikke har været nødvendigt at inddige. Dog 

er der i den nordlige del et lavt dige, som kan over-

svømmes ved større storme. I den sydlige ende ved 

Emmerlev Klev hæver terrænet sig 9 meter over havet 

med en stejl kystklint, som gradvis eroderes. Her ender 

Det Fremskudte Dige, som beskytter Tøndermarsken. 

I den nordlige ende af bakkeøen er højden mod kysten 

2-3 meter, hvilket kan medføre oversvømmelser under 

hårde stormfl oder. Bakkeøen afvandes af talrige mindre 

grøfter, som overvejende løber mod den nærmeste bak-

keørand. To bække løber fra midten af Bakkeøen ud til 

Vadehavet. 

Umiddelbart syd for bakkeøen ligger Højer by på en 

anden lille morænebakke adskilt fra Hjerpsted Bakkeø. 

Området mellem Højer og bakkeøen er fl adt og består 

af ferskvandssand og saltvandsafl ejringer (marsk).

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Der ligger en del mindre nåletræsbevoksninger spredt 

i området, hvoraf de fl este er mindre end 4 ha. I den 

sydlige del af området fi ndes lidt større og mere sam-

menhængende skovområder med primært nåletræ. 

Den største er Tingdal Plantage på ca. 95 ha. Flere af 

nåletræsbevoksningerne er omkranset af løvtræsbryn. 

Der er mange levende hegn, som viser en tydelig 

sammenhæng med naturgrundlaget, idet de næsten 

udelukkende er placeret på de sandede områder på den 

indre del af bakkeøen. Der er fl est hegn i den nord-

lige ende, mens der er færre hegn på bakkeørandene. 

Hegnene veksler mellem løv og gran. De fl este hegn er 

enrækkede, mens nogle er fl errækkede løvtræshegn. De 

fl este er placeret langs grøfter, veje og som marskskel. 

Enkelte ældre gårde har jorddiger omkring bebyggel-

sen.

Udsigt fra vejen mellem Vester Gammelby og Skast
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Dyrkningsform og natur/halvkultur

Arealanvendelsen på bakkeøen er helt overvejende 

intensivt fuldtidslandbrug. Den dominerende produk-

tion er afgrøder som korn og majs, og der er mange 

produktionsanlæg til svine- og kvægavl. Der er nogle 

græsmarker, hvoraf de fl este er i omdrift. 

 

I området omkring Hjerpsted by og Tingdal Plantage 

ligger fl ere hedeområder, hvoraf det største er 24 ha 

stort. Der er desuden mindre arealer med eng, mose og 

overdrev på bakkeøen. Nogle arealer afgræsses af får. 

Bebyggelsesmønstre

Der er mange landsbyer med gårde i området. Bebyg-

gelsen ligger fl ere steder som gestrandbebyggelse på 

overgangen fra bakkeøen til de lavtliggende mose- og 

marskområder. Landsbyerne Vesterende/Østerende 

Ballum på kanten til Ballum Enge er et typisk eksem-

pel på en sådan randbebyggelse. Mange gårde ligger 

spredt enkeltvis langs vejene i området. Ofte er det 

relativt store gårde med husdyrproduktionsanlæg. De 

større landsbyer Bådsbøl-Ballum/Husum-Ballum og 

Sønder Sejerslev har både gårde og noget bymæssig 

bebyggelse. Sydligt i området ligger Højer by.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Gestrandbebyggelserne er placeret med tilgang til både 

agerland på bakkeøen og græsningsjord i marsken. Der 

er mange ældre velbevarede gårde i området fra 17- og 

1800-tallet. Hjerpsted er en særlig velbevaret uudfl yt-

tet landsby. Området er rigt på fortidsminder. Alene i 

Hjerpsted Sogn fi ndes 32 gravhøje. Især området mel-

lem Hjerpsted og Koldby har en stor koncentration 

af gravhøje med en gruppe af ti gravhøje lidt nord for 

Hjerpsted, og en gruppe på 22 gravhøje 1 km syd for 

Hjerpsted. I området mellem Emmerlev og Koldby 

fi ndes også mange sten- og jernalderbopladser. Der 

er fl ere store kirker i området. Emmerlev og Hjerp-

sted kirker ligger markant i åbent terræn mellem fl ere 

landsbyer, mens Vesterende Ballum er en godt bevaret 

kirkelandsby med ældre gårde og huse placeret tæt 

rundt om kirken og kirkegården. 

Tekniske anlæg

Der er forholdsvis mange asfaltveje og mange markveje 

i området. En større højspændingsledning går syd-nord 

gennem området og drejer mod øst ved transformator-

stationen nord for Skast. Der er fl ere mindre ellednin-

ger i området. Midt på bakkeøen nord for Hjerpsted 

Bakkeøranden ved Emmerlev Klev
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ligger en stor vindmøllepark med 40 møller. Der er 

desuden fl ere mindre samlinger af møller og enkelt-

møller i området. Nordvest for Vester Gammelby er 

placeret to master og en losseplads med deponier. Vest 

for Skast står en enkelt mast. Masterne er dog kun 

synlige lokalt. 

Rumlige og visuelle forhold

Landskabet præges af en vekslen mellem relativt mange 

elementer som hegn, skovbeplantninger, vindmøller, 

gårde og landsbyer. Disse elementer og det let stigen-

de/faldende terræn opdeler landskabet i relativt trans-

parente rum af varierende størrelse. På den centrale del 

af bakkeøen er de rumlige afgrænsninger mere lukkede 

pga. tætte hegn og skovbeplantninger. Dog udgør 

markfl aderne relativt store rum. Landskabet fremstår 

dermed som værende af middel skala. 

Landskabskarakteren opleves som varieret, idet den 

veksler mellem de relativt lukkede rum midt på bak-

keøen og de mere åbne bakkeørande, hvorfra der er 

udsyn over de omkringliggende områder. Der er et vist 

mønster i landskabet, idet beplantninger og hegn fi n-

des mest på bakkeøens centrale del, mens bebyggelsen 

typisk ligger langs gestranden på overgangen mellem 

to ressourcegrundlag. Mønsteret forstærkes af relativt 

store markfl ader med linier i form af grøfter og hegn 

og punkter i form af enkeltliggende gårde. Lydmæssigt 

er området stille, mens det visuelt kun er middel roligt 

på grund af de mange vindmøller. Det fl ade område 

ved Højer afviger fra den generelle landskabskarakter.

Overgangene mellem gestranden og de lavtliggende 

områder er de fl este steder tydelig og giver en visuel 

og kulturhistorisk oplevelse af naturgrundlaget. I den 

nordlige ende af området er der vid udsigt ud over det 

store marskområde ved Ballum. Langs den vestlige side 

af bakkeøen er der vid udsigt ud over hav og kystland-

skab. De højtliggende kirker i Emmerlev, Hjerpsted 

og Vesterende Ballum kan ses over store afstande og er 

vigtige enkeltelementer i landskabet. Selve bakkeøen 

er et oplevelsesrigt geomorfologisk landskabselement. 

Herudover er Emmerlev Klev med den stejle kystklint 

en oplevelsesrig geotop. Den tætte forekomst af grav-

høje mellem Emmerlev og Koldby gør dette område til 

et kulturhistorisk oplevelsesrigt område. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Landskabet har en tidsdybde på 0-200 år på grund 

af de gamle gårde og de bevarede landsbystrukturer, 

som i dag fremstår som fungerende kulturmiljøer. Der 

har tidligere været mere hede midt på bakkeøen, men 

herudover er der ikke sket markante ændringer i natur-

grundlaget de sidste par hundrede år. Landskabet må 

derfor siges at være intakt i forhold til dets kulturhisto-

riske oprindelse. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karakter-

givende landskabselementer kan siges at være god, da 

særlig landsbystrukturerne og en del gårde er velbeva-

rede. Området er et intensivt landbrugsområde med 

store produktionsanlæg, der ikke er præget af nedlæg-

gelse. De visuelle oplevelsesmuligheder i landskabet er 

generelt vedligeholdt, idet bakkeørandene og kirkeom-

givelserne holdes åbne de fl este steder. 

Landskabskarakteren er delvist forstyrret af tek-

niske anlæg i form af vindmøller. I forhold til den 

kulturhistoriske oprindelse og byggestil udgør de store 

tilbygninger til gårdene et mere og mere dominerende 

element. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Fredninger: Vesterende Ballum, Skast, og Hjerpsted 

kirkers omgivelser er fredet. Et område på over 300 ha 

langs kysten ved Hjerpsted og Koldby er fredet samt et 

lille hedeområde øst herfor.

Kystnærhedszone: De yderste tre km af området mod 

vest er beliggende indenfor kystnærhedszonen, hvilket 

er over halvdelen af bakkeøen.

Natur: Der er nogle få spredte enge, moser og heder, 

særligt i midten af området, som er registreret og be-

skyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3.

Zonestatus: Højer by ligger i byzone, og der er små by-

zoneudlæg i Sønder Sejerslev og Bådsbøl-Ballum. Der 

er alle tre steder planlagt yderligere arealer til byformål.

Resten af området er landzone.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kirker: Områder omkring Ballum Kirke, Skast Kirke, 

Emmelev Kirke og Hjerpsted Kirke er udpeget som 

kirkelandskaber. 
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Kulturmiljø: Den vestlige del af bakkeøen omkring 

Hjerpsted og de mange gravhøje og bopladser er udpe-

get som værdifuldt kulturmiljø.

Landbrug: Et område omkring landsbyen Hjerpsted og 

et område omkring landsbyerne Vester Gammelby og 

Nørre Sejerslev er udpeget som særligt værdifuldt land-

brugsområde. Der er udpeget særligt følsomme land-

brugsområder (SFL) omkring Kogsbøl Mose og i områ-

det omkring Tingdal Plantage og Hjerpsted, samt nogle 

helt små arealer i den nordvestlige ende af området.

Landskab: En bræmme på 1-1,5 km langs Vadehavet er 

udpeget som værdifuldt kystlandskab og et mindre om-

råde med Tingdal Plantage og hedeområder er udpeget 

som værdifuldt landskab. Bakkeøranden i nord og i 

sydøst er udpeget som uforstyrret landskab sammen 

med de tilstødende områder.

Natur: En bræmme langs kysten mod vest er klas-

sifi ceret som naturområde af høj biologisk værdi. Det 

samme gælder området ned til Kogsbøl Mose i øst.

Skovrejsning: På hele den vestlige rand af bakkeøen ud 

mod Vadehavet er skovrejsning uønsket. Det samme 

gælder bakkeøranden mod nord, som grænser ned til 

Ballum marskområde. Desuden er et mindre område i 

den nordlige del ved landsbyen Skast, et område græn-

sende ned til Kogsbøl Mose i øst og et område omkring 

Emmerlev Kirke udpeget som områder, hvor skovrejs-

ning er uønsket.

Turistområde: Den sydlige halvdel af området, til vejen 

som går på tværs mellem Hjerpsted og Nørre Sejerslev, 

er udpeget som turistområde.

Sårbarhed og potentialer

Bakkeørandene er sårbare overfor tilplantning, fordi 

det vil hindre den visuelle oplevelse af terrænformen 

og det vide udsyn. Udbygning af feriehotel med ferie-

lejligheder ved Emmerlev Klev hindrer delvist udsynet 

i området. For at bevare områdets karakter er en fort-

sat landbrugsdrift og bevaring af de gamle gårde og 

landsbystrukturer vigtig. Nye bygninger bør indpasses 

i landskabet, så de ikke bliver for dominerende. Lige så 

vigtigt er det at holde bakkeørandene fri for beplant-

ning at bevare kirkernes åbne placering i landskabet. 

En genskabelse af fl ere af hedearealerne vil kunne styr-

ke den oprindelige landskabskarakter, som det blandt 

andet kan ses på historiske kort fra 1880. 

4. Ballum marskområde
Nøglekarakter

Et inddiget og opdyrket marsklandskab, som er fl adt, 

vidtstrakt, åbent og ensartet. Et landskab med meget 

lidt bebyggelse og bevoksning.

Beliggenhed og afgrænsning

Området afgrænses mod vest af Ballumdiget. Mod 

nord, øst og syd afgrænses området af terrænets stig-

ning op mod gestranden, som hæver sig lidt. Gest-

randen og de højereliggende områder har fl ere hegn 

og færre grøfter end Ballummarsken. Den naturlige 

grænse mod øst er fl ere steder lidt diff us, men er fastsat 

til vejen Randerup vej. Området øst for Randerupvej 

har en mere lukket landskabskarakter end den store, 

åbne Ballummarsk. 

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet Ballum marskområde 
er præget af at være et fl adt, åbent og vidt-
strakt marskområde, som er inddiget. Området 
afgrænses af Ballumdiget mod Vadehavet og 
gestranden, som hæver sig rundt om de andre 
sider af området. Området er meget lidt bebyg-
get og stort set ubevokset, hvilket giver et vidt 
udsyn. Arealanvendelsen i området er udeluk-
kende landbrug med intensivt dyrkede afgrøder 
og græsmarker. De spredte gårde ligger på 
naturlige forhøjninger i området og på men-
neskeskabte værfter. Området gennemskæres 
af den regulerede Brede Å samt af et netværk af 
afvandings- og bevandingsgrøfter. Området har 
et meget ensartet præg og er næsten upåvirket 
af tekniske elementer. Digerne og grøfterne er 
med til at understrege landskabets tilblivelse og 
anvendelse. Bebyggelsesmønstret, med gårde på 
værfter og polde samt det gamle sommerdige, 
vidner om menneskers mangeårige kamp mod 
naturkræfterne. De forladte værfter fra den tid-
ligere landsby ved Misthusum vidner tydeligt om 
dette. Der er hermed en tydelig sammenhæng 
mellem naturgrundlag og kultur. Hele marskom-
rådet med Ballumdiget, sommerdiget, grøfterne 
og værfter har stor kulturhistorisk fortælle- og 
oplevelsesværdi. 

F A K T A
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Landskabstype 

Hovedtype 4F
c
: Inddiget marskområde

Undertype 4F
c
: Inddiget marskområde ved Ballum 

med landbrug

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området består af inddiget marsk, som blev inddiget 

ved bygningen af Ballumdiget i 1914-18. Området er 

stort, åbent og fl adt. Det er omkranset af højere lig-

gende bakkeøer og Ballumdiget. Terrænet i marsken 

ligger 0-3 m over DNN, mens diget er omkring 5-6 m 

højt. Små fl yvesandafl ejringer rager lidt højere op end 

resten af området. Områdets få gårde er overvejende 

placeret på disse og på menneskeskabte forhøjninger 

(værfter). Området gennemskæres af de tre regulerede 

åer Hørmols, Brede Å og Røgelstrøm og har et tæt net-

værk af afvandings- og bevandingsgrøfter, som i nord 

hovedsageligt er nordsyd-gående, mens de i syd ho-

vedsageligt er østvest-gående. Ved Brede Å er der efter 

reguleringen efterladt en del større afsnørede slynger af 

det gamle åløb i terrænet. Syd for Brede Å er der stadig 

bevaret lange, sammenhængende pril-systemer fra det 

tidligere uinddigede marskområde. Der er enkelte små 

søer i området nord for diget, hvor man tidligere har 

gravet klæg.

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Området er næsten uden bevoksning, på nær spredt 

buskvegetation langs nogle grøfter i den sydlige del af 

området og enkelte korte hegn i nærheden af gårdene. 

Nord for Rømødæmningen er der buskvegetation i 

området med klæggrave og søer.

0 2 km

Område 4. Ballum Marskområde
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Dyrkningsform og natur/halvkultur

Området er et udpræget landbrugsområde, som især 

i den sydlige del er intensivt udnyttet med afgrøder. I 

den centrale del af området er hoveddelen udlagt med 

græs, hvoraf en del er uden for omdrift (ekstensivt 

dyrket). Der er en del større kvæg- og svinefarme i 

umiddelbart nærhed af området mod syd og øst. Der 

er mange spredte græssede enge i den centrale del af 

området på op til ca. 10 ha. Engene ligger i forbindelse 

med Brede Å og sommerdiget ved Misthusum. 

Bebyggelsesmønstre

Hele området er stort set ubebygget, bortset fra enkelte 

spredte gårde ved Forballum, Højbjerg, Kringlum og 

Terre. Der er i alt ca. 10 gårde, og gårdene ligger langs 

vejene på de højeste punkter i landskabet. Ballum 

Sluse på Ballumdiget, Ballum Slusekro, Misthusum og 

Markmandshuset udgør resten af bebyggelsen i områ-

det.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Ballum marskområde rummer en lang række kultur-

spor. Først og fremmest er der værfterne, digeforløbene 

og de tilgrænsende gestrandbebyggelser (Østerende 

Ballum, Ottersbøl og Mjolden), der fortæller om mar-

skens kulturhistorie fra mange forskellige tidsperioder. 

Hele området er af kulturhistorisk betydning. I Bal-

lum Enge ses otte velbevarede værfter fra den forladte 

landsby Misthusum og det velbevarede sommerdige. 

Af andre karakteristiske kulturhistoriske elementer i 

området er Ballumdiget, som blev bygget i 1914-19, 

møllerne ved Misthusum, som blev bygget i 1842 til at 

pumpe drikkevand op til kvæg, samt værftbebyggelsen 

i Forballum. Området omkranses af gestrandbebyg-

gelse. 

Tekniske anlæg

Området er stort set upåvirket af tekniske anlæg. Kyst-

vejen er en forholdsvis befærdet landevej langs Ballum-

diget, men ellers er der kun småveje og markveje inde 

Udsigt over Ballum Enge og Markmandens Hus
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i området. I den nordligste del af området skærer vejen 

over Rømødæmningen og Hjemstedvej sig gennem 

området. Også lyskrydset ved vejkrydset før Rømø-

dæmningen er et markant teknisk anlæg. Fra karakte-

rområdet ses fl ere vindmøller, der er placeret udenfor 

området. Indenfor området er der kun én ældre vind-

mølle ved Østerende Ballum og de to historiske møller 

ved Misthusum. 

Der går en højspændingsledning fra Rømødæmningen 

til Skærbæk. Herudover er der nogle mindre ellednin-

ger i området samt et areal, hvor der graves klæg umid-

delbart syd for Rømødæmningen.

Rumlige og visuelle forhold

Landskabskarakteren er først og fremmest præget af, 

at marsken er inddiget og består af udstrakte, fl ade 

og åbne jordbrugsfl ader med diger, der støder op til 

den tilgrænsende gestrand. Disse karaktergivende og 

ganske få elementer giver landskabet en stor skala, og 

på grund af den sparsomme bevoksning og bebyg-

gelse fremstår landskabet som meget åbent og ensartet. 

Ballum-diget og gestranden afgrænser det store og 

fl ade landskabsrum. Karaktergivende er endvidere de 

mange grøfter, der opdeler landbrugsfl aderne i lange 

rektangulære markfl ader. Netværket af grøfter og den 

tilgrænsende gestrand danner et dominerende mønster 

i området. Mønsteret dannes ligeledes af, at gårdene 

i området ligger på naturlige fl yvesands-forhøjninger 

og kunstige værfter i landskabet. Landskabsindtryk-

ket præges generelt ikke af støj og uro, men kystvejen 

langs Ballumdiget og Hjemstedvej mellem Skærbæk og 

Rømødæmningen kan være meget trafi kerede og stø-

jende i turistsæsonen. 

Fra Ballumdiget med Ballum Sluse og fra de ubebyg-

gede værfter i Misthusum er der en vid udsigt over hele 

karakterområdet. Vigtige kulturhistoriske enkeltele-

menter er Ballumdiget, Ballum Sluse, sommerdiget, 

Ballum Slusekro, Misthusum og Markmandshuset, 

der alle har stor fortælle- og oplevelsesværdi. Randerup 

Kirke og Mjolden Færgegård ses også som markante 

punkter i karakterområdet. På den tilgrænsende gest-

rand er der fl ere markante elementer, som kan ses fra 

området, såsom en høj silo ved Mjolden og fl ere vind-

møller. 

Bevandingsmølle i Ballum Enge
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Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Landskabet i karakterområdet har en forholdsvis lang 

kontinuitet og har en tidsdybde på 0-200 år. Mønste-

ret med bebyggelse på gestranden går dog tilbage til 

jernalderen. Hele marskområdet er som sådan et fun-

gerende kulturmiljø, idet den centrale del stadig bruges 

til ekstensiv græsning som oprindeligt.

Ballum marskområde udgør et samlet kulturmiljø 

med mange elementer fra forskellige tidsperioder. I 

Ballum Enge udgør de otte værfter fra den forladte 

landsby Misthusum samt det bevarede sommerdige et 

spændende delmiljø. Ballum Enge afgrænses mod syd 

af gestrandsbebyggelsen Østerende Ballum med fl ere 

velbevarede gårde. I øst afgrænses området af Otters-

bøl og Mjolden, som danner en randbebyggelse langs 

marsken. Her ses bl.a. jernalderens og middelalderens 

beboelsesmønster på gestranden tydeligt. Også Bredeå-

dalen og den delvist fredede værftsbebyggelse Forbal-

lum indgår som væsentlige elementer i kulturmiljøet 

Landskabskarakterens intakthed i forhold til dennes 

kulturhistoriske oprindelse er kun sat til middel, da 

store dele af marskjorden ikke længere bruges til den 

oprindelige afgræsning.

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

De karaktergivende landskabselementer, diger og de 

afgræssede landbrugsfl ader er overvejende i god stand. 

Men da store dele af området udnyttes mere intensivt 

til afgrøder, og fl ere engarealer med tiden er forsvundet 

på grund af afvanding og opdyrkning, er tilstanden af 

de karaktergivende landskabselementer middel. Til-

standen af landskabets visuelle oplevelsesmuligheder 

er ligeledes middel pga. udnyttelsen af de oprindelige 

engarealer til afgrøder. På trods af dette og på trods af 

de lokale tekniske anlæg (klæggravning, veje og vind-

møller) fremstår landskabskarakteren generelt ufor-

styrret pga. det meget tydelige samspil mellem natur-

grundlag og kulturmønstre i marskområdet. Diger og 

grøfter er ligeledes med til at understrege landskabets 

tilblivelse og anvendelse og er af stor fortælleværdi. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold 

Retlige bindinger:

Internationale naturbeskyttelsesområder: EF Fuglebe-

skyttelsesområdet F67: Ballum og Husum Enge og 

Kamper Strandenge samt Ramsarområde R27: Vade-

havet dækker hele karakterområdet. Habitatområde 

H86: Brede Å omfatter Brede Å. 

Kystnærhedszone: Hele området ligger indenfor kyst-

nærhedszonen.

Natur: I en bred bræmme langs Brede Å og op mod 

nord langs å-slyngen har området fl ere spredte §3-be-

skyttede enge i henhold til naturbeskyttelsesloven. 

Regionplanmæssige udpegninger:

Kirker: Et større område omkring Mjolden Kirke og 

Randerup Kirke er udpeget som kirkelandskab. 

Kulturmiljø: Hele området er udpeget som værende et 

kulturmiljø af enestående værdi (undtagen nord for 

dæmningsvej). 

Natur: Størstedelen af området, særligt de centrale dele 

og armen ud mod øst, er udpeget som et naturområde 

med høj biologisk værdi

Skovrejsning: I hele området er skovrejsning uønsket. 

Landskab: Hele området er udpeget som værdifuldt 

kystlandskab og uforstyrret landskab.

Landbrug: Hele området er udpeget som værdifuldt 

landbrugsområde samt som særligt følsomt landbrugs-

område (SFL).

Turistområde: Hele den nordlige del inkl. Misthusum 

er udpeget som turistområde.

Sårbarhed og potentialer

For at opretholde karakteren i Ballum Marskområde er 

det vigtigt, at landskabet holdes åbent og at engarea-

lerne fortsat afgræsses. Flere græssede arealer vil under-

støtte landskabskarakteren i retning mod den oprinde-

lig arealanvendelse og vil tydeliggøre sammenhængen 

mellem kulturhistorisk oprindelse og naturgrundlag. 

Området er derfor sårbart overfor intensivering af 

landbruget. For at bevare det vide udsyn bør området 

holdes frit for tekniske anlæg og høj bevoksning. Hvis 

højspændingstracéet fra Rømø til Skærbæk kabellæg-

ges, vil området være næsten frit for tekniske anlæg. 
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5.  Uinddiget marsk langs 
vadehavskysten, Rømø-
dæmningen, Låningsvejen 
og Mandø 

Nøglekarakter

Et langstrakt, fl adt, åbent og uinddiget marskom-

råde med grøfter og slikgårde langs vadehavskysten, 

Rømødæmningen, Låningsvejen og Mandø.

0 5 km

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet består af den uind-
digede marsk langs vadehavskysten, langs 
Rømø dæmningen og Låningsvejen og omkring 
Mandø. Ind mod land afgrænses området 
hovedsageligt af diger. Den uinddigede marsk er 
karakteriseret ved at være langstrakt (ca. 50 km 
lang) og fl ad. Endvidere er de mange regule-
rede afvandingsgrøfter og kvadratiske slikgårde 
karaktergivende. 

Langs dæmningen er landskabsrummet åbent til 
alle sider, hvorimod det langs kysterne er lukket 
ind imod land pga. digerne. Fra digerne, klitræk-
ken på Mandø, Rømødæmningen, Låningsvejen 
og fra marsken generelt, er der en vid udsigt 
over de langstrakte marskfl ader med strandeng, 
de landindvindende faskingårde og ikke mindst 
Vadehavet. 

Landskabskarakteren er meget præget af 
Vadehavets dynamik, så bredden og oplevelsen 
af karakterområdet veksler med tidevandet. 
Dynamikken i landskabet og landvindingsan-
læggene fortæller en historie, som er unik for 
Danmark. Digerne, sluserne og faskingårdene 
er vigtige kulturhistoriske elementer med stor 
oplevelsesværdi. 

Det uinddigede marksområde sydøst for Esbjerg 
er unikt, idet det er det eneste tilbageværende 
uinddigede marksområde uden bagvedliggende 
dige langs vadehavskysten.

F A K T A

Område 5. Uinddiget marsk langs vadehavskysten, Rømød-
æmningen, Laningsvejen og Mandø
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Beliggenhed og afgrænsning

Området strækker sig langs Vadehavskysten fra Koldby 

i syd til Tjæreborg i nord og omfatter den uinddigede 

marsk langs kysten. Området omfatter ligeledes den 

uinddigede marsk langs Rømødæmningen og Lånings-

vejen samt marsken omkring Mandø. Marsken langs 

vadehavskysten afgrænses mod vest af havet og mod 

øst af diger: fra syd Koldby-Ballumdiget, Ballumdiget, 

Kong Christian den Tiendes Dige, Ribediget samt 

Darumdiget. I den sydlige del afgrænses området af 

Koldbydiget. I nordvest ved Tjæreborg er der et min-

dre område uden bagvedliggende dige. Her afgrænses 

området af det omgivende, stigende terræn. På Mandø, 

langs Låningsvejen og langs Rømødæmningen afgræn-

ses området udadtil af havet med vader. På Mandø 

afgrænses marsken af havdige og klitrække. 

Landskabstype 

Hovedtype F
b
: Uinddiget marsk med grøfter og/eller 

slikgårde

Undertype: 5F
b
: Uinddiget marsk med strandeng og 

slikgårde foran havdigerne fra Koldby- til Darumdiget

Undertype 6 F
b
: Uinddiget marsk med slikgårde om-

kring Rømø-dæmningen

Undertype 16F
b
: Uinddiget marsk med slikgårde om-

kring Låningsvejen til Mandø

Undertype 17F
b
: Uinddiget marsk med strandeng og 

slikgårde omkring Mandø

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området består af en lang smal bræmme af uinddiget 

marsk på ca. 50 km i længden og med en varierende 

bredde. Området veksler mellem meget regulerede 

marskområder med afvandingsgrøfter og etablerede 

landindvindingsforanstaltninger og de mere naturligt 

prægede områder med loer og priler. Et eksempel på 

naturlige pril-systemer ses nord for Rømødæmningen. 

Jordarten i området består af saltvandsafl ejrede mate-

rialer som fi nt sand, silt og ler. 

Opbygningen af marsken er betinget af tidevandet, 

som afl ejrer fi nkornet materiale. Den mest benyttede 

metode til indvinding af land er anlæg af faskingårde, 

som fremmer bundfældningen af det fi nkornede ma-

teriale. Faskingårdene ligger ofte som et regelmæssigt 

mønster af fi rkantede slikgårde med grøblerender, f.eks 

langs Rømø-dæmningen. 

Selve marskområderne er fl ade med en kote på 0-2 

m over DNN. Digerne og Rømødæmningen er op til 

6-7 m høje. De yderste dele af marsken er mere eller 

mindre blotlagte af havvandet, afhængigt af tidevandet. 

Området gennemskæres af å-udløb, hvor de største åer 

løber ud i Vadehavet via sluserne i Ballum, Lille Sluse 

(i sommerdiget ved Astrup), Brøns, Rejsby, Hviding, 

Vester Vedsted, Kammerslusen, Kongeå, Darum og 

Sneum Sluse. 

 Uinddiget marsk foran havdigerne
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Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

I karakterområdet er der kun strandengsvegetation og 

ingen træbevoksning.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Størstedelen af marskområdet er strandeng. Skråninger 

på digerne og den tørreste del af marsken afgræsses de 

fl este steder af får og er uden for omdrift. Enkelte ste-

der, f.eks. på Mandø, er marsken uafgræsset og bevok-

set med tagrør. Mange af faskingårdene langs kysten 

vedligeholdes ikke længere, idet det ønskes, at kysten 

skal kunne udvikle sig mere naturligt. 

 

Bebyggelsesmønstre

I området er der ingen bebyggelse udover sluser. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Karakterområdet rummer en del kulturspor. Først og 

fremmest digerne, sluserne, slikgårdene og grøfterne, 

der fortæller om marskens kulturhistorie og tilblivelse 

fra forskellige tidsperioder. 

Der er 5 havdiger i området: Koldby-Ballumdiget (op-

ført i 1985), Ballumdiget (opført i 1914-1919), Kong 

Christian den Tiendes Dige (opført i 1923-25), Ribe-

diget (opført i 1911-15) samt Darumdiget (opført i 

1927-29). Herudover er der fl ere landindvindingsfelter 

med slikgårde i karakterområdet, f.eks. på sydsiden af 

Rømø-dæmningen. 

Der har været adskillige ladepladser, udskibningssteder 

og fi skerlejer langs kysten, som er dateret helt tilbage 

Kammerslusen ved Ribe
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til omkring 1600-tallet. Disse vidner om den fi skeri- 

og handelskultur, området har været præget af gennem 

tiderne. På det sydlige Mandø ses prilen Mandø Gyde, 

som tidligere fungerede som naturhavn for øens skibe. 

I marsken vest for Mandø by er der i 1959 rejst en 

stormfl odssøjle. Søjlen viser hvor højt vandet stod ved 

stormfl oden i 1634. Stormfl oden ødelagde Mandø by 

på Gl. Mandø og forårsagede byens fl ytning til dens 

nuværende placering. 

Tekniske anlæg

Øst for Esbjerg løber et højspændingstracé gennem 

området og på Rømødæmningen løber ligeledes en 

højspændingsledning. Syd for Tjæreborg grænser den 

trafi kerede rute 24 og en stor vindmøllepark op til 

området. I den nordlige del af området ses Esbjerg by 

med industriområder tydeligt i horisonten. 

Rømødæmningen blev indviet i 1948 og er en ca. 9,2 

km lang og 11 m bred kunstigt anlagt vejdæmning. 

Rømødæmningen er meget befærdet i højsæsonen og 

passeres af op til 50.000 biler i døgnet. Låningsvejen til 

Mandø er anlagt på vaden i 1978, og strækningen gen-

nem Vadehavet og karakterområdet er ca. 6 km lang. 

Låningsvejen er en lav, mindre grusvej, som oversvøm-

mes to gange i døgnet. Herudover er der kun enkelte 

mindre og korte markveje i området.

Rumlige og visuelle forhold

Landskabskarakteren er først og fremmest præget af 

de langstrakte og åbne, uinddigede marskfl ader, som 

afgrænses af havdiger, Rømø-dæmningen, Låningsve-

jen og Vadehavet. Det regelmæssige net af afvandings-

grøfter og de karakteristiske kvadratiske slikgårde er 

yderligere karaktergivende. På trods af de relativt få 

landskabselementer er landskabet af middelskala, da 

oplevelsen af området varierer meget med tidevandet. 

På grund af det fl ade terræn uden trævegetation og be-

byggelse og de få tekniske elementer fremstår landska-

bet som et åbent og ensartet rum. Tæt på havdigerne 

opleves landskabsrummet dog som lukket til den ene 

side. Specielt på Låningsvejen og Rømø-dæmningen 

er landskabsrummet meget åbent og oplevelsesrigt på 

grund af det omgivende hav. 

Mandøbussen på Mandø-rampen
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Området fremstår generelt med et tydeligt mønster 

pga. de uinddigede marskfl ader med dige/dæmning og 

hav på hver side samt med vekslen mellem grøfter og 

slikgårde. Området opleves generelt som stille og uden 

visuel uro. Dog er Rømødæmningen i perioder tæt 

trafi keret med støj og visuel uro til følge. 

Fra digerne, klitrækken på Mandø, Rømødæmningen, 

Låningsvejen og marsken i øvrigt er der en vid udsigt 

over landskabet og Vadehavet. Køreturen over Rømø-

dæmningen er meget oplevelsesrig, med vide udsigter 

over marsk, vader og hav. Af vigtige kulturhistoriske 

enkeltelementer er digerne, sluserne og landindvin-

dingsanlæggene og deres historie. Disse elementer har 

alle stor fortælle- og oplevelsesværdi. Rømødæmningen 

ses som et markant element i karakterområdet. Mar-

skens dynamik og opbygning samt naturværdi er noget 

ganske særligt for dette område. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Landskabet i karakterområdet har en tidsdybde på 

0-200 år. Digerne er opført i perioden mellem 1911-

1985 og etableringen af landindvindingsfelter på f.eks. 

sydsiden af Rømø-dæmningen går tilbage til 1943. 

Rømø-dæmningen er fra 1948. 

Dynamikken i Vadehavet og historien bag indvindin-

gen af land ved brug af faskingårde er af stor fortælle- 

og oplevelsesmæssig værdi og fi ndes ingen andre steder 

i landet. Vigtige kulturhistoriske elementer er digerne, 

sluserne, grøfterne, dæmningen, faskingårdene og de 

afgræssede strandenge, der stadig den dag i dag vidner 

om menneskets udnyttelse af området gennem mange 

år. Landskabskarakterens intakthed i forhold til dennes 

kulturhistoriske oprindelse er hermed god.

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

De karaktergivende landskabselementer, diger, grøfter, 

dæmning, faskingårde og de afgræssede marskfl ader 

er i god fysisk stand. Tilstanden af landskabets visu-

elle oplevelsesmuligheder er ligeledes god. På trods 

af Rømødæmningens tekniske præg, fremstår land-

skabskarakteren overordnet set som uforstyrret, pga. 

det meget tydelige samspil mellem naturgrundlag og 

kulturmønstre i marskområdet. Digerne, grøfterne og 

faskingårdene er ligeledes med til at understrege land-

skabets tilblivelse og anvendelse og er af stor fortæl-

leværdi. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Fredede områder: Låningsvejen og Vadehavet er fredede 

områder på søterritoriet 

Internationale naturbeskyttelsesområder: Hele området 

er beliggende i Habitatområde H78: Vadehavet med 

Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde og Ramsa-

rområde R27: Vadehavet. Hele området undtagen 

Mandø er beliggende i EF Fuglebeskyttelsesområde 

F57: Vadehavet. 

Kystnærhedszone: Hele området ligger indenfor kyst-

nærhedszonen.

Natur: Alle de tørrere dele af området, dvs. størstede-

len, er registreret som strandeng efter naturbeskyttel-

seslovens §3.

Reservater: Hovedparten af området er beliggende i 

Natur- og Vildtreservat Vadehavet.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljø: Store dele af området inkl. hele Mandø er 

udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Landbrug: Umiddelbart nord og syd for Rømø-dæm-

ningen er området udpeget som særligt værdifuldt 

landbrugsområde af Sønderjyllands Amt. Den eller-

nordligste del af området er udpeget som særligt føl-

somt landbrugsområde (SFL).

Landskab: Hele området er udpeget som værdifuldt 

kystlandskab. Store områder nord og syd for Rømø-

dæmningen er af Sønderjyllands Amt udpeget som 

større uforstyrret landskab.

Skovrejsning: Hele området er udpeget som skovrejs-

ning uønsket.

Sårbarhed og potentialer

For at opretholde landskabskarakteren er det vigtigt, 

at området fortsat holdes åbent og at marskarealerne 

afgræsses. For at bevare det vide udsyn bør området 

holdes frit for tekniske anlæg. Hvis højspændingstra-

céet fra Rømø til Skærbæk kabellægges, vil området 

være næsten frit for tekniske anlæg. Flere steder ved-

ligeholdes faskingårdene ikke længere. Af hensyn til 

den kulturhistoriske forståelse og oplevelse af landind-

vindingen, bør det overvejes at bevare og vedligeholde 

enkelte faskingårde.
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6.  Juvre-Kongsmark marsk- 
og landbrugsfl ade

Nøglekarakter

En fl ad og åben marsk- og landbrugsfl ade med lands-

bybebyggelser langs landevej.

Beliggenhed og afgrænsning

Karakterområdet ligger på den nordøstlige del af 

Rømø. Området består af et inddiget marskområde - 

Juvre Enge, og af landbrugsområder og bebyggelse syd 

for landsbyen Juvre langs østkysten ned til Kongsmark. 

Områdets sydøstlige grænse følger kystlinien mod 

Vadehavet. Juvrediget udgør resten af områdets grænse 

mod øst, nord og nordvest. Mod vest dannes grænsen 

af overgangen til det uopdyrkede klitlandskab.

0 1 km

Landskabskarakter
Området er en fl ad, åben landbrugsfl ade med 
ekstensiv arealanvendelse og mange gamle, 
velbevarede gårde og huse samlet langs den 
nordsyd-gående landevej (Juvrevej/Havnebyvej). 

Naturgrundlaget består af marsk i de østlige og 
nordlige dele og af fl yvesand i de vestlige dele af 
området. Juvrediget fra 1920’erne inddiger den 
nordlige del af området, mens området syd for 
Rømødæmningen er uinddiget marsk ud mod 
Vadehavet. Markerne i området er hovedsageligt 
udlagt til græsning, og fl ere større arealer er 
enge og strandenge uden for omdrift. 

Området er fl adt og åbent og udgør et samlet 
landskabsrum af middel skala. Det afgrænses 
på alle sider af diger og klitter. Syd for Rømø-
dæmningen er der nogle steder udsigt over 
Vadehavet. Talrige velbevarede gårde og huse 
ligger i små landsbyer langs den nordsyd-gående 
landevej og giver oplevelsen af et fungerende 
kulturmiljø, hvor bl.a. store gamle kommandør-
gårde vidner om øens rige hvalfangst-tider. De 
hovedsagligt ekstensivt drevne marker fremhæ-
ver det kulturhistorisk betingede samspil mellem 
naturgrundlag og arealanvendelse.

Området i Nørre Tvismark med tankstationer og 
lysregulering afviger meget i karakter og virker 
forstyrrende på landskabskarakteren. 

F A K T A

Område 6. Juvre-Kongsmark marsk- og landbrugsfl ade
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Landskabstype 

Hovedtype F
c
: Inddiget marsk

Hovedtype F
b
: Uinddiget marsk med grøfter og/eller 

slikgårde

Hovedtype D: Klitlandskab

Undertype 10F
c
: Inddiget marskområde ved Juvre med 

landbrug

Undertype 7F
b
: Uinddiget marsk langs østkysten af 

Rømø

Undertype 9D: Klitlandskab på Rømø med hede, 

plantager og sommerhuse

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Den inddigede, nordlige del af området består af ind-

diget marsk, mens der i syd tillige er en strækning med 

uinddiget marsk langs østkysten. På marskarealerne er 

jordbunden tidevandsafl ejret fi nkornet materiale som 

sand, silt og ler, hvilket giver en frugtbar jord. Juvredi-

get, som inddiger den nordlige del af området, er fra 

1926-28 og har en sluse i det nordvestlige hjørne. Vest 

for den nordsyd-gående landevej består landskabstypen 

af klitlandskab med grovsandede jorder af fl yvesand og 

noget ferskvandssand. 

Området er en åben fl ade med mange afvandingsgrøf-

ter, særligt i den inddigede marsk bag Juvrediget, hvor 

grøfterne er lange og tætte. På indersiden af diget løber 

en bred, gravet fyldgrav. Ved Bolilmark ligger to min-

dre søer. Vest for vejen ligger ved Juvre og Bolilmark 

enkelte lave klitter. 

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Fladen er uden træbevoksning, bortset fra enkelte lave 

buske i skel. Omkring bebyggelserne er der ofte min-

dre bevoksninger af forblæste fyrre-, gran- og løvtræer. 

På de få klitter i området er der spredte partier af fyr.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Området er et landbrugsområde med mindre gårde, 

der ligger i landsbyerne, samt en større gård, der ligger 

for sig selv i Juvre Enge. En del af gårdene har mindre 

fåre- eller kvægbesætninger, og det meste af jorden er 

udlagt til græsning. Størstedelen af området øst for 

landevejen ved Bolilmark, Toftum og Juvre er eng-

arealer uden for omdrift. Også de få klitter i området 

afgræsses. Herudover bliver der dyrket kornafgrøder på 

et mindre antal marker, særligt i den nordligste del af 

området, Juvre Enge. Den uinddigede marskbræmme 

langs østkysten er strandeng, og dele af den afgræsses.

Bebyggelsesmønstre

Bebyggelsen ligger som perler på en snor langs den 

nordsyd-gående Juvrevej/Havnebyvej. Bebyggelsen be-

står af små ældre gårde og huse samlet i mindre lands-

byer og samlinger af huse: Fra nord Juvre, Toftum, 

Bolilmark, Nørre Tvismark, Tvismark og sydligst 

Kongsmark, som adskiller sig fra de andre landsbyer 

ved at være større og have en mere bymæssig bebyg-

gelse med parcelhuse og hotel. Gårdene og husene i 

landsbyerne er hovedsageligt overgået til fritidsbrug og 

boliger, og kun relativt få større gårde er stadig heltids-

Udsigt over Juvre Enge
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brug. Den eneste gård uden for landsbyerne er gården 

på Juvre Enge. 

I det store kryds i Nørre Tvismark mellem Vesterhavs-

vej og Juvrevej/Havnebyvej ligger to store tankstatio-

ner, som adskiller sig markant fra resten af områdets 

bebyggelse. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Der er mange velbevarede gårde og huse beliggende i 

de små landsbyer, som blev udskiftet i starten af 1800-

tallet. Særligt Juvre fremstår som et velbevaret kultur-

miljø med et lille gadekær og hvalbenshegn fra 1772. 

Også fl ere store og velbevarede kommandørgårde 

vidner om tidligere rige hvalfangst-tider på øen, særligt 

kommandørgården i Toftum fra 1700-tallet, som nu 

er museum. Toftum gamle Skole, som ses som en lille 

gammel bygning i landskabet, er opført i 1784 med 

kun et klasseværelse og er nu fredet. 

Juvrediget, som omkranser den nordlige del af områ-

det, blev opført i 1926-28 som ophjælpningsarbejde 

for Rømø efter Genforeningen i 1920 og forstærket i 

1964-65. 

Tekniske anlæg

Juvrevej/Havnebyvej går gennem området langs øst-

kysten. Vesterhavsvej fra Rømø-dæmningen til Lakolk 

gennemskærer området ved Nørre Tvismark. I krydset 

i Nørre Tvismark, hvor de to veje krydser hinanden, er 

der lysregulering og to tankstationer. Herudover er der 

kun små veje. Ved Juvre ses et radartårn. 

Andre arealanvendelser

Ved Toftum ligger Rømø Familiecamping.

Rumlige og visuelle forhold

De fl ade, afgræssede marker og små landsbyer langs 

den nordsyd-gående landevej er særlig karaktergivende 

for området. Området virker som et landskabsrum af 

middel skala, som er rumligt afgrænset til alle sider af 

diger og klitter, dog med undtagelse af den sydligste 

del af området, hvor der er udsigt over Vadehavet i øst. 

Landskabet virker åbent indenfor disse afgrænsninger. 

Elementerne i landskabet udgøres af marker, gårde 

og huse, veje og de få tekniske elementer. Landskabet 

fremstår derfor kun som middel sammensat. Ople-

velsen af landskabskarakteren varierer lidt, efter om 

man befi nder sig i det store, åbne Juvre Enge eller i det 

smalle, bebyggede område i den sydlige del. Kongs-

mark i syd adskiller sig noget fra resten af området, ved 

at være mere bypræget med parcelhuse, mens området 

i Nørre Tvismark med tankstationer og lysregulering 

afviger meget i karakter. 

Det åbne, fl ade område med landsbyerne langs lan-

devejen danner et markant mønster i landskabet, som 

strukturelt består af fl ader med punkter i form af be-

byggelser og linier i form af vejen og diget. 

Området virker stille, og det er visuelt roligt. Dog er 

Vesterhavsvej fra Rømødæmningen til Lakolk meget 

trafi keret i turistsæsonen.

Juvrediget, som afgrænser horisonten, samt Komman-

dørgården i Toftum er markante enkeltelementer. Af 

tekniske elementer er radartårnet ved Juvre og de to 

tankstationer i Nørre Tvismark markante i landskabet. 

De gamle velbevarede gårde og kommandørgårdene 

gør området til et oplevelsesrigt, fungerende kultur-

miljø.

Fra Juvre Enge er der vide udsigter over det fl ade og 

åbne landskab, over havet og Rømødæmningen mod 

syd, og over klitterne i vest. Der er en særligt god ud-

sigt fra udkigsposten på diget mellem Juvre Enge og 

det militære øvelsesterræn.

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Med de bebyggelsesmønstre, som ses i landskabet i 

dag, går den kulturhistoriske oprindelse tilbage til 

udskiftningen i starten af 1800-tallet, og områdets 

tidsdybde er sat til 0-200 år. Flere af gårdene stammer 

dog tilbage til 1700-tallet, og mange af landsbyerne 

er nævnt meget tidligere, hvorfor landskabet lokalt 

har en tidsdybde over 200 år. Juvrediget blev byg-

get i 1920’erne og udbedret i 1964-65, og områdets 

tidsdybde som inddiget marsk er relativt kort. Med de 

mange velbevarede gårde og de afgræssede marker og 

enge er landskabskarakterens intakthed generelt meget 

god.
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Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

De karaktergivende elementer i landskabet er fysisk og 

visuelt i god stand. Landskabet er generelt uforstyrret, 

og kulturmiljøerne er stadig i brug. Dog er landskabs-

karakteren i Nørre Tvismark forstyrret af de to tanksta-

tioner i lyskrydset, især da anlægget er det første, man 

ser ved ankomsten til Rømø.

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger: 

Internationale naturbeskyttelsesområder: Hele det nord-

lige inddigede Juvre Enge samt syd herfor området 

øst for landevejen ned til den østvest-gående landevej, 

indgår i EF Fuglebeskyttelsesområdet F65: Rømø, 

Habitatområde H78: Vadehavet med Ribe Å, Tved 

Å og Varde Å vest for Varde og Ramsarområdet R27: 

Vadehavet. 

Kystnærhedszone: Hele området er beliggende inden for 

kystnærhedszonen.

Natur: Størstedelen af området øst for landevejen ved 

Bolilmark, Toftum og Juvre er registreret som enge, og 

den smalle bræmme af uinddiget marsk mod havet i 

syd er registreret som strandenge og begge er beskyttet 

i henhold til naturbeskyttelseslovens §3.

Regionplanlægningsmæssige udpegninger:

Ferie-fritid: Der er planlagt en mindre udvidelse af 

campingpladsen vest for Toftum.

Kulturmiljø: Hele området er sammen med resten af 

Rømø udpeget som værdifuldt kulturmiljø.

Landbrug: Hele området er udpeget som særligt føl-

somt landbrugsområde (SFL).

Landskab: Juvre Enge fra nord for Juvre er udpeget 

som større uforstyrret landskab. Det samme område 

samt området øst for landevejen ned til den tværgå-

ende landevej ved Nørre Tvismark er udpeget som 

værdifuldt kystlandskab. Resten af området er udpeget 

som værdifuldt landskab.

Natur: Den uindigede marsk samt store dele af områ-

det øst for landevejen i den inddigede marsk er udpe-

get som naturområde af høj biologisk værdi.

Skovrejsning: I hele området er skovrejsning uønsket.

Turistområde: Hele området er sammen med resten af 

Rømø udpeget som turistområde.

Sårbarhed og potentialer 

For at opretholde områdets som en åben, ekstensivt 

udnyttet marsk- og landbrugsfl ade, bør græsarealerne 

og engene fortsat afgræsses. Området er derfor sårbart 

overfor intensivering af landbruget i retning mod 

mindre afgræsning. Flere græssede og våde engarealer 

vil understøtte landskabskarakteren i retning mod 

den oprindelig arealanvendelse og vil tydeliggøre sam-

menhængen mellem kulturhistorisk oprindelse og 

naturgrundlag. For at bevare det vide udsyn bør om-

rådet holdes frit for tekniske anlæg og bevoksning. De 

velbevarede gårde og landsbyer udgør en oplevelsesrig 

helhed, og landsbyerne er derfor sårbare over placerin-

gen af nye tekniske anlæg eller ny bebyggelse.
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7. Rømøs Klitlandskab
Nøglekarakter

Et klitlandskab som veksler mellem hede, fyrretræs-

plantager og sommerhusområder.

Beliggenhed og afgrænsning

Området er den centrale del af Rømø. Mod vest græn-

ser området op mod et langstrakt, ubebygget og sandet 

marskområde. I nordøst grænser området op til marsk 

og landbrugsområder i Juvre Enge. Syd for Kongsmark 

når området helt ud til kysten og afgrænses af Vade-

havet i øst. Syd for Havneby grænser området op til et 

mindre marsk- og landbrugsområde.

Landskabstype 

Hovedtype D: Klitlandskab

Hovedtype F
b
: Uinddiget marsk med grøfter og/eller 

slikgårde

Undertype 9D: Klitlandskab på Rømø med hede, 

plantager og sommerhuse

Undertype 7F
b
: Uinddiget marsk langs østkysten af 

Rømø

0 1 km

Landskabskarakter
Området er et klitlandskab med vekslende 
elementer i form af store, åbne klithedefl ader, 
tre store fyrretræsplantager samt seks sommer-
husområder. Sommerhusområderne er delvis 
indpasset i landskabet med beplantning omkring 
husene og fremstår som velafgrænsede enhe-
der. I den sydlige del ligger mange velbevarede 
Rømøgårde. Havneby udgør et delområde, idet 
den med sine byfunktioner, tættere bebyggelse 
og havnefunktioner adskiller sig fra resten af 
området. Den smalle bræmme af fl ad, uinddiget 
marsk langs østkysten har en så afvigende karak-
ter, at den udgør et delområde.

Landskabet varierer mellem åbne klithedeom-
råder, mere eller mindre skjulte sommerhusom-
råder og lukkede, vindblæste fyrretræsplanta-
ger. Landskabet virker overordnet set som ét 
sammenhængende, varieret og oplevelsesrigt 
naturområde, hvortil der er tilføjet sommerhus-
områder og Havneby. 

F A K T A

Område 7. Rømøs klitlandskab
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Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Naturgrundlaget består hovedsagligt af landskabstypen 

klitlandskab med en smal 300-400 meter bred bræm-

me af uinddiget marsk langs østkysten. Terrænet er en 

små kuperet fl ade, der veksler mellem små klittoppe 

og op til 19 m høje parabelklitter med våde lavninger 

imellem. Mod øst er klitterne ældst og mest påvirkede 

af vinden. Her fi ndes store parabelklitter, som er blevet 

stabiliseret af plantningen af øens tre klitplantager. 

Syd for Kirkeby Plantage ligger den 19 m høje para-

belklit, Spidsbjerg, åbent i landskabet. Især i området 

ud for Tvismark, Kongsmark og Rømø Kirkeby samt 

i Kirkeby Plantage ligger der mange småsøer og kær i 

klitlavningerne.

Der er enkelte områder med afvandingsgrøfter, især 

området nordvest for Juvre og Toftum, et område vest 

for Tvismark og et område langs den østlige kant af 

Vråby Plantage. Den uinddigede marsk langs østgræn-

sen er tillige grøftet. Herudover er der i området få 

spredte grøfter, men ingen egentlige vandløb. 

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Området indeholder tre større plantager: Fra nord 

Tvismark Plantage, Kirkeby Plantage som strækker 

sig tværs over området og i sydvest Vråby Plantage. 

Kirkeby Plantage på ca. 200 ha er den største. De store 

plantager blev anlagt omkring år 1900 for at undgå 

sandfl ugt og for at give læ til landbrugsjorderne. Plan-

tagerne består hovedsageligt af forskellige fyrretræsar-

ter, som nogle steder er ved at blive erstattet af bl.a. eg 

og birk. Derudover er der små, spredte skovbevoksnin-

ger, særligt i de østlige og sydlige dele af området. 

Omkring mange af sommerhusene er der plantet fyr-

retræer i rækker som læafskærmning, og mange huse er 

omkranset af jorddiger til beskyttelse mod oversvøm-

melser. Herudover er der nogle enkelte nåletræshegn 

ved de få landbrugsarealer i området. 

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Området er præget af store sammenhængende na-

turarealer, hvor hedearealerne på over 1000 ha udgør 

områdets hovedbestanddel. Klitplantagerne dækker 

tilsammen ca. 430 ha. Derudover er der nogle få min-

dre overdrev, enge, kær og moser. Langs østkysten lig-

ger strandenge, hvoraf nogle afgræsses.

Der er kun nogle få små og spredte sandede marker i 

områdets sydlige del. Markerne er hovedsageligt udlagt 

med græs og afgræsses. 

Udsigt over klitheden på Rømø
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Bebyggelsesmønstre

Helt i syd ligger Havneby, som med 268 indbyggere 

(1996) er Rømøs største. I Havneby er der service-

funktioner, havn samt turistfaciliteter som ferieboliger 

og hoteller. I læ af klitterne ligger de små landsbyer 

Rømø Kirkeby, Nørreby, Østerby og Dunby langs den 

nordsyd-gående Havnebyvej. I sydvest ligger de små 

landsbyer Vråby, Mølby og Sønderby på grænsen mel-

lem klitlandskab og marker. Langs Havnebyvej ligger 

desuden en del ældre gårde, som nu bruges til fritids-

landbrug, fritidsboliger og helårsbeboelse. 

Seks sommerhusområder ligger jævnt fordelt ud over 

området: Fra syd Sønderstrand sommerhusområde på 

84 ha, Vråby på ca. 25 ha, Kromose på godt 60 ha, 

Kongsmark på ca. 100 ha, Bolilmark på ca. 70 ha, og 

allernordligst Toftum på ca. 28 ha. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

I området ligger adskillige velholdte gamle Rømøgårde. 

I området ved Vråby ligger små »matroshuse« fra 1700-

tallet og andre velbevarede huse fra 1800-tallet. Rømø 

Kirke ligger markant og synligt i terrænet ved Rømø 

Kirkeby. Kirken er oprindelig fra senmiddelalderen, 

men blev udbygget i 16-1700-tallets rige hvalfangst-

tider, og på kirkegården fi ndes en stor samling rigt 

udsmykkede gravsten for kommandørerne (kaptaj-

nerne) fra 16-1800-tallet. Den statelige præstegård er 

fra 1800-tallet. Ved siden af kirken ligger Kirkeby Red-

ningsstation fra 1886, som nu er brandstation. 

Mellem Nørreby og Dunby ligger i marsken resterne af 

et gammelt voldsted, Borrebjerg, med en synlig borg-

banke. Havneby er nævnt første gang i 1621, mens 

fi skerihavnen er fra 1964. Tværs gennem området fra 

Havneby Havn
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Kongsmark til Lakolk ligger resterne af »Skinnevejen« 

fra 1899, som fragtede turister til »Nordseebad La-

kolk«.

Tekniske anlæg

Der er få større veje i området. Området gennemskæ-

res i østvest-gående retning af Vesterhavsvej, der går 

mellem Rømødæmningen og Lakolk samt af den min-

dre Småfolksvej, der løber østvest mellem Kongsmark 

og Lakolk. Mellem Kongsmark og Havneby løber 

Havnebyvej. Resten af vejene i området er små som-

merhusveje og skovveje. Af andre tekniske elementer 

kan nævnes en telemast ved Østerby samt havnearealer 

i Havneby med fi skeri- og lystbådehavn. Derudover er 

området friholdt for større tekniske elementer. 

Andre arealanvendelser

Ved Østerby ligger Kommandørgårdens Camping & 

Familiepark.

Rumlige og visuelle forhold

Karaktergivende for landskabet er de store vidtstrakte 

klithedeområder, som veksler mellem plantager og 

sommerhusområder. Havneby med byfunktioner, par-

celhuskvarterer, industrihavn og hoteller samt de små 

omkringliggende landsbyer adskiller sig karaktermæs-

sigt fra resten af området og udgør et kontrastskabende 

delområde. De uinddigede marskområder langs øst-

kysten adskiller sig også fra resten af området ved at 

have et naturgrundlag, en hydrologi og en vegetation 

markant forskellig fra resten af området. 

Rumligt varierer landskabet mellem store, åbne hede-

områder, de mere afgrænsede sommerhusområder og 

de helt lukkede plantager. Landskabsrummene varierer 

således fra store til små, og landskabets overordnede 

skala er derfor sat til middel. 

Strukturelt består landskabet af fl ader i form af hede-

arealer og plantager og punkter i form af sommerhuse. 

Dog er sommerhusområderne de fl este steder så klart 

afgrænset mod det åbne land, at hvert sommerhusom-

råde næsten kan betragtes som en fl ade. 

Området er stille og visuelt roligt, selv om der i turist-

sæsonen er meget trafi k på de store veje.

Klithederne og plantagerne er oplevelsesrige landska-

ber i kraft af de skiftevis åbne og lukkede rum og det 

småkuperede klitterræn. Områderne er samtidig også 

oplevelsesrige som geotop og naturareal. Fra klittop-

pene i det åbne terræn er der vide udsigter ud over 

klitlandskabet til plantagerne. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Plantagerne blev plantet i starten af 1900-tallet og 

medførte en gennemgribende forandring af det tid-

ligere åbne og sandfl ugtsudsatte område. På omtrent 

samme tid holdt turismen sit indtog til Rømø med 

badestedet Lakolk. Klitlandskabets mange sommerhus-

områder samt hoteller og ferielejligheder ved Havneby 

er dog først for alvor kommet til siden 1960’erne. 

Som feriested er områdets tidsdybde sat til 0-50 år. 

Plantagerne føjer en tidsdybde på omkring 100 år til 

landskabet. De mange velbevarede gårde og huse i det 

sydøstlige delområde ved Havneby giver lokalt en tids-

dybde på over 200 år. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Fysisk og visuelt virker klitlandskabets tilstand god. På 

visse arealer fj ernes selvsåede træer og heden plejes, så 

lyngen fornys, og tilgroning ikke forandrer karakteren 

af de åbne områder. 

Sommerhusområderne udgør velafgrænsede enheder i 

landskabet og er til en vis grad sløret af beplantninger, 

så de ikke forstyrrer den overordnede landskabskarak-

ter i klitlandskabet væsentligt. 

Landskabet er stort set uforstyrret af tekniske elemen-

ter, bortset fra Vesterhavsvej mellem dæmningen og 

Lakolk, som er stærkt trafi keret i sommermånederne. 

Havneby er noget præget af nyere turistfaciliteter. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger: 

Fredninger: Store dele af klithedelandskabet samt 

strand engene i øst er fredet.

Internationale naturbeskyttelsesområder: De store hede-

områder samt dele af Kirkeby og Vråby Plantager indgår 

i EF Fuglebeskyttelsesområde F65: Rømø, Habitatom-

råde H78: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å 

vest for Varde, og Ramsarområde R27: Vadehavet. 
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Kystnærhedszone: Hele området er beliggende inden for 

kystnærhedszonen.

Natur: Størstedelen af området, undtagen plantageom-

råder og sommerhusområder, er registreret og beskyttet 

hede i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Marsken 

langs kysten er registreret som strandeng. Desuden er 

der registreret nogle moseområder i de våde partier af 

området.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kirker: Der er udpeget et kirkelandskab omkring 

Rømø Kirke.

Kulturmiljø: Hele Rømø er udpeget som værdifuldt 

kulturmiljø. 

Landbrug: Store dele af området er udlagt som særligt 

følsomt landbrugsområde (SFL).

Landskab: Et lille hjørne af klitlandskabet i nordvest er 

sammen med tilgrænsende arealer uden for området 

udpeget som værdifuldt kystlandskab, mens resten af 

området er værdifuldt landskab.

Natur: Det meste af klithederne og plantagerne er 

udpeget som naturområder.

Skovrejsning: I hele området er skovrejsning uønsket.

Turistområde: Hele området er sammen med resten af 

Rømø udpeget som turistområde.

Sårbarhed og potentialer 

For at bevare de åbne klithedeområder er det vigtigt, 

at heden plejes og tilgroning undgås. Den store, åbne 

klithede kan miste en del af sin storslåethed, hvis der 

udlægges fl ere sommerhuse i området.

8. Rømøs sandmarsk
Nøglekarakter

En fl ad og langstrakt sandmarsk med landbrug og 

strandenge, som er inddiget i syd og uinddiget i nord. 

Beliggenhed og afgrænsning

Området ligger som en langstrakt bræmme af marsk 

mellem det indre klitlandskab på Rømø og stranden. 

Mod vest afgrænses området af den yderste klitrække 

mod stranden. Mod øst afgrænses området af det indre 

klitlandskab på Rømø og mod nord af Juvre Sand og 

Juvrediget. Mod syd afgrænses området af Havnebydi-

get og Kirkebydiget. 

0 2 km

Område 8. Rømøs sandmarsk
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Landskabstype 

Hovedtype F
c
: Inddiget marsk

Hovedtype F
a
: Uinddiget marsk, uberørt

Undertype 8 F
c
: Inddiget marskområde ved Havneby-

diget med landbrug

Undertype 11 F
c
: Rømøs sandmarsk med landbrug og 

strandeng

Undertype 13 F
a
: Naturligt uinddiget marskområde 

ved Nørreland

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Hele området består af marsk, som dog er af forskellig 

karakter. Syd for Havneby, ved Helm Odde, ligger et 

mindre uinddiget marskområde, og syd for Sønderby 

ligger Stormengene, som også er et lille uinddiget 

marskområde. Mellem de to uinddigede marskområder 

er der et mindre inddiget marskområde på omkring 

100 ha, som beskyttes mod havet af Havnebydiget og 

Kirkebydiget. Jordbunden i dette område består af fi n-

kornede saltvandsafl ejringer som ler og silt samt noget 

fl yvesand. Området er reguleret af lige afvandingsgrøf-

ter, som afvandes til en kanal gennem området. Her-

udover er der nogle få små søer eller vandhuller. Nord 

herfor ved Mølby og Sønderby ligger en lille tange af 

sandmarker ind i klitlandskabet.

Udsigt over sandmarsken på Rømø set fra det nordlige Fløjdige

Landskabskarakter
Området er et langstrakt, fl adt og åbent 
marsklandskab, som består af tre forskellige 
marsktyper med hver deres arealanvendelse: den 
sydlige del består af inddigede marskfl ader med 
landbrug, mens den midterste del af området 
er et mere naturligt, vådt marskområde og det 
nordlige område er et stort, åbent marskområde 
med naturlige prilsystemer. 

Området er åbent og næsten helt uden bebyg-
gelse og træbevoksning. Store dele af området 
afgræsses, undtagen den midterste del af områ-
det, som består af rørsump. 

Den langstrakte sandmarsk, med klitter og 
strand mod vest og klitheden mod øst, giver 
landskabet et tydeligt mønster. De afgræssede 
strandenge i den nordlige del af området giver 
landskabet en naturrig og autentisk karakter.
 
På de inddigede marskområder i syd er arealan-
vendelsen og karakteren derimod mere blandet, 
med både intensivt og ekstensivt landbrug samt 
en ny golfbane.

F A K T A
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 Havnebydiget går i vest over i det sydlige Fløjdige 

som afgrænser den sydlige ende af en smal og lang 

sandmarsk, som ligger klemt inde mellem stranden 

og klitheden. Sandmarsken er en gammel strandfl ade 

med en jordbund, der består af fi nkornet sand, som er 

blevet afl ejret af tidevandet i læ af klitrækken mod vest. 

Den sydligste del af sandmarsken er inddiget af et klit-

dige mod vest og er ca. 10 km lang og 5-700 m bred. 

Området er reguleret af afvandingsgrøfter på tværs. 

Det inddigede område afsluttes i nord af et nyt fl øjdige 

på tværs af området.

Nord for det nordlige Fløjdige fortsætter sandmarsken 

med klitrækken i vest som et slags naturligt dige mod 

stranden. Klitrækken er fl ere steder gennembrudt af 

tidevandsstrømme. Området er mindre grøftet og mere 

vådt med fl ere søer og sumpe. 

Ca. 2,5 km nord for Lakolk stopper klitrækken, og 

marsken vider sig ud til et stort åbent og uinddiget na-

turligt dannet marskområde. Det næsten uregulerede 

område har et veludviklet naturligt pril-system, med 

bl.a. saltpander (vandhuller, der jævnligt fyldes med 

havvand og udtørrer) og naturlig vegetationsudvikling 

på sandvaden. Jordtypen er også her saltvandssand. I 

østsiden af området er der en enkelt gravet kanal hvor-

til der løber afvandingsgrøfter.

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Området er stort set helt åbent og uden træbevoksning 

udover enkelte granhegn på tværs af den inddigede del 

af sandmarsken. På østsiden af Klitdiget, fra Kirkebydi-

get i syd til det nordlige Fløjdige, er der et bredt fl er-

rækket gran- og fyrretræshegn. Herudover er der kun 

en smule kratvegetation i de vådere dele af marsken, 

som ikke afgræsses. 

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Det sydligste inddigede marskområde ved Havneby er 

et landbrugsområde med marker, som hidtil har været 

dyrket med en blanding af græs og kornafgrøder. En 

del af området er imidlertid inddraget til anlæg af en 

golfbane. På sydspidsen af Rømø ligger de uinddigede 

Stormenge med strandeng og hede.

Den inddigede sydlige del af sandmarsken er land-

brugsareal, med både dyrkede kornafgrøder og arealer 

udlagt til græs. Nord for det nordlige Fløjdige ophører 

den intensive landbrugsdrift, og hovedparten af den 

lange marsk er strandenge, som afgræsses af kvæg el-

ler får. Kun i de mest fugtige områder øst for Lakolk 

afbrydes de langstrakte strandenge af et område med 

søer, mose- og engarealer og tæt tagrørsvegetation. 

Udsigt over de inddigede enge syd for Havneby
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Bebyggelsesmønstre

Området er næsten helt ubebygget. Kun i den lille 

tange af sandmarker ved Mølby og Sønderby ligger 

nogle få gårde i udkanten af området. I den inddigede 

del af sandmarsken, ved det nordlige Fløjdige, ligger 

ligeledes én gård, dog her placeret midt i området.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Havnebydiget i syd er anlagt i 1912, men herefter 

ødelagt af stormfl od og genopført i 1924-25. De to 

fl øjdiger, som inddiger den sydlige del af sandmarsken, 

er opført i 1925-26. Klitdiget langs områdets sydvest-

lige side bestod i begyndelsen af en dobbelt pælerække 

sat i 1867, som siden føg til med sand og dannede et 

dige. For at stabilisere diget er det blevet tilplantet med 

hjelme. I nordøst grænser området op til Juvrediget fra 

1926-28. 

Ved Lakolk går resterne af den gamle skinnevej mellem 

Kongsmark og Lakolk tværs gennem området. I områ-

dets sydlige ende ved Mølby ligger en velbevaret gård 

fra starten af 1800-tallet. Herudover har marsken i sig 

selv kulturhistorisk værdi. 

Tekniske anlæg

Ganske få veje er at fi nde i området. Den største vej er 

landevejen mellem Rømødæmningen og Lakolk, som 

gennemskærer området på midten. Lidt syd herfor går 

Småfolksvej mod Kongsmark, og i den sydlige ende 

af området går en mindre landevej fra Havneby til 

Sønderstrand. Herudover er der nogle små markveje i 

landbrugsområderne. Der er i den nordligste, uregule-

rede marsk et mindre observationstårn. Derudover er 

der ingen tekniske anlæg i området.

Andre arealanvendelser

Den nordlige del af området fungerer som militært 

skydeterræn. I skrivende stund (februar 2005) er der i 

det inddigede marskområde ved Havneby ved at blive 

anlagt en golfbane.

Rumlige og visuelle forhold

Marsken er et åbent og langstrakt storskala landskab, 

næsten uden bebyggelse og træbevoksning. Landskabet 

indeholder meget få elementer, og karakteren er derfor 

enkel. Dog varierer karakteren lidt i området pga. de 

forskellige marsktyper og arealanvendelse. Den ind-

digede sandmarsk med landbrug i den sydlige del af 

området virker som et åbent landskabsrum, som er 

afgrænset på alle sider af diger eller skov. De vådere 

marskområder nord for det nordlige Fløjdige er af-

grænset mod vest af en klitrække og området fremstår 

meget naturpræget. Helt i nord ligger de vidstrakte 

uinddigede og afgræssede marskområder, hvor der er 

vide udsigter over marsk, strand og hav. 

Hele den langstrakte sandmarsk danner et tydeligt 

mønster, med stranden og klitrækken mod vest og 

klithedelandskabet med den ældre klitrække mod øst. 

Strukturen udgøres af fl ader med linier i form af diger, 

klitrækken og grøfter samt de få veje. Området er stille 

og visuelt roligt.

Vigtige enkeltelementer i området er havdigerne og 

særligt fl øjdigerne, som går på tværs af området. Fra 

toppen af digerne er der gode udsigtspunkter over 

området og det omkringliggende landskab. På Juvre-

diget ved det militære skydeterræn er der en egentlig 

udsigtsplatform, hvorfra der er en god udsigt ud over 

den vidstrakte, naturlige marsk i nord.

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Digerne i området er fra første del af 1900-tallet. Som 

inddiget marskområde er tidsdybden derfor knap 100 

år. De uinddigede områder i områdets nordlige del 

har dog en tidsdybde på mere end 200 år, idet de er 

ekstensivt udnyttede. Landskabskarakteren i området 

vurderes generelt som intakt, dog med undtagelse af 

den kommende golfbane i syd, som tilføjer området en 

helt ny form for arealanvendelse. De intensivt dyrkede 

marker i området adskiller sig ligeledes fra marskens 

kulturhistoriske oprindelse med vådere græsningsarea-

ler. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Landskabselementerne i området fremtræder i god 

tilstand, bortset fra den nye golfbane, som afviger væ-

sentligt fra den oprindelige, kulturhistorisk betingede 

arealanvendelse. Landskabet er uforstyrret af tekniske 

elementer.
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Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Fredninger: Området nord for den inddigede sand-

marsk op til, hvor Juvrediget ender, er fredet.

Internationale naturbeskyttelsesområder: Hele området 

indgår i EF Fuglebeskyttelsesområdet F65: Rømø, 

Habitatområde H78: Vadehavet med Ribe Å, Tved 

Å og Varde Å vest for Varde og Ramsarområdet R27: 

Vadehavet. 

Kystnærhedszonen: Hele området er beliggende inden 

for kystnærhedszonen.

Natur: Hele den uinddigede del af marsken bort set fra 

det midterste parti med mose og enge består af stran-

deng. Dette er alt sammen registreret som §3-områder 

og beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Planlægningsmæssige udpegninger:

Kulturmiljø: Hele området er sammen med resten af 

Rømø udpeget som værdifuldt kulturmiljø.

Landbrug: Størstedelen af området er udpeget som 

særligt følsomt landbrugsområde (SFL).

Landskab: Det nordlige, naturlige marskområde samt 

en del af det våde areal midt i området indgår i en 

udpegning af et større uforstyrret landskab. Hele om-

rådet, på nær den inddigede sydlige del af sandmarsken 

samt området beliggende øst for sommerhusområdet 

Lakolk, er udpeget som værdifuldt kystlandskab, mens 

de to undtagne områder er udpeget som værdifulde 

landskaber.

Natur: Hele området på nær de to inddigede marsk-

områder er udpeget som naturområder 

Skovrejsning: I hele området er skovrejsning uønsket.

Turistområde: Hele området er sammen med resten af 

Rømø udpeget som turistområde.

Sårbarhed og potentialer

Enhver ændring af arealanvendelsen i marskområ-

dernes fl ade og åbne terræn vil virke fremmedartet. I 

forhold til den kulturhistoriske oprindelse er området 

derfor sårbart overfor nyanlæg, som f.eks. golfbanen. 

For at opretholde områdets karakter er det vigtigt, at 

afgræsningen af marker og strandenge i området fort-

sættes. En ekstensivering i retning af fl ere våde eng-

arealer vil understøtte landskabskarakteren.

9. Rømø strand og klitrække
Nøglekarakter

Et stort og åbent strandlandskab med klitrække og 

feriecenter.

Beliggenhed og afgrænsning

Området afgrænses mod nord, vest og syd af Vesterha-

vet og mod øst af den langstrakte sandmarsk.

0 2 km

Område 9. Rømø strand og klitrække
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Landskabstype 

Hovedtype D: Klitlandskab

Hovedtype C: Højsande

Undertype 12 D: Klitrække ved Lakolk med stran-

deng, hede og sommerhuse

Undertype 14 C: Højsandet Rømø Strand

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Landskabskarakterområdet består af to landskabsty-

per: højsande i vest og klitlandskab i øst. Klitrækken 

består af fl yvesand og grænser mod øst op til Rømøs 

sandmarsk, hvor der er landbrug og strandeng. I den 

sydlige del er klitrækken dannet af et kunstigt risgærde 

og er i dag 6-7 m høj og ca. 50 m bred. Hele klitræk-

ken er i alt ca. 10 km lang, op til 300 m bred og op 

til 10 m høj. Klitrækken hæver sig markant op fra det 

brede og fl ade højsand (stranden). Højsandet er karak-

teriseret ved at være nøgne sandbanker over middel-

højvandslinien og består af saltvandssand. Højsandet 

er mod vest afgrænset af Vesterhavet og mod nordøst 

og sydøst af uinddiget, naturlig marsk. Den op til 3 

km brede Rømø Strand er den bredeste i Danmark, og 

den bliver stadig bredere. På forstranden er en ny kli-

trække under udvikling. Terrænet på højsandet er svagt 

skrånende mod vest fra klitrækken. Området er meget 

dynamisk på grund af havets indvirkning, og langs 

kystlinien skærer priler sig ind i området. Klitrækken 

er fl ere steder gennembrudt af vand fra baglandet, 

hvilket især ses ved Klibjerg Lå og Slagtebænken. 

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

I området ses kun små beplantninger og spredte busk-

Udsigt over klitrækken med sommerhuse ved Lakolk

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet er især præget af at 
være et langstrakt og åbent strandlandskab med 
en op til 3 km bred strand mod vest. Der er en 
begyndende ny klitrække midt på stranden og 
en op til 10 m høj klitrække mod øst. Sommer-
husområdet og indkøbscenteret Lakolk ligger 
midt i klitrækken og er udgangspunkt for tu-
risme og strandbesøg. Området omkring Lakolk 
er udpræget rekreativt benyttet, men bebyg-
gelsen forstyrrer kun landskabets karakter lokalt 
i det ellers store og uforstyrrede karakterområde 
helt uden tekniske anlæg. 

Karaktergivende er endvidere den store udsigt 
mod vest over Vesterhavet fra stranden og klit-
terne, hvorfra der ligeledes er vidt udsyn over 
hedeområderne midt på øen. Karakterområdet 
fremstår som et stærkt naturpræget og ind-
holdsrigt landskab, hvor store dele er overladt til 
naturens egen dynamik. På stranden ud for og 
nord for Lakolk er der lavvandede søer, som er 
dannet ved, at vand fra baglandet har gennem-
brudt klitrækken. Dette ses især ved Klibjerg Lå 
og Slagtebænken.

Klitrækken inklusiv Lakolk udgør et delområde 
for sig, da det har en noget anden karakter end 
det fl ade og vidtrækkende strandlandskab. Klit-
terne er særligt karaktergivende for landskabet, 
mens bebyggelsen ved Lakolk fremstår som 
karaktersvagt i forhold til resten af karakterom-
rådet. Resterne af Pastor Jacobsens sommerhus-
koloni giver dog karakter til Lakolk Sommerhus-
område.

F A K T A
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bevoksninger mellem sommerhusene ved Lakolk. 

Klitvegetation som hjelme og marehalm er den domi-

nerende bevoksning på klitterne. I nord er der et lille 

område med overdrevsvegetation.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

I karakterområdet er der ingen landbrugsmæssig be-

nyttelse. Området præges af naturarealer i form af 

klitlandskab og strand.

 

Bebyggelsesmønstre

I området er bebyggelsen centreret omkring Lakolk, i 

form af Lakolk sommerhusområde, campingpladsen, 

indkøbs- og feriecenter samt Langli fritidshuse nord 

for Lakolk. Der er ikke anden bebyggelse i området.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Langlihusene nord for Lakolk er en lille koloni af fi ne, 

små og rødmalede fritidshuse. I sommerhusområdet 

Lakolk ligger enkelte gamle sommerhuse omkring den 

tidligere forlystelsespavillon »Kaiserhalle«, - nu Hotel 

Lakolk. Her fandtes engang ca. 30 sommerhuse, der 

alle er opført af Skærbæks Pastor Jacobsen omkring 

århundredskiftet. Sommerhusene var en del af “Nord-

seebad Lakolk« og ét af Danmarks første sommerhus-

områder. Skinnevejen fra Lakolk til Kongsmark blev 

anlagt i 1899 af Pastor Jacobsen for at transportere 

badegæster til kurstedet. I Lakolk sommerhusområde 

ligger enkelte bunkers fra anden verdenskrig mellem 

sommerhusene.

Ved Sønderstrand sydvest for Havneby ligger Klitdi-

get, som er anlagt i 1867. Diget er opbygget af en dob-

belt pælerække, der er samlet med lægter, hvortil der er 

fastgjort kvas. Diget opstod herefter ved tilfygning af 

pælerækkerne. Diget er senere tilplantet med hjelme. 

Diget er i dag op til 10 m højt og ca. 50 m bredt. Syd-

vest for Havneby og nord for Klitdiget ligger Fløjdiget, 

som er opført i 1920’erne. Fløjdiget forbandt Klitdiget 

med den centrale del af Rømø. 

Tekniske anlæg

Landevejen fra Rømødæmningen ender på stranden 

ved Lakolk. Her kan man køre hele vejen ad stranden 

til Sønderstrand. En sidevej til landevejen fører gennem 

Lakolk og videre østpå til sommerhusområdet i Kongs-

mark. Herudover er der kun mindre veje i sommerhus-

området. Ved Lakolkcenteret er der opstillet en mast. 

Langli fritidshuse ved Lakolk
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Rumlige og visuelle forhold

Landskabskarakteren i området er først og fremmest 

præget af at være et langstrakt, fl adt og meget åbent 

strandlandskab. Der er en begyndende klitrække på 

stranden samt en mere markant klitrække mod øst. I 

klitrækken ligger Lakolk feriecenter og sommerhus-

område. Disse ganske få karaktergivende elementer på 

den landstrakte, åbne og brede strand, giver et ensartet 

storskala landskab med vide udsigter. På stranden er 

landskabsrummet meget åbent. I klitrækken er land-

skabet af mindre skala pga. det mere kuperede terræn. 

Hér opleves landskabsrummet som transparent pga. 

udsynet mellem klitter og sommerhusene. Omkring 

Lakolk opleves landskabet som mere varieret pga. som-

merhusene og indkøbscenteret. 

Området præges ikke af et markant mønster, og visuelt 

virker karakterområdet yderst roligt uden for højsæ-

sonen. I sommersæsonen præges landskabsindtrykket 

af mange fl ere menneskelige lyde og visuel uro fra 

fritidsaktiviteter og biler på stranden. Dog er det nord-

lige område ved Juvre strand sjældent besøgt og virker 

uforstyrret. Karaktergivende er endvidere den vide 

udsigt over Vesterhavet fra stranden og klitterne, hvor 

der også er vidt udsyn til hedeområderne midt på øen. 

Karakterområdet fremstår som et stærkt naturpræget 

og indholdsrigt landskab, hvor store dele af området er 

overladt til naturens egen dynamik, og er af stor ople-

velsesmæssig værdi. Klitrækken og stranden rummer 

hver især og i kombination et ganske særligt oplevel-

sesindhold og hænger ikke mindst sammen visuelt pga. 

dynamikken i landskabet. 

Klitrækken inklusiv Lakolk og feriecenteret udgør et 

delområde for sig, da det har en nogen anden karakter 

end det fl ade og vidtrækkende strandlandskab. Klit-

terne er særligt karaktergivende for landskabet, mens 

bebyggelsen ved Lakolk fremstår karaktersvagt i for-

hold til resten af karakterområdet. Resterne af Pastor 

Jacobsens sommerhuskoloni giver karakter til Lakolk 

sommerhusområde og er af stor fortælleværdi.

Friluftsliv mellem klitrækkerne på Rømø Strand
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Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Resterne af Pastor Jacobsens sommerhuskoloni ved 

Lakolk fra omkring 1900 er et særegent kulturmiljø, 

og er én af Danmarks ældste sommerhusbebyggelser. 

Også Langli fritidshuse er et fungerende kulturmiljø 

med de mange fi ne, små og rødmalede sommerhuse. 

Tidsdybden er dermed på omkring 100 år. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

De karaktergivende elementer, i form af det lang-

strakte, brede og åbne strandlandskab med klitrækken 

mod øst og den begyndende klitrække på stranden, er 

i forholdsvis god og intakt tilstand. Dette skyldes ikke 

mindst, at området er overladt til naturens egen dy-

namik og derfor rummer et ganske særligt oplevelses-

indhold. Store dele af områderne er helt uforstyrrede 

og meget naturprægede, hvilket udsigten fra klitter 

og strand vidner om. Lakolk med campingpladsen, 

indkøbscenteret og sommerhuskolonien adskiller sig 

fra dette, men tydeliggør samtidig samspillet mellem 

naturgrundlag og kulturmønstre: at området i stor stil 

indbyder til menneskelig rekreation. Landskabskarak-

teren er generelt uforstyrret, og området præges ikke af 

udviklingstendenser. Dog påvirkes området af massiv 

turisme specielt i sommermånederne, hvor færdsel og 

bilkørsel hindrer dannelse af nye klitter og medfører 

nedslidning. 

Udvalgte retlige og regionplanlægningsmæssige 

forhold 

Retlige bindinger:

Fredninger: Et område syd for Klibjerg Lå hører med 

til fredningen midt på Rømø.

Vildtreservat: Hele området vest for Lakolk er udpeget 

som vildtreservat.

Internationale naturbeskyttelsesområder: Hele området, 

undtagen Lakolk, er udpeget til Habitatområde H78: 

Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for 

Varde. EF Fuglebeskyttelsesområde F65: Rømø og 

Ramsarområde R27: Vadehavet.

Natur: Vegetationen omkring klitrækken er stran-

dengsvegetation samt hede i henhold til naturbeskyt-

telseslovens §3. Et lille område i nord er §3-beskyttet 

overdrevsvegetation.

Regionplanmæssige udpegninger:

Natur: Hele området, undtagen Lakolk inkl. camping-

plads og Strandby sommerhusområde, er udpeget som 

et naturområde af høj biologisk værdi.

Landskab: Hele området, med undtagelse af Lakolk 

inkl. klit og strand i umiddelbar nærhed, er udpeget 

som uforstyrret landskab og værdifuldt kystlandskab

Kulturmiljø: Hele området er udpeget som værdigfuldt 

kulturmiljø.

Skovrejsning: Hele området er udpeget som skovtil-

plantning uønsket.

Turistområde: Hele området er udpeget til turistom-

råde.

Sårbarhed og potentialer

Landskabskarakteren er følsom overfor nedslidning af 

klitlandskabet fra bilkørsel og massiv færdsel på strand 

klitter. Landskabskarakteren er også sårbar over for 

yderligere ombygninger af de gamle sommerhuse i 

Pastor Jacobsens sommerhuskoloni, som vil sløre den 

kulturhistoriske værdi. Det karaktergivende vide ud-

syn er sårbart over for yderligere tilplantning i Lakolk 

sommerhusområde og udvidelse af indkøbscenteret og 

campingplads.
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10.  Toftlund Bakkeø og 
Hedeslette

Nøglekarakter

Et intensivt landbrugslandskab med mange store gårde 

og landsbyer på gestranden.

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabskarakterområdet består af den vestligste del 

af Toftlund Bakkeø samt en smal stribe hedeslette mel-

lem bakkeøen og marsken mod vest. Området, der 

strækker sig over Skærbæk og Ribe kommuner, er ca. 

0 2 km

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet er et udpræget land-
brugsområde med store gårde fortrinsvis med 
kvæg. Gårdene ligger hovedsagligt samlet i lang-
strakte landsbyer på gestranden, i overgangen 
mellem marsk og hedeslette/bakkeø. Placeringen 
er udtryk for en årtusindgammel tradition for at 
udnytte områdets to forskellige naturressourcer: 
marskens græsareal og bakkeøens agerjord.
 
De større landsbyer er gennem de seneste ca. 50 
år udbygget med parcelhuskvarterer. Landom-
rådet er inddelt i marker af varierende størrelser 
omkranset af enkeltrækkede nåle- eller løvtræs-
hegn. Da terrænet kun er svagt stigende og 
markerne oftest kun omkranses af enkeltræk-
kede hegn på to eller tre sider, virker agerlan-
det forholdsvis åbnet og fl adt. Der er mange 
vindmøller i området. 

De mange landskabselementer i form af 
landsbyer med ældre gårde og nye parcelhus-
kvarterer, markernes varierende størrelse, store 
gårde, vindmøller, levende hegn og mindre 
skovbeplantninger er med til at give landskabet 
variation.

Området omkring Vester Vedsted i den nordlige 
del af området udgør et mere kontrastfyldt del-
område, der adskiller sig fra resten af området. 
Der er hér store arealer med plantager og min-
dre skovbeplantninger samt mange tætliggende 
levende hegn. 

F A K T A

Område 10. Toftlund Bakkeø og Hedeslette



58

20 km langt og 2-5 km bredt og afgrænses mod vest, 

syd og nord af lavereliggende inddigede marskområ-

der ved Ballum og Ribe. Grænsen mod øst er sat ved 

hovedvej 11 for ikke at skulle beskrive et område langt 

udenfor vadehavsområdet. 

Landskabstype 

Hovedtype B: Hedeslette

Hovedtype A: Bakkeø

Undertype 21 B: Hedeslette vest for Toftlund Bakkeø 

med landbrug 

Undertype 22 A: Toftlund Bakkeø med landbrug og 

landsbyer 

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området består af Toftlund Bakkeø, som er dannet 

under næstsidste istid, samt hedesletten langs randen af 

bakkeøen, som er afl ejret under afsmeltningen af isen 

fra sidste istid. Terrænet er let stigende fra marsken i 

vest til højder på maksimalt 13 m i øst. Området op-

deles fra øst mod vest af fem vandløb. Fra syd Brøns Å, 

Åbølling Bæk, Rejsby Å, Grænsegrøften og længst mod 

nord Vester Vedsted Bæk. Der er herudover spredte 

grøfter i området.

Jordbunden på både hedeslette og bakkeø er sandet, 

mens der i ådalene er mindre områder med ferskvands-

afl ejringer.

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Området omkring Vester Vedsted i den nordlige del 

af karakterområdet adskiller sig fra resten af området 

ved, at der ligger fl ere større nåletræsplantager. De 

største plantager er Vester Vedsted og Sønder Farup 

Bjergplantager (i alt ca. 200 ha) samt Vesterbjerge (18 

ha). Nord for Høgsbro ligger Høgsbro Plantage på 10 

ha. Desuden er der, især ved Vester Åbølling, spredte, 

små beplantninger. Generelt ligger beplantningerne på 

bakkeøen og ikke på hedesletteranden. Der er mange 

levende hegn i området. Der er altovervejende tale om 

enkeltrækkede gran- eller løvtræshegn, men der fi ndes 

også nogle få fyrretræshegn. Der er enkelte jorddiger. 

Hist og her er der lidt kratbevoksning langs skel eller 

grøfter.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Området er et udpræget landbrugsområde med mange 

store gårde med fuldtidsbrug. Mange gårde har kvæg, 

mens et mindre antal har får eller svin. Markerne er 

udlagt med græs eller andre afgrøder, især korn og 

majs. Der er kun få naturarealer, der ligger som små 

spredte hede- mose- og engarealer i området. 

Bebyggelsesmønstre

Bebyggelsesmønsteret i området udgøres af mange 

langstrakte landsbyer, som ligger langs gestranden på 

overgangen mellem marsk og hedeslette/bakkeø. Selve 

Udsigt over landbrugsområdet på Toftlund Bakkeø
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bebyggelsen består af en kombination af ældre og ny-

ere gårde med tilbygninger samt parcelhusbyggeri i de 

større landsbyer. Der er kun få enkeltliggende gårde. 

Gårdene er generelt store og oftest med store stalde til 

kvæg eller svin. I den nordøstlige del af området lig-

ger Hviding, der er opstået som en ny stationsby ved 

Bramming-Tønderbanen. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Området har været beboet siden jernalderen, og områ-

det er rigt på fortidsminder som bopladser og gravhøje. 

Mange af landsbyerne på gestranden er nævnt første 

gang allerede i 1200-tallet og blev udskiftet omkring 

1775. I fl ere af disse, bl.a. Sønder Farup og Vester 

Vedsted, ligger fl ere ældre velbevarede gårde. I 1882-87 

åbnede jernbanen mellem Bramming og Tønder, hvil-

ket gav anledning til en markant byudvikling omkring 

stationerne i Hviding, Rejsby og Brøns. Brøns Kirke, 

som er Danmarks største romanske landsbykirke, er 

udtryk for den rigdom, der fandtes i sognene langs 

marsken i middelalderen. 

Umiddelbart syd for Vester Vedsted ligger Fløjdiget, 

som er den sydlige afslutning på Ribe-diget. Fløjdiget 

markerer hvor landegrænsen gik i perioden mellem 

1864 og 1920.

Tekniske anlæg

Hovedvej 11 udgør en fysisk og visuel barriere mod 

øst. I området er der herudover kun mindre veje, grus-

veje og markveje. Umiddelbart øst for hovedvejen lø-

ber Bramming-Tønderbanen. En 60 kV elledning går 

mod øst fra en transformerstationen vest for Hviding, 

og området gennemskæres desuden af fl ere andre, min-

dre ledninger. Der er mange vindmøllegrupper i områ-

det med 2-4 møller samt en større vindmøllepark med 

12 møller. Herudover er der enkelte master.

Rumlige og visuelle forhold

Området er præget af en vekslen mellem store og 

mindre marker, levende hegn, langstrakte landsbyer og 

store gårde. Samlet set er landskabet af middel skala 

og opdelt i mange rum pga. de levende hegn omkring 

markerne. Den rumlige afgrænsning omkring marker-

ne opleves dog som halvåben, da markerne oftest kun 

omkranses af enkeltrækkede hegn på to eller tre sider. 

Landskabet er middel varieret pga. de forholdsvis 

mange elementer og variationen i disse: markernes 

forskellige størrelser, de store gårde, landsbyer med 

både ældre gårde og parcelhuskvarterer, levende hegn, 

plantager, mindre skovbeplantninger, tekniske elemen-

ter og terrænet.

Landsbyernes markante beliggenhed på gestranden 

mellem de to ressourcegrundlag marsk og bakkeø 

virker som et dominerende mønster i landskabet. Her-

udover giver markfelterne, der er omkranset af levende 

hegn, også et vist mønster. Strukturen i landskabet 

består af fl ader i form af marker og linier i form af 

hegn og veje. Området er lydmæssigt stille, bortset fra 

trafi kstøj tæt på hovedvejen. Vindmøllerne og trafi k-

ken på hovedvejen giver visuelt en vis uro i området. 

Bebyggelsens strategiske placering og udsigt over 

marsken gør, at området bliver visuelt oplevelsesrigt. 

Vigtige enkeltelementer i området er Brøns, Hviding, 

Vester Vedsted og Rejsby kirker som kan ses fra fl ere 

steder. Der er ældre, velbevarede gårde i bl.a. Sønder 

Farup og Vester Vedsted.

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljø

De mange fortidsminder langs gestranden viser, at om-

rådet sandsynligvis har været beboet siden jernalderen. 

Landsbystrukturerne og markstrukturerne stammer 

tilbage til udskiftningen i sidste halvdel af 1700-tallet. 

Jernbanen fra slutningen af 1800-tallet foranledigede 

en ny udvikling i bymønstrene, og der er de seneste år-

tier bygget parcelhuse i fl ere af landsbyerne. Derfor er 

tidsdybden i landskabet sat til 0- 200 år. Plantagerne i 

den nordlige del af området er kommet til siden 1870, 

og der er mange nyere vindmøller i området. 

Området er fortsat et landbrugslandskab, men frem-

står ikke helt intakt i forhold til dets kulturhistoriske 

oprindelse, da landskabet tidligere var langt mindre 

intensivt opdyrket med fl ere vådområder og færre le-

vende hegn

Landskabets fysiske og visuelle tilstand

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karakter-

givende landskabselementer kan siges at være god, 

da særligt landsbystrukturerne og en del gårde er vel-
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bevarede. Området er et intensivt landbrugsområde 

med store produktionsanlæg, der ikke er præget af 

nedlæggelse. De visuelle oplevelsesmuligheder, bl.a. 

indsigten til kirkerne, er stadig holdt åbne. Landskabet 

er i middel grad forstyrret af tekniske elementer, mens 

de store gårde med tilbygninger ikke virker væsentligt 

forstyrrende. Dog udgør de store produktionsanlæg til 

gårdene et mere og mere dominerende element. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger: 

Internationale naturbeskyttelsesområder: Nogle af de 

vestligste dele af hedeslettearealerne indgår i EF Fug-

lebeskyttelsesområdet F51: Ribe Holme og enge med 

Kongeåens udløb og i Ramsarområdet R27: Vadehavet.

Kystnærhedszonen: De vestligste dele af området er be-

liggende indenfor kystnærhedszonen.

Natur: Små hede-, mose- og engearealer samt enkelte 

små søer er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslo-

vens §3.

Regionplanmæssige udpegninger:

Landskab: Nogle af de vestligste dele af området er 

udpeget som værdifuldt kystlandskab, mens et mindre 

område øst for Astrup i Sønderjyllands Amt og hele 

den øvrige del af området i Ribe Amt er udpeget til 

værdifuldt landskab. Mindre dele i Sønderjyllands Amt 

indgår i en udpegning af et større uforstyrret landskab 

langs kysten. 

Landbrug: Størstedelen af området i Ribe Amt og 

dele af området i Sønderjyllands Amt er udpeget som 

værdifuldt landbrugsområde. Et mindre område i den 

vestligste del af området samt langs Brøns Å er udpeget 

som særligt følsomme landbrugsområder (SFL). I Ribe 

Amt er det internationale naturbeskyttelsesområde her 

også udpeget som SFL.

Natur: Vester Vedsted og Sønder Farup Bjergplantager 

samt omkringliggende områder er udpeget som natur-

område.

Kirker: Områder omkring kirkerne i Brøns og Rejsby 

er udpeget som kirkelandskaber i Sønderjyllands amt. 

I Ribe Amt er der ikke afgrænset kirkelandskaber, men 

Vester Vedsted Kirke og Gammel Hviding Kirke er ud-

peget som kirker, hvor samspillet med det omgivende 

landskab ikke må forringes væsentligt.

Kulturmiljø: Dele af området med randbebyggelserne 

er udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer.

Skovrejsning: I Ribe Amt er det meste af området 

udpeget som øvrigt skovrejsningsområde eller skov-

rejsningsområde. Kun i de vestligste dele af området er 

skovrejsning uønsket. I langt hovedparten af området i 

Sønderjyllands Amt er skovrejsning derimod uønsket.

Sårbarhed og potentialer 

For at bevare områdets karakterer, er en fortsat land-

brugsdrift og en bevaring af de karakteristiske ge-

strandbebyggelse vigtig. Nye bygninger bør indpasses i 

landskabet, så de ikke bliver for dominerende. Lige så 

vigtigt er det at holde gestranden fri for beplantning og 

at bevare kirkernes åbne placering i landskabet. Gen-

skabelse af de våde enge langs åerne vil kunne styrke 

den oprindelige landskabskarakter. 
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11.  Astrup-Vester Vedsted 
inddiget marskområde

Nøglekarakter

Et fl adt, åbent og inddiget marskområde med land-

brug.

Beliggenhed og afgrænsning

Området ligger langs vadehavskysten i Skærbæk og 

Ribe kommuner og er ca. 12 km langt og mellem 0,5 

og 2 km bredt. Mod vest afgrænses området af hav-

diget Kong Christian den tiendes Dige (også kaldet 

Rejsbydiget). Mod nord, øst og syd afgrænses området 

af Toftlund Bakkeø og den foranliggende »hedeslet-

terand«. Bakkeøen går i nord og syd helt ud til havdi-

get og afskærer således dette område fra resten af det 

marskområde, som strækker sig fra Ballum i syd til 

Esbjerg i nord.

0 2 km

Landskabskarakter
Området udgøres af et langstrakt marskområde, 
der ligger mellem Kong Christian den tiendes 
Dige i vest og Toftlund Bakkeø i nord, øst og syd. 
Området fremstår som et homogent, fl adt og 
åbent landskab, helt uden bebyggelse og tekni-
ske anlæg. Der er næsten ingen træbevoksning 
udover lidt krat langs nogle af områdets mange 
afvandingsgrøfter. Flere åer løber gennem områ-
det fra øst til vest og passerer gennem sluser ud 
til Vadehavet, bl.a. Rejsby Å og den regulerede 
Brøns Å. Området gennemskæres herudover af 
et netværk af afvandings- og bevandingsgrøfter. 
Arealanvendelsen er primært landbrug med ved-
varende græs og intensivt dyrkede afgrøder. 

På grund af områdets åbenhed og fl ade terræn 
er der overalt vide udsigter over landskabet. 
Flere steder er der udsigt til de kirker, som ligger 
på gestranden omkring området. 

F A K T A

Område 11. Astrup-Vester Vedsted inddiget marskområde
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Landskabstype 

Hovedtype F
c
: Inddiget marsk

Undertype 20F
c
: Inddiget marskområde med landbrug 

og afgræsning mellem Astrup og Vester Vedsted.

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området består af marsk med saltvandslag af varieren-

de fi nkornet materiale som sand, silt, ler og slik, der er 

afsat af tidevandet. Inderst mod bakkeøranden fi ndes 

en smal rand af ferskvandssand fra hedesletten. Områ-

det blev inddiget ved bygningen af Kong Chrisian den 

tiendes Dige i 1923-25.

Terrænet i marsken er fl adt med koter på mellem 0,5 

og 2,5 meter, mens Kong Christian den tiendes Dige 

er ca. 6 meter højt. 

Området afvandes af et tæt netværk af lige grøfter. 

Især omkring de større vandløb, som leder vandet ud 

til havet, er der mange grøfter. Grøfterne ligger enten 

nordsyd eller østvest. På indersiden af diget er der gra-

vet en bred kanal. 

Området gennemskæres af 4 større vandløb: Grænse-

grøften, Rejsby Å, Åbølling Bæk og Brøns Å, der alle 

løber ud i havet via sluser. Rejsby Å har et naturligt 

slynget forløb, mens de øvrige vandløb er regulerede. 

Rester af de gamle slyngninger kan stadig ses ved Brøns 

Å. Ud for Råhede-Rejsby ligger tre mindre søer bag 

havdiget.

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Området er stort set helt uden træbevoksning og le-

vende hegn. Kun langs grøfterne er der en smule krat. 

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Området er et landbrugsområde, hvor den inderste del 

fortrinsvis er opdyrket med afgrøder i omdrift, hoved-

sagligt korn, mens den yderste del er udlagt til græs-

ning. Der er kun få små eng- og mosearealer.

Bebyggelsesmønstre

Området er helt åbent og uden bebyggelse, bortset fra 

et lille slusehus på diget ved Rejsby Sluse.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Marsken mellem Astrup og Vester Vedsted rummer 

en lang række kulturspor. Først og fremmest er der 

netværket af grøfter og sommerdigerne, der sammen 

med de tilgrænsende gestrandslandsbyer fortæller om 

udnyttelsen af marsken igennem tusinder af år. 

Udsigt over den opdyrkede marsk vest for Kærbøllig
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Af andre karakteristiske kulturelementer i området er 

der havdiget Kong Christian den tiendes Dige, der 

blev bygget i 1923-25 og genopbygget i 1983 efter 

stormfl oderne i 1976. Ved Rejsby Sluse står en min-

desten for 19 digearbejdere, som omkom under en 

stormfl od 1923. Brøns Sluse er den gamle sluse i det 

tidligere sommerdige. Grænsegrøften i den nordlige 

ende af området var i årene 1864-1920 landegrænsen 

mod Tyskland. 

 

Tekniske anlæg

Området er stort set upåvirket af tekniske anlæg. Der 

er mindre øst-vestgående veje gennem området samt 

en mindre elledning i den sydlige del. Desuden ses 

fl ere steder vindmøller, som ligger på gesten ned til 

marsken. 

Rumlige og visuelle forhold

Landskabet fremstår som homogent og ensartet på 

grund af de få landskabselementer: dige, marker og 

grøfter. Den eneste variation udgøres af en vekslen 

mellem dyrkede og afgræssede marker samt områdets 

vekslende bredde. 

Landskabet opleves i kraft af dets åbenhed, som et 

afl angt storskala-landskab. Hvor området er smallest 

mellem gesten og havdiget har landskabet dog en lidt 

mindre skala. Mod vest virker det 6 meter høje dige 

som en lukket afgrænsning. Det let stigende terræn op 

mod den omgivende gest danner en mere diff us rumlig 

grænse. 

Strukturen i landskabet består af fl ader i form af 

marker og linier i form af grøfter og dige. Havdiget, 

gestranden og de mange lige grøfter danner et domine-

rende mønster i landskabet. Området er både støjmæs-

sigt og visuelt roligt, bortset fra enkelte vindmøller, 

som ses på gestranden. 

På grund af landskabets åbenhed er der vide udsigter 

over det fl ade og ubebyggede område. Fra toppen af 

diget er der vid udsigt over det inddigede marskområ-

de i øst og havet i vest. Fra marsken er der fl ere steder 

udsigt til de kirker, som ligger på gestranden (Vester 

Vedsted, Hviding, Rejsby og Brøns kirker), og kirkerne 

er derfor vigtige enkeltelementer i den visuelle ople-

velse af området. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Området blev inddiget i 1923-25 og er via afvandings-

arbejder blevet omdannet fra marskenge til landbrugs-

jorde. Området har dermed en tidsdybde på under 

100 år. Grøfterne i området er hovedsagligt stadig de 
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samme som før inddæmningen, og de ældste grøfter 

stammer tilbage fra udskiftningen. I forhold til dets 

kulturhistoriske oprindelse er landskabet nogenlunde 

intakt, idet området er holdt åbent uden beplantninger 

og bebyggelse. Men den oprindelige karakter med våde 

enge brugt til ekstensiv græsning er gået tabt på grund 

af de afvandede og intensivt dyrkede marker og den 

regulerede Brøns Å.

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Tilstanden af de karaktergivende elementer og visuelle 

oplevelsesmuligheder i landskabet er forholdsvis god, 

idet landskabet er holdt åbent og uforstyrret af bebyg-

gelse og tekniske elementer. Dog er tilstanden i forhold 

til den kulturhistoriske oprindelse, som nævnt ovenfor, 

kun middel, idet området har karakter af et landbrugs-

område og kun i mindre grad karakter af de oprinde-

lige afgræssede marskenge. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Internationale naturbeskyttelsesområder: Hele områ-

det indgår i EF Fuglebeskyttelsesområdet F51: Ribe 

Holme og enge med Kongeåens udløb og i Ramsarom-

rådet R27: Vadehavet.

Kystnærhedszonen: Hele området ligger i kystnærheds-

zonen.

Natur: Enkelte små arealer i området er registreret som 

eng eller mose, der er beskyttet i henhold til naturbe-

skyttelseslovens §3.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kirker: Der er udpeget kirkelandskaber omkring kir-

kerne i Brøns og Rejstrup i regionplanen for Sønderjyl-

lands Amt. I Ribe Amt er der ikke afgrænset kirkeland-

skaber, men Vester Vedsted Kirke og Gammel Hviding 

Kirke er udpeget som kirker, hvor samspillet med det 

omgivende landskab ikke må forringes væsentligt.

Kulturmiljø: Den nordlige del af området er udpeget 

som bevaringsværdigt kulturmiljø i regionplanen for 

Ribe Amt. Syd for amtsgrænsen er området omkring 

Rejsby Å udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø fra 

nyere tid pga. det uregulerede å-løb og Rejsby Sluse i 

diget.

Landskab: Den sydlige del af området til amtsgrænsen 

nord for Rejsby er i regionplanen for Sønderjyllands 

Amt udpeget som større uforstyrret landskab. Hele 

området er i begge amter udpeget til værdifuldt kyst-

landskab. 

Landbrug: Området er både i Sønderjyllands og Ribe 

amter udpeget til værdifuldt landsbrugsområde og til 

særligt følsomt landbrugsområde (SFL).

Natur: Området omkring Rejsby Å med bl.a. eng og 

mose er i regionplanen for Sønderjyllands Amt udpe-

get som naturområde med høj biologisk værdi. 

Skovrejsning: I hele området er skovrejsning uønsket. 

Sårbarhed og potentialer

Det er vigtigt for opretholdelse af områdets åbne ka-

rakter, at det fortsat holdes frit for bebyggelse, beplant-

ning og tekniske anlæg. En ekstensivering i retning af 

fl ere våde engarealer vil understøtte landskabskarakte-

ren i retning mod den oprindelig arealanvendelse og vil 

tydeliggøre sammenhængen mellem den kulturhistori-

ske oprindelse og naturgrundlaget. 
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Nøglekarakter

Et fl adt, åbent og afgræsset marskområde som er ind-

diget af klitrække og dige.

Beliggenhed og afgrænsning

Mandø er beliggende ud for kysten lidt syd for Ribe 

mellem Rømø og Fanø. Karakterområdet udgør den 

centrale del af øen, som hele vejen rundt afgrænses af 

og inddiges af en naturlig klitrække og et havdige.

Landskabstype 

Hovedtype F
c
: Inddiget marsk

Hovedtype D: Klitlandskab

Undertype 18 F
c
: Inddiget marsk med vedvarende græs 

på Mandø

Undertype 19 D: Klitrække på Mandø

0 1 km

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer og 

hydrologi 

Mandø er med sine ca. 8 km2 den mindste af de 

danske vadehavsøer. Karakterområdet omfatter øens 

centrale del indenfor det omkransende dige. Området 

består af inddiget marsk og er på ca. 5 km2. På den 

vestlige side af Mandø, vest for Mandø by, ligger en 

smal klitrække på under 2 km’s længde, som også er 

omfattet af karakterområdet. Klitrækken ligger mellem 

den inddigede og den uinddigede marsk og fungerer 

på dette sted som et naturligt dige mod havet. 

Terrænet indenfor digerne er helt fl adt med højder 

på ca. 1-4 m over DNN. Digerne har højder på op til 

ca. 6-7 m og klitrækken op til 12 m. Det ældste dige 

Bydiget fra 1887 løber i en bue uden om Mandø by på 

12.  Mandøs inddigede marsklandskab

Område 12. Mandøs inddigede marsklandskab
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den sydvestlige del af øen og forbindes i begge ender 

mod vest med klitrækken. Havnediget, der blev byg-

get i 1935-37 omkring den nordlige del af øen, tager i 

begge ender sit udspring i Bydiget, så de to diger her-

med tilsammen danner et sammenhængende dige fra 

klitrækken hele vejen omkring øen. Bydiget beskytter 

175 ha mod oversvømmelse, og Havnediget beskytter 

380 ha mod oversvømmelse. 

Området afvandes af et netværk af rette grøfter, en ka-

nal på indersiden af digerne og Store Rende, som er en 

kanal gående omtrent øst-vest midt igennem området, 

hvor øen tidligere var delt i to pga. stormfl oden i 1560. 

Der er tre mindre søer i området.

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Området er stort set uden træbevoksning. Der ses dog 

enkelte træbeplantninger ved bebyggelser og enkelte 

kratbevoksninger langs grøfter, specielt i forbindelse 

med afvandingskanalen langs Havnediget og langs 

Bydiget. Der er enkelte levende hegn i den vestlige del 

af området.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Den inddigede marsk er udlagt med græs, hvoraf ho-

vedparten er udenfor omdrift. Arealerne afgræsses af 

kvæg og får. Der er kun ét fuldtidslandbrug tilbage på 

øen. Antallet af heltidslandbrug er faldet fra ca. 25 i 

1970. I området ses fl ere mindre områder med over-

drev, mose og eng. 

Bebyggelsesmønstre

På den vestlige del af øen ligger landsbyen Mandø by. 

Landsbyen ligger umiddelbart på østsiden af klitræk-

ken, beskyttet for vestenvinden. I landsbyen er der 

nogle gamle gårde og nyere huse, Mandø Kro, Mandø 

Kirke, præstegården, Mandø Mølle med museum og 

en campingplads. Landsbyens centrale del domineres 

af Mandøcentret, som er en tidligere kommuneskole, 

der nu med tilbygninger anvendes til kursus- og udstil-

lingsformål. I klitrækken ligger fl ere sommerhuse og en 

ældre redningsstation, som nu bruges som udstillings-

lokale. Nordvest for Mandø by ligger enkelte spredte 

gårde og huse.

 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Mandø inddigede marsklandskab rummer mange 

kulturspor. Først og fremmest er der digeforløbene, 

der sikrer mod stormfl oder; Mandø bys placering i læ 

bag klitterne og på kanten af marskengene; de få og 

bevaringsværdige bygninger i Mandø by, eksempelvis 

Mandø Mølle, der er opført i 1830; den grundlæggen-

de markinddeling med et fi ntmasket net af lange, lige 

markparceller mv., der fortæller om øens kulturhistorie 

fra mange forskellige tidsperioder. Hele området kan 

siges at være af kulturhistorisk betydning. 

Mandø by lå tidligere længere mod nord, hvor Mandø 

gamle kirke også lå. Byen fl yttede til den nuværende 

placering i midten af 1500-tallet, efter at en stormfl od 

havde ødelagt den tidligere landsby på den nordlige 

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet Mandøs inddigede 
marsklandskab er præget af at være et fl adt 
og åbent marskområde. Mod sydvest danner 
en klitrække naturlig grænse mod havet, mens 
resten af området er afgrænset af havdiger. Ved 
foden af klitrækken ligger Mandø by, og nord 
og syd herfor ligger enkelte spredte sommerhuse 
i klitterne. Resten af området er stort set uden 
bebyggelse og bevoksning, hvilket giver et vidt 
udsyn. 

Arealanvendelsen i området er ekstensivt land-
brug med afgræsning. Området har et meget 
ensartet præg. Digerne og grøfterne er med til 
at understrege landskabets tilblivelse og anven-
delse, og bebyggelsesmønstret med Mandø by 
liggende i læ for vestenvinden bag klitrækken, 
de gamle gårde og digerne vidner om menne-
skers mangeårige kamp mod naturkræfterne og 
har stor kulturhistorisk fortælle- og oplevelses-
værdi. Landskabskarakteren fremstår uforstyrret 
af tekniske elementer og anlæg.

Mandø har 54 indbyggere (i 2004) og er for-
bundet til fastlandet via Ebbevejen, der forløber 
direkte på vaden, og Låningsvejen, der er bygget 
ca. 1 m højere, og derfor er farbar i længere 
perioder.
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del af øen. Mandøs nuværende kirke er opført 1727. 

Flere bygninger i Mandø by er fredede bl.a. Rednings-

stationen. som er bygget i 1912 efter et forlis i 1911, 

Mandøhuset fra omkring år 1800, hvor der nu er mu-

seum, samt Lægehuset på Mandø Byvej 15 fra 1838. 

Af andre karakteristiske kulturhistoriske elementer i 

området er følgende: Bydiget fra 1887, Havnediget fra 

1935-37 og Ribe Rampe, som er passagen gennem By-

diget til Låningsvejen og Ebbevejen - en såkaldt støpe, 

der i tilfælde af stormfl od kan lukkes med planker og 

sække. Syd for Mandø ligger prilen Mandø Gyde, som 

tidligere fungerede som naturhavn for øens skibe. 

Tekniske anlæg 

På øen er der kun mindre grusveje foruden enkelte 

asfalterede veje i Mandø by og langs Havnediget. Fra 

kørselsvejene fra fastlandet til Mandø, Ebbevejen og 

Låningsvejen, går den største vej på Mandø direkte til 

Mandø by. Herudover er der ingen tekniske anlæg.

 

Andre arealanvendelser

Der er en mindre campingplads i Mandø by. 

Rumlige og visuelle forhold

Landskabskarakteren er først og fremmest præget af, at 

marsken er inddiget og består af fl ade og åbne afgræs-

sede jordbrugsfl ader med Mandø by i sydvest afgræn-

set af diger og klitrække. Disse karaktergivende og 

ganske få elementer giver landskabet en stor skala, og 

på grund af den sparsomme træbevoksning og bebyg-

gelse fremstår landskabet som meget åbent og ensartet. 

Mandø by og den spredte bebyggelse umiddelbart 

nord herfor virker åben og rolig og hænger godt sam-

men med landskabet, hvorfor området fremstår enkelt. 

Karakterområdet opleves som et stort og åbent afgræn-

set rum pga. de omkransende diger. Karaktergivende er 

endvidere de mange grøfter, der opdeler landbrugsfl a-

derne i smalle rektangulære markfl ader. Netværket af 

grøfter, afgræssede markfl ader og de tilgrænsende diger 

danner et dominerende mønster i området. Land-

skabsindtrykket præges ikke af hverken støj, visuel uro 

eller tekniske elementer. 

Fra Havne- og Bydiget samt fra klitrækken er der en 

vid udsigt over hele karakterområdet. De store åbne 

og afgrænsede rum mellem digerne og klitrækken er af 

stor oplevelsesværdi. Vigtige kulturhistoriske enkeltele-

menter er Havne- og Bydiget samt de gamle velbevare-

de bygninger i Mandø by, der alle har stor fortælle- og 

oplevelsesværdi. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Landskabet i karakterområdet har en forholdsvis lang 

kontinuitet og har en tidsdybde på 0-200 år. Marsken 

blev permanent inddiget med Bydiget i 1887 og Hav-

nediget i 1935-37. Mandø by udgør et oplevelsesrigt 

og bevaringsværdigt kulturmiljø med mange elementer 

fra forskellige tidsperioder såsom kirken, rednings-

stationen og møllen. Hele marskområdet er som sådan 

et fungerende kulturmiljø, idet området stadig bruges 

som ekstensivt græsningsareal. Den grundlæggende 

markinddeling med et fi ntmasket net af lange, lige lod-

der er fastholdt, også efter at dyrkningslodderne blev 

sammenlagt i 1950’erne. Hermed er landskabskarak-

terens intakthed i forhold til dennes kulturhistoriske 

oprindelse god. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

De karaktergivende landskabselementer, digerne og 

de åbne afgræssede landbrugsfl ader er i god fysisk og 

visuel stand. Landskabskarakteren fremstår uforstyrret 

pga. det meget tydelige samspil mellem naturgrundlag 

og kulturmønstre i marskområdet. Dette ikke mindst 

pga. fraværet af tekniske elementer og anlæg. Digerne 

og grøfterne er ligeledes med til at understrege landska-

bets tilblivelse og anvendelse og er af stor fortælleværdi. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Internationalt naturbeskyttelsesområde: Hele området 

undtagen Mandø by og nogle områder i tilknytning 

hertil, indgår i Habitatområde H78: Vadehavet med 

Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, EF Fuglebe-

skyttelsesområde F52: Mandø og Ramsarområde R27: 

Vadehavet.

Kystnærhedszone: Hele området ligger inden for kyst-

nærhedszonen.

Natur: I området fi ndes nogle få mindre områder med 

overdrev, mose og eng, der er beskyttet efter naturbe-

skyttelseslovens §3. 
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Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljø: Hele området er udpeget som bevarings-

værdigt kulturmiljø.

Landbrug: Hele karakterområdet bortset fra Mandø 

by er udpeget som særligt følsomt landbrugsområde 

(SFL).

Landskab: Hele området undtagen Mandø by og nogle 

områder heromkring er udpeget som værdifuldt kyst-

landskab. 

Skovrejsning: Hele området er udpeget som skovrejs-

ning uønsket. 

Sårbarhed og potentialer

For at opretholde karakteren i Mandøs inddigede 

marsklandskab er det vigtigt, at landskabet holdes 

åbent og at marskarealerne fortsat afgræsses. For at be-

vare det vide udsyn bør området holdes frit for tekni-

ske anlæg og bevoksninger. Nye bygninger bør holdes i 

nærheden af nuværende bebyggelse så de ikke fremstår 

dominerende i det åbne landskab. 

13. Ribe marskområde
Nøglekarakter

Et vidtstrakt inddiget og opdyrket marsklandskab, som 

er fl adt og åbent med gennemløb af fl ere større åer.

Beliggenhed og afgrænsning

Området afgrænses mod vest af Ribediget og Darum-

diget og mod øst, syd og nord af overgangen til he-

deslette- og bakkeølandskaber, hvor terrænet langsomt 

hæver sig fra den fl ade marsk. Hedeslette- og bak-

keølandskaberne danner en højereliggende bebygget 

gestrand med fl ere hegn og færre grøfter end marskom-

rådet. 

Landskabstype 

Hovedtype F
c
: Inddiget marsk 

Undertype 23 F
c
: Inddiget marsk ved Ribe med land-

brug

Udsigt over Ribe Holme
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Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området består af marsk, som blev inddiget ved op-

førelsen af Ribediget i 1911-1915 og Darumdiget i 

1927-1929. Området er et stort, åbent og fl adt marsk-

område omkranset af højereliggende hedeslette og 

bakkeøer samt af digerne, der er op til ca. 6 m høje. 

Terrænet i marsken ligger 0-3 m over DNN. Området 

gennemløbes af de regulerede åer Sneum Å, Darum 

Bæk, Kongeåen og Ribe Å samt et netværk af afvan-

dings- og bevandingsgrøfter. Mange steder ligger disse 

grøfter meget tæt og danner lange og smalle rektan-

gulære markfelter, fenner, i marsken. Ved Ribe Å og 

Kongeåen er fl ere af de gamle å-slynger bevaret efter 

reguleringen af åerne. 

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Bortset fra lidt spredt kratbevoksning langs enkelte 

grøfter samt omkring bebyggelsen er området stort set 

uden bevoksning og dermed helt åbent. Der er enkelte 

mindre eng- og mosearealer spredt i området samt 

langs Kongeåen og Ribe Å. 

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Området er et udpræget landbrugsområde, hvor om-

trent halvdelen af jorderne ligger som græs i omdrift, 

mens den anden halvdel dyrkes med kornafgrøder. Der 

er ganske få registreringer af beskyttet natur, dog er 

der langs de gamle slyngninger af Ribe Å nogle mindre 

områder med mose, nogle afl ange søer og engarealer. 

Langs Kongeåen er der ligeledes nogle smalle bræmmer 

af eng. I resten af området er der enkelte spredte min-

dre områder med mose, sø og eng. 

Bebyggelsesmønstre

Hele området er ubebygget bortset fra Yder Bjerrum 

vest for Ribe, hvor en tidligere landsby var placeret på 

en naturlig sandbanke. I dag er der kun en enkelt gård 

tilbage, som ligger helt for sig selv på Bjerrum Banke. 

Herudover ligger der en kro i området ved Kammer-

slusen, og langs Ribe Å er der opstået et selvgroet miljø 

af mindre fritidshytter med anløbsbro. Der er også en 

hytteby med jagt- og fi skehytter i et kolonihavemiljø 

ved Sneum Sluse. De første hytter er fra ca. 1927. Slu-

serne Sneum Sluse, Darum Sluse, Kongeå Slusen og 

Kammerslusen udgør resten af bebyggelsen i området. 

Hele vejen rundt om området på gestranden ligger 

mange mindre byer og landsbyer samt enkeltgårde. 

Dette gælder fra syd Vester Vedsted, Sønder Farup, 

Øster Vedsted, Nørre Farup, Hillerup, Vilslev, Store 

Darum, Allerup og Tjæreborg. Ribe by udgør et til-

grænsende byområde til marsken.

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet Ribe marskområde er 
et fl adt, åbent og vidtstrakt marskområde, som 
afgrænses mod Vadehavet i vest af Ribediget 
og Darumdiget og mod øst, nord og syd af 
hedeslette- og bakkeølandskaber, som hæver sig 
fra det fl ade marsklandskab. Arealanvendelsen i 
området er udelukkende landbrug med dyrkede 
afgrøder og græsmarker. Området har et meget 
ensartet præg og er upåvirket af tekniske anlæg 
på nær hovedvej 11 omkring Ribe og 3 vindmøl-
ler nord for Vilslev. Området gennemløbes af de 
regulerede åer Sneum Å, Darum Bæk, Kongeåen 
og Ribe Å, som alle har deres udløb til havet 
via sluser. I området ses desuden et netværk af 
afvandings- og bevandingsgrøfter. Ved Sneum 
Sluse og Kammerslusen er der mindre områder 
med fritidshytter, og på Bjerrum Banke ligger en 
enkelt gård. Herudover er området helt uden be-
byggelse og er stort set ubevokset, hvilket giver 
et vidt udsyn. På gestranden i det tilgrænsende 
landskabskarakterområde ligger en tæt række af 
landsbyer og enkeltgårde. 

Digerne og grøfterne er med til at understrege 
landskabets tilblivelse og anvendelse.Bebyggel-
sesmønstret, med gårde på den højere liggende 
gestrand, vidner om menneskers mangeårige 
kamp mod naturkræfterne, men også om 
afhængigheden af de frodige marskenge. Der 
er hermed en tydelig sammenhæng mellem 
naturgrundlag og kultur. Hele det åbne og vidt-
strakte marskområde, afgrænset af Ribediget og 
Darumdiget i vest, er af stor oplevelsesmæssig 
værdi. Den århundredlange sejlads- og handels-
aktivitet ved Ribe Å og sluserne har også stor 
kulturhistorisk fortælle- og oplevelsesværdi. 
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Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Marskområdet ved Ribe rummer en lang række kultur-

spor. Først og fremmest er der digeforløbene, sluserne 

og de tilgrænsende gestrandbebyggelser, der fortæl-

ler om marskens kulturhistorie fra mange forskellige 

tidsperioder. Hele området kan siges at være af kul-

turhistorisk betydning. Af karakteristiske kulturhisto-

riske elementer og mønstre i området kan nævnes: et 

eksempel på et typisk marksystem vest for Vilslev, hvor 

de mange regelmæssige fenner omgivet af grøfter med 

sikkerhed kan føres tilbage til udskiftningen i 1762. 

Ved Yder Bjerrum, vest for Ribe, var der tidligere pla-

ceret en landsby på en naturlig sandbanke. Landsbyen 

er nævnt første gang i 1214. Kanalen fra 1855-56, der 

fører Ribe Å ud i havet, vidner om et forgæves forsøg 

på at genrejse Ribe som handelsby. I området er der 

desuden spor af fl ere udskibningssteder, færgesteder 

over åerne og jernalderbopladser. 

Tekniske anlæg

Området er stort set upåvirket af tekniske anlæg. Dog 

gennemløber den tæt trafi kerede hovedvej 11 området 

vest for Ribe og danner grænse for området i nord. 

Herudover er der kun småveje og markveje inde i 

området. Nord for Vilslev er der placeret tre høje vind-

møller. Fra karakterområdet ses desuden fl ere vindmøl-

ler, der er placeret uden for området. 

Rumlige og visuelle forhold

Landskabskarakteren er først og fremmest præget af, 

at marsken er inddiget og består af udstrakte, fl ade og 

åbne jordbrugsfl ader, der støder op til den tilgræn-

sende gestrand. Disse karaktergivende og ganske få 

elementer giver landskabet en stor skala, og på grund 

af den sparsomme bevoksning og bebyggelse fremstår 

landskabet som meget åbent og ensartet. Ribediget, 

Darumdiget og gestranden afgrænser det vidtstrakte og 

fl ade landskabsrum. 

Karaktergivende er endvidere de gennemløbende åer 

samt de mange grøfter, der opdeler landbrugsfl aderne 

i lange rektangulære markfl ader. Netværket af smalle 

fenner omgivet af grøfter, Ribediget og Darumdiget 

samt den tilgrænsende gestrand danner et domineren-

de mønster i området. Landskabsindtrykket er generelt 

stille og præges ikke af støj og visuel uro. Dog høres 

en del trafi kstøj i den nordligste og sydøstligste del af 

området pga. den trafi kerede hovedvej 11. Mod nord 

grænser området op til en vindmøllepark, hvilket også 

giver visuel uro.

Fra Ribediget og Darumdiget er der en vid udsigt ud 

over hele karakterområdet. Ribe by ligger placeret 

direkte ud til marskområdet, og overalt i området er 

der fl ot indsigt til den markante byrand, hvor Ribe 

Udsigt over marsken til Ribe
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Domkirke står som det helt dominerende element. Fra 

marsken er der ligeledes indsigt til Farup Kirke. Også 

gården på Bjerrum Banke ligger markant i marskland-

skabet. Vigtige kulturhistoriske enkeltelementer er 

Ribediget, Darumdiget, sluserne og gestrandbebyggel-

sen, der alle har stor fortælle- og oplevelsesværdi. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Landskabet i karakterområdet har en forholdsvis lang 

kontinuitet, og marsken er blevet udnyttet i meget 

lang tid, hvilket bopladser fra jernalderen og beboel-

sesmønsteret på gestranden vidner om. Den tidligere 

landsby Yder Bjerrum blev nævnt første gang i 1214. 

Før inddigningen i 1911-1915 (Ribediget) og 1927-

1929 (Darumdiget) blev marsken afgræsset og ind-

delt i smalle fenner, hvilket med sikkerhed kan føres 

tilbage til udskiftningen i sidste halvdel af 1700-tallet. 

Systemet kan endog være ældre, hvorfor tidsdybden i 

karakterområdet er på mere end 200 år. Hele marsk-

området er som sådan et samlet kulturmiljø med de 

mange elementer fra forskellige tidsperioder. Her ind-

går digerne, sluserne, middelalderens beboelsesmønster 

på gestranden, de regulerede åer og grøfterne som 

væsentlige elementer i kulturmiljøet. Også hyttebyerne 

ved Kammerslusen og Sneum Sluse fortæller om be-

nyttelsen af området. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

De karaktergivende landskabselementer, digerne og de 

afgræssede landbrugsfl ader er overvejende i god stand. 

Men da store dele af området udnyttes mere intensivt 

til afgrøder, og fl ere engarealer med tiden er forsvundet 

på grund af afvanding og opdyrkning, er tilstanden af 

de karaktergivende landskabselementer middel. Dette 

er også tilfældet mht. landskabskarakterens intakthed 

i forhold til dennes kulturhistoriske oprindelse, idet 

marskjorderne oprindeligt blev udnyttet til afgræsnings-

formål. Tilstanden af landskabets visuelle oplevelsesmu-

ligheder er ligeledes middel pga. udnyttelsen af de op-

rindelige engarealer til afgrøder. På trods af dette samt 

de lokale tekniske anlæg (hovedvej 11 og vindmøller 

i nærområdet) fremstår landskabskarakteren generelt 

uforstyrret pga. det meget tydelige samspil mellem 

naturgrundlag og kulturmønstre i marskområdet. Diger 

og grøfter er ligeledes med til at understrege landskabets 

tilblivelse og anvendelse og er af stor fortælleværdi. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Internationale naturbeskyttelsesområder: Hele området 

bortset fra et mindre område nordvest for Vilslev lig-

ger inden for EF Fuglebeskyttelseområde F51: Ribe 

Holme og enge med Kongeåens udløb og Ramsarom-

råde R27: Vadehavet. Ribe Å, Kongeåen og Sneum Å 

indgår i Habitatområde H78: Vadehavet med Ribe Å, 

Tved Å og Varde Å vest for Varde.

Kystnærhedszone: Hele området ligger indenfor kyst-

nærhedszonen.

Natur: Langs de gamle slyngninger af Ribe Å er der 

mindre områder med mose, afl ange søer og engarea-

ler, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

Langs Kongeåen er der ligeledes nogle smalle bræm-

mer af beskyttet eng. I resten af området er der enkelte 

spredte, mindre områder med mose-, sø- og engarealer, 

der er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens 

§3. 

Fredet område: Den store åslynge i Ribe Å er fredet.

Regionplanlægningsmæssige udpegninger:

Kirker: I Ribe Amt er der ikke afgrænset kirkelandska-

ber, men Vester Vedsted Kirke, Ribe Domkirke, Sct. 

Catharinæ Kirke, Farup Kirke, Vilslev Kirke, Store 

Darum Kirke og Tjæreborg Kirke er udpeget som kir-

ker, hvor samspillet med det omgivende landskab ikke 

må forringes væsentligt.

Kulturmiljø: Hele området er udpeget som bevarings-

værdigt kulturmiljø. 

Landbrug: Store dele af området er udpeget som værdi-

fuldt landbrugsområde. Arealerne i det internationale 

naturbeskyttelsesområde er desuden udpeget som sær-

ligt følsomt landbrugsområde (SFL).

Landskab: Hovedparten af området er udpeget som 

værdifuldt kystlandskab, undtagen et mindre område 

nordvest for Vilslev.

Natur: Det mindre område nordvest for Vilslev, der 

ikke indgår i de internationale naturbeskyttelsesområ-

der, er udpeget som naturområde.

Skovrejsning: I hele området er skovrejsning uønsket. 

Vindmøller: Nordvest for Vilslev er der udpeget et 

vindmølleområde.

Sårbarhed og potentialer

Det er vigtigt for opretholdelse af karakteren i mars-

kområdet ved Ribe, at landskabet holdes åbent, og 
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at engarealerne fortsat afgræsses. Området er sårbart 

overfor intensivering af landbruget i retning mod 

mindre afgræsning og fl ere afgrøder. Flere græssede 

arealer vil understøtte landskabskarakteren i retning 

mod den oprindelig arealanvendelse og vil tydeliggøre 

sammenhængen mellem kulturhistorisk oprindelse og 

naturgrundlag. For at bevare det vide udsyn bør om-

rådet holdes frit for tekniske anlæg og høj bevoksning. 

Landskabets oprindelige karakter vil blive styrket hvis 

der sker en tilbageføring af åerne til deres oprindelige 

løb. 

14.  Esbjerg og Holsted 
bakkeøer syd for Esbjerg 

Nøglekarakter

Et intensivt landbrugsområde med store markfl ader, 

store gårde, læhegn, gamle landsbyer og tekniske ele-

menter på Esbjerg og Holsted Bakkeøer gennemløbet 

af Sneum Å.

Beliggenhed og afgrænsning

Området består af de vestligste dele af Esbjerg og 

Holsted Bakkeøer sydøst for Esbjerg. Begge bakkeøer 

fortsætter ind i landet mod øst. Den åbne grænse mod 

nordøst er draget langs følgende større veje: fra syd ho-

vedvej 11 på strækningen til omkring Gummesmark, 

herfra vej nr. 191, 75 og 463 ved Esbjerg. Området er 

afgrænset mod vest af Esbjerg og grænser i syd op til 

marskområder, uinddigede såvel som inddigede. Om-

0 2 km

Område 14. Esbjerg og Holsted bakkeøer syd for Esbjerg
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rådet er således et langstrakt område langs kysten på 

ca. 14 km i længden og ca. 3,5-6,5 km i bredden. 

Landskabstype 

Hovedtype A: Bakkeø

Hovedtype F
c
: Inddiget marsk

Undertype 28 A: Holsted og Esbjerg bakkeøer med 

landbrug og bymæssig bebyggelse

Undertype 23 F
c
: Inddiget marsk ved Ribe med land-

brug

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området udgøres Esbjerg og Holsted Bakkeøer, hvor 

Esbjerg Bakkeø udgør langt størstedelen af området og 

adskilles fra Holsted Bakkeø af Sneum Å og ådal. Kun 

et lille hjørne af Holsted Bakkeø når ud i området. 

Jordtypen udgøres hovedsagligt af smeltevandssand. 

Mod syd i Sneum Ådal, Tjæreborg Enge og Allerup 

Enge samt et område ud til kysten umiddelbart øst 

for Esbjerg udgøres jordtypen dog af marskafl ejringer. 

Marskområdets terræn er fl adt med maksimumhøjder 

på omkring 3 m over DNN. Holsted Bakkeø i syd er 

mere fl ad og ikke så bakket som Esbjerg Bakkeø og 

er 15 m på det højeste punkt. Terrænet på Esbjerg 

Bakkeø er præget af bølgede plateauer 10-30 m over 

DNN. Området gennemskæres af Novrup Bæk, Møl-

lebæk og den eneste større å i området Sneum Å. På 

engarealerne og omkring åerne er der en del rette 

afvandingsgrøfter. Grøfterne afvandes til åerne i områ-

det, som alle er mere eller mindre regulerede. Sneum Å 

Udsigt over landbrugslandet på bakkeøen syd for Esbjerg

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet udgøres af de vest-
ligste dele af Esbjerg og Holsted Bakkeøer, som 
hæver sig over det omgivende fl ade marsk- og 
kystterræn mod syd. Bakkeøernes plateau ud-
gøres af store intensivt dyrkede landbrugsfl ader 
opdelt af levende hegn. 

Området præges af de mange store gårde med 
store nyere tilbygninger samt af tekniske ele-
menter i form af vindmøller, jernbane og mange 
større veje. Byudvikling og intensivering af 
landbruget har sat præg på de gamle bevarede 
landsby- og markstrukturer som giver karakter til 
området. Landsbyerne Novrup, Tjæreborg Søn-
derby, Tømmerby, Lille Darum og Store Darum 
rummer stadig mange kulturspor og er af stor 
fortælleværdi. Overgangene mellem gestranden 
og de lavtliggende områder omkring fremstår 
fl ere steder tydeligt og giver en visuel og kultur-
historisk oplevelse af naturgrundlaget. Sneum, 
Tjæreborg og Darum Kirker er vigtige enkeltele-
menter i landskabet, idet de kan ses over store 
afstande. I området er der en tæt forekomst af 
fortidsminder fra jernalder og oldtid. 

Et område ved Tovrup øst for Esbjerg afviger fra 
den generelle landskabskarakter, da markerne 
her er mindre og der er skovbeplantning og 
ekstensivt afgræssede arealer. Også Sneum Ådal 
udgør et delområde pga. de åbne lavtliggende 
marsklignende fl ader næsten uden beplantning. 

F A K T A
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har opstrøms gennemgået en kraftig regulering i 1957-

58 og fungerer på den nordligste strækning som en 

lige afvandingskanal. De tidligere slyngninger ligger nu 

som afsnørede »arme« i engene, som det ses i Sneum 

Enge. I området er der enkelte mindre søer, primært 

grusgravssøer.

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Området fremstår generelt forholdsvist åbent pga. 

de store markfl ader omgivet af tynde levende hegn. 

Områdets mange levende hegn er relativt lange, enkelt-

rækkede løv- eller granhegn. Hegnene viser en tydelig 

sammenhæng med naturgrundlaget, idet de næsten 

udelukkende er placeret på de sandede områder på 

bakkeøerne. Langs skel og grøfter samt i Sneum Ådal 

ses lidt kratbevoksning. I området er der nogle mindre 

spredte skovbeplantninger, hvor de største er Østsko-

ven umiddelbart øst for Esbjerg og Solbjerg Plantage 

nord for Tjæreborg.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Hovedparten af området er landbrugsland, som er 

præget af intensivt landbrug med store svine- og kvæg-

gårde samt fl ere minkfarme. Et mindre område umid-

delbart øst for Esbjerg udgør et delområde, da det 

består af en vekslen mellem skov, granplantage og små 

ekstensivt afgræssede marker opdelt af hegn. De lavere 

liggende marskarealer er ligeledes mere ekstensivt dre-

vet og består af rørskov og afgræssede marker. I områ-

det ligger fl ere mindre eng-, sø- og mosearealer spredt 

i landskabet. Vest for Tjæreborg ud til havet ligger en 

strandeng på ca. 2,2 km2.

Bebyggelsesmønstre

Bebyggelsen i området er udelukkende placeret på 

bakkeøerne oven for marskområderne og i tilknytning 

til vandløbene. Stationsbyen Tjæreborg er den eneste 

større by i området. Den er siden 1960 udbygget med 

parcelhuskvarterer, butikker og skoler. Også Andrup 

og Store Darum har mange byfunktioner. Herudover 

er der nogle mindre landsbyer såsom Allerup, Lille 

Darum og Novrup m.fl . Vest for Tjæreborg ligger 

Krogsgård Hovedgård, der var egnens betydeligste ho-

vedgård. Der er mange spredte store nyere gårde belig-

gende i området. Esbjerg udgør den vestlige grænse og 

er et tilgrænsende markant by- og industriområde. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

I området er der en del kulturspor fra oldtiden. 

Landsbyernes placering kan således føres tilbage til 

jernalderen omkring år 0. Hovedgårdene Krogsgård og 

Sneumgård stammer fra 1500- og 1600-tallet, mens 

placeringen af mange af de fritliggende gårde stammer 

fra udskiftningstiden i slutningen af 1700-tallet. Fra 

denne tid stammer også de karakteristiske husmands-

udstykninger, Tradsborg (udstykket fra Sneumgård 

1782) og Krogsgårdmark (udstykket fra Krogsgård 

1792). Både landsbyerne og hovedgårdenes placering 

afspejler traditionen for udnyttelse af marsken og enge-

ne til græsning og gesten til agre, og har en tidsdybde 

på over 200 år. 

Af særlig kulturhistorisk interesse kan nævnes Novrup 

vest for Tjæreborg, der blev stjerneudskiftet i 1797. 

Gårdene er uudfl yttede og landsbyen er en af egnens 

mest homogene og bedst bevarede landsbyer med fl ere 

fi ne og velbevarede gårde. Stjerneudskiftningen er mar-

keret med jorddiger og hegn. Fra Novrup er der fælles 

adgangsveje til marsken, som er opdelt i smalle ind-

grøftede fenner. Den nære sammenhæng til marsken er 

dog forsvundet pga. jernbanedæmningen og Darum-

Tjæreborgvejen, men én engarm når stadig helt ind til 

landsbykernen. 

Krogsgård Hovedgård vest for Tjæreborg er fra 1500-

tallet. De nuværende bygninger er fra 1934 (hovedbyg-

ning) og 1927 (udlængerne). Møllen er fra 1869, hvor 

også rester af voldgrave og lededæmning er bevaret. 

Krogsgård Mark nord herfor er udstykket fra hoved-

gården i 1792. Bebyggelsen ligger på begge sider af den 

snorlige vej med markstykker ned mod engene langs 

Novrup Bæk og Møllebækken. Der er mange velbeva-

rede markskel med blandt andet seljerøn. 

I Store Darum ses tre tydeligt adskilte bydele Nørreby, 

Vesterby/Midtby og Sønderby, som oprindeligt var 

afgrænset af vådområder. Vejforløbet og mange store 

bevaringsværdige gårde fra før 1850’erne er bevaret. 

Nørreby er dog meget præget af nybyggeri. Udskiftnin-

gens markstrukturer, hvor den enkelte gårds jorde blev 

opdelt på marsk, ager, hede og mose, ses stadig vest for 

Store Darum. Darum Kirke er markant placeret i det 

fl ade landskab. 
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Vest for Tjæreborg er der opført et 1 km langt havdige 

der beskytter vejen mellem Novrup og Tangen.

Tekniske anlæg

Området afgrænses mod øst og nord af hovedvej 11 og 

Vestkystvejen. I den sydlige del af området går Darum-

Tjæreborgvejen, landevej 24, som på en strækning syd 

for Tjæreborg udgør områdets grænse. Esbjerg by af-

grænses fra området af motorvej E20. Herudover gen-

nemskæres området af en del mindre veje, ikke mindst 

markveje. Jernbanen mellem Esbjerg og Kolding løber 

gennem området fra Esbjerg via Tjæreborg mod Bram-

ming. Området er præget af fl ere større og mindre 

højspændingsledninger, som krydser hinanden. Der ses 

fl ere transformerstationer i området, eksempelvis en 

meget stor ved Esbjerg. Området er herudover præget 

af fl ere store vindmøllegrupper.

Diverse andre arealanvendelser

Øst for Tjæreborg ligger fl ere store grusgravsområder. 

I de tilgrænsende industriområder ved Esbjerg er der 

både forbrændingsanlæg og et stort deponeringsanlæg. 

Øst for Tjæreborg ligger et kolonihaveområde. Nord-

øst for Tjæreborg er der planlagt en større byudvidelse. 

I den nordvestlige del af Store Darum ligger en cam-

pingplads.

 

Rumlige og visuelle forhold

Landskabet præges af en vekslen mellem relativt mange 

elementer; levende hegn, veje, højspændingslednin-

ger, jernbane, vindmøller, store gårde og landsbyer. 

Elementerne og det let kuperede terræn opdeler land-

skabet i rum af varierende størrelse og karakter med 

transparente afgrænsninger af de relativt åbne levende 

hegn, bebyggelse og vindmøller. Nogle steder er de 

rumlige afgrænsninger mere lukkede. Det er eksem-

pelvis tilfældet i det bakkede landskab ved Tjæreborg. 

Dog udgør markfl aderne og Sneum Ådal store rum, 

der er uden bebyggelse og bevoksning og fremstår i 

skalaen stor. Generelt fremstår landskabet som værende 

af middel skala. Hovedkarakteren i området er ensartet 

til varieret pga. vekslen mellem store marker, gårde, 

levende hegn, vindmøller og veje. Der fornemmes 

samtidig et vist mønster i landskabet: De store marker, 

som er omkranset af levende hegn, beliggende på de 

højere liggende partier, gårdene, gestrandbebyggelse 

på overgangen mellem to ressourcegrundlag, de store 

landsbyer ved ådalene og de mindre byer i de indre og 

mere sandede områder. 

Landskabsstrukturen består af store fl ader i form af 

marker med linier i form af hegn og punkter i form 

af enkeltliggende gårde. Gårdene er ofte beliggende 

langs veje og virker visuelt som linier. Støjmæssigt er 

området belastet af baggrundsstøj fra veje, vindmøller, 

jernbane og Esbjergs industri. Visuelt opleves området 

forholdsvist uroligt pga. vindmøllerne, de trafi kerede 

veje, togene og Esbjergs industriområdes markante 

fremtoning med store højspændingsledninger mv. 

Området umiddelbart øst for Esbjerg afviger fra den 

generelle landskabskarakter, da markerne er mindre og 

der er skovbeplantning og ekstensivt afgræssede arealer. 

Også Sneum Ådal udgør et delområde da det er et fl adt 

og lavtliggende inddiget område med marskpræg.

Overgangene mellem gestranden og de lavtliggende 

områder fremstår fl ere steder tydeligt og giver en visuel 

og kulturhistorisk oplevelse af naturgrundlaget. Nord 

for Tjæreborg er der vid udsigt ud over bakkeøen til 

havet. Sneum, Tjæreborg og Darum kirker er vigtige 

enkeltelementer i landskabet, idet de kan ses over store 

afstande. Landsbyerne Novrup, Tjæreborg Sønderby, 

Tømmerby og Store Darum rummer mange kultur-

spor, der er af stor fortælleværdi. Den tætte forekomst 

af fortidsminder fra oldtiden gør dette område til et 

kulturhistorisk oplevelsesrigt område. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer 

Landskabet har en tidsdybde på 0-200 år eller mere på 

grund af nogle af landsbyernes bevarede by- og marks-

trukturer og velbevarede gårde. Novrup er et eksempel 

herpå, med velbevarede uudfl yttede gårde, hvor stjer-

neudskiftningen skete i 1797. Bakkeøernes indre og 

mere sandede områder var indtil slutningen af 1800-

tallet dækket af hede. Efter 1860 skete en omfattende 

opdyrkning af hederne, dræning af moser og enge samt 

tilplantning af de mest sandede jorde. Landskabet er 

derfor middel intakt i forhold til dets kulturhistoriske 

oprindelse, selvom der er sket markante ændringer i 

form af byudvikling, store tekniske anlæg og intensive-

ring af landbruget. 
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Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karakter-

givende landskabselementer i form af store markfl ader 

omkranset af hegn, store gårde og landsbyer kan siges 

at være god. Dog har byudvikling og intensivering af 

landbruget sat sit præg på de gamle bevarede landsby- 

og markstrukturer. Området er et intensivt landbrugs-

område med mange store tilbygninger men præges  

også af byudvikling omkring byområderne. De visuelle 

oplevelsesmuligheder i landskabet er generelt vedlige-

holdt, idet bakkeørandene de fl este steder holdes åbne. 

Dette gælder ligeledes for kirkeomgivelserne. Land-

skabskarakteren er delvist forstyrret af tekniske anlæg i 

form af vindmøller, veje og nyere store tilbygninger til 

gårdene, som er afvigende elementer i forhold til den 

kulturhistoriske oprindelse og byggestil. Området er 

dog generelt præget af en vekslen mellem forskellige 

elementtyper, således at de nævnte forstyrrende ele-

menter også kan opfattes som værende en del af om-

rådets karakter. De tekniske elementer bryder mange 

steder de karakteristiske åbne fl ader med levende hegn 

og gårde. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Internationale naturbeskyttelsesområder: En smal bræm-

me mod vest og et område omkring Sneum Å indgår i 

internationale naturbeskyttelsesområder: Ramsarområ-

det R27: Vadehavet, EF Fuglebeskyttelsesområde F51: 

Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb, Habi-

tatområde H79: Sneum Å og Holsted Å. 

Kystnærhedszone: En ca. 2-3 km bred bræmme tættest 

på kysten ligger i kystnærhedszonen.

Natur: I området ligger der fl ere mindre eng-, sø- og 

mosearealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslo-

vens §3. Sydvest for Tjæreborg ud til havet er et areal 

på ca. 2,2 km2 registreret som strandeng.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljø: Et område omkring Sneum Å samt Nov-

rup og Krogsgård ejerlav er udpeget som bevaringsvær-

digt kulturmiljø.

Landbrug: Størstedelen af området undtagen langs 

åerne og kysten samt i et område tæt på Esbjerg er 

udpeget som værdifuldt landbrugsområde. Områder 

langs Møllebæk, Novrup Bæk og Sneum Å er udpeget 

som særligt følsomt landbrugsområde (SFL). Sydvest 

for Tjæreborg og indtil Esbjerg er der ligeledes udpeget 

et større område som særligt følsomt landbrugsområde.

Landskab: Et område umiddelbart sydvest for Tjære-

borg samt de sydligste dele af Sneum Ådal er udpeget 

som værdifuldt kystlandskab.

Natur: Nogle spredte områder, hvor de største ligger 

vest for Tjæreborg samt omkring de nordligste dele af 

Sneum Å, er udpeget som naturområde.

Skovrejsning: Omkring åer og i en bræmme langs ky-

sten er området udpeget som skovrejsning uønsket. 

Den resterende store del af området er udpeget som 

øvrigt skovrejsningsområde og nogle mindre områder 

som skovrejsningsområder.

Sårbarhed og potentialer

For at bevare områdets karakter er en fortsat land-

brugsdrift og bevaring af de gamle gårde, landsby- og 

markstrukturer vigtigt. Området er derfor meget sår-

bart overfor ny bebyggelse, anlæg og tilplantning, der 

kan sløre den klare grænse mellem marsken og bebyg-

gelsen og det frie udsyn til og fra kirkerne. Et tiltag, 

som ville kunne styrke den oprindelige landskabska-

rakter, er at genskabe fl ere  af hedearealerne, som kan 

ses på kortene fra 1880. 
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15.  Esbjerg Bakkeø nord for 
Esbjerg

Nøglekarakter

Et landbrugsområde med præg af bynær beliggenhed 

på bølgende bakkeø.

Beliggenhed og afgrænsning

Området ligger mellem Esbjerg by, Marbæk Plantage 

og hovedvej 463. Området grænser i sydvest og syd op 

til Hjerting, Sædding og Sønderris, som udgør egentli-

ge byområder og derfor ikke beskrives som landskaber. 

Nord for Hjerting når området på en kort strækning 

helt ud til kysten. Herefter afgrænses området af Mar-

bæk Plantage op til det nordøstlige hjørne, hvor områ-

det på en kort strækning grænser op til marsken langs 

Varde Å. Hele den østlige grænse udgøres af hovedvej 

463, som er valgt for at afgrænse området til Vadehavs-

regionen. Arealet er afgrænset her, selvom et landskab 

af lignende karakter fortsætter på den østlige side af 

vejen. Grænsen er derfor på kortet markeret som en 

»åben grænse«. 

Landskabstype 

Hovedtype A: Bakkeø

Undertype 28A: Holsted og Esbjerg bakkeøer med 

landbrug og bymæssig bebyggelse

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Naturgrundlaget i området udgøres af landskabstypen 

bakkeø med en jordtype bestående altovervejende af 

sand med mindre partier af ler samt ferske og marine 

afl ejringer i ådale. Terrænet hæver sig fra en gammel 

kystklint på 15 m over DNN til 33 m over DNN 

0 2 km

Område 15. Esbjerg Bakkeø nord for Esbjerg
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i området omkring Sjelborg og Hjerting Plantage. 

To vandløb Møllebæk og Sønderris Bæk, som løber 

sammen til et, adskiller byerne Hjerting og Sædding 

med sin ådal. I området nordøst for Sønderris er en 

lille strækning af en anden Møllebæk med i området. 

Herudover er der kun nogle enkelte spredte grøfter i 

området og en lille mølledam, som den førstnævnte 

Møllebæk løber igennem.

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

En del af Hjerting Plantage, som ligger på begge sider 

af hovedvej 463, er beliggende indenfor området. Om-

rådet på den vestlige side af vejen er på omkring 85 ha 

og består hovedsagligt af nåletræer. Herudover er der 

nogle mindre, spredte nåletræsbeplantninger og mange 

levende hegn i området. Hertil kommer nogen spredt 

kratbevoksning. Særligt i området ved Hjerting, Sæd-

ding og Sønderris er der en del jorddiger i markskel.

 Udsigt over landbruglandet nord for Sjelborg

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet er et landbrugsland-
skab præget af både fuldtids- og fritidslandbrug 
samt byudvikling. Hovedkarakteren gives af 
landbrugslandskabet, som er beliggende på et 
bølget bakkeø-plateau op til 33 m over DNN og 
består af marker af varierende størrelser om-
kranset af relativt åbne enkeltrækkede gran- og 
løvhegn. Dette giver landskabet en vis rumlig 
gennemsigtlighed. Herudover er der nogle 
nåletræsbeplantninger og mindre ådale med 
enge og moser. Området er præget af en vis 
byudvikling omkring Esbjerg ved Hjerting, Sæd-
ding, Sønderris og Guldager og ved de større 
veje gennem området. Området er desuden 
præget af fl ere større hestecentre og rideklub-
ber og fremtræder noget sammensat. I vest når 
området på en strækning af godt 1,5 km helt 
ud til kysten og indbefatter her stranden, en stejl 
og eroderet kystklint samt et sommerhusområde 
med små, ældre sommerhuse ved Sjelborg. 

F A K T A
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Dyrkningsform og natur/halvkultur

Området er et landbrugsområde med både fuldtids- 

og fritidslandbrug. En stor del af markerne er om-

driftsjorde med kornafgrøder, men der er også en del 

græsmarker. Der er en del mindre kvægbesætninger i 

området og relativt mange minkfarme. Der er markant 

mange hestecentre og rideklubber i området. I områ-

derne nærmest Esbjerg bærer landskabet generelt præg 

af intensivt fuldtidslandbrug. 

Der fi ndes nogle få små spredte eng- og mosearealer 

i tilknytning til Marbæk Plantage i nord. Områdets 

natur og halvkultur er overvejende beliggende i tilknyt-

ning til vandløbene Møllebæk, Møllebæk og Sønderris 

Bæk som enge og moser i ådalene. 

Bebyggelsesmønstre

Der er en del spredte gårde og huse i området. Herud-

over er der en mindre landsby Sjelborg og landsbyen 

Guldager, som er udbygget med parcelhusbebyggelse. 

Tobøl er en tidligere lille landsby, hvis struktur nu helt 

er opløst. Vest for Sjelborg ligger et mindre område 

med hovedsagligt selvbyggede ældre fritidshuse og en 

restaurant ved stranden. Karakterområdet grænser op 

til Esbjerg-forstæderne Hjerting, Sædding og Sønder-

ris.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Området er meget rigt på fortidsminder i form af 

mange gravhøje og nogle bopladser. I områdets nord-

østligste hjørne ligger Færgegården ved det tidligere 

vadested over Varde Å. Landsbyen Sjelborg blev nævnt 

første gang i 1506, mens bebyggelsen i dag ligger om-

trent som efter udskiftningen. Sjelborg har endvidere 

fungeret som fi skerleje og mindre ladeplads for Varde 

by. Guldager nævnes første gang i 1291, men struk-

turen er nu opløst grundet nye vejanlæg og parcelhus-

byggeri. Kun kirke, mølle og mølledam er bevaret som 

en sammenhæng fra den tidligere landsby. 

Tekniske anlæg

Området afgrænses mod øst af hovedvej 463 og er 

desuden præget af andre større veje gående fra eller 

under hovedvejen til Hjerting, Sædding og Guldager. 

Herudover er der i området nogle mindre veje. En 

mellemstor højspændingsledning starter fra en trans-

formatorstation ved Tobøl og går ud af området nord 

for Guldager. Nordvest for Hjerting Plantage står to 

vindmøller. 

Andre arealanvendelser

Der er en campingplads ved Sjelborg og en mellem 

Hjerting og Sædding.

Rumlige og visuelle forhold

Landskabet er et landbrugslandskab, hvis karakter-

givende elementer er levende hegn, nåletræsbevoks-

ninger, det bølgende terræn, veje samt forskelligartet 

bebyggelse i form af spredte gårde og huse, landsbyen 

Guldager med parcelhuse og fritidshusområdet med 

strand. Landskabets skala er middel pga. det bølgende 

terræn samt hegn og skovbeplantninger, som inddeler 

arealet i varierende markstørrelser. 

Rumligt er afgrænsningerne hovedsagligt transparente, 

pga. de forholdsvis store markfl ader afgrænset af delvist 

Sommerhusområde ved Sjelborg
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åbne, enkeltrækkede hegn. På høje punkter med lang 

udsigt virker landskabet rumligt åbent. Området virker 

i nogen grad sammensat pga. de mange elementer og 

vekslende markstørrelser. Hovedkarakteren for områ-

det er således det noget sammensatte landbrugsland-

skab, mens landskabskarakteren opleves forskellig fra 

dette i fritidshusområdet ved Vesterstrand med strand, 

hav og kystklint, og i området ned Møllebæks og Søn-

derris Bæks ådale. 

Landskabet har et vist mønster pga. marker, hegn og 

spredte gårde, men mønsteret brydes delvist af lands-

byen Guldager, skovbeplantninger, terræn og vekslende 

markstørrelser. Strukturelt rummer landskabet både 

fl ader, linjer og punkter i form af henholdsvis marker, 

hegn, veje samt gårde og huse. Der er i området en 

afdæmpet baggrundsstøj fra de større veje, og trafi kken 

samt vindmøllerne giver desuden i middel grad visuel 

uro i landskabet. 

Særligt rumligt-visuelt oplevelsesrig er udsigten over 

hav, strand og kystklint ved Vesterstrand ved Sjelborg. 

I selve landbrugsområdet opnås den bedste udsigt fra 

landskabets højeste punkter ved Sjelborg og sydvest for 

Hjerting Plantage. Kirken og siloen i Guldager er mar-

kante enkeltelementer, som kan ses på lang afstand. 

Kystklinten er en oplevelsesrig element. 

 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Tidsdybden i landskabet er ca. 0-200 år, idet nogle 

strukturer går tilbage til udskiftningen i slutningen 

af 1700-tallet. Men mange af de gamle strukturer er 

opløst, og området bærer ikke præg af at have mange 

gamle gårde tilbage, hvorfor tidsdybden generelt vir-

ker kortere end 200 år. Området var tidligere præget 

af både landbrug men specielt i området omkring og 

nord for Hjerting Plantage også store hedearealer, som 

det ses på målebordsblade fra slutningen af 1800-tallet. 

Disse er i dag landbrugsarealer og plantage. Landskabs-

karakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske 

oprindelse er derfor kun middel. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Fysisk og visuelt er tilstanden af landskabet præget af, 

at det i nogen grad er overgået til fritidslandbrug og 

hestecentre, mens andre dele er inddrages til byudvik-

ling. Området bærer således præg af sin beliggenhed 

nær større byområder. De visuelle oplevelsesmulighe-

der er især knyttet til området ved stranden og klinten, 

hvorfor restauranten beliggende tæt på stranden udgør 

et vist forstyrrende element. Landskabskarakteren 

forstyrres delvist af de større veje i området samt by-

udvidelser ved Guldager. Der er dog ikke mange andre 

forstyrrende tekniske elementer i landskabet.

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Internationale naturbeskyttelsesområder: Stranden ind-

går i EF Fuglebeskyttelsesområde F57: Vadehavet, 

Habitatområde H78: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å 

og Varde Å vest for Varde samt Ramsarområde R27: 

Vadehavet.

Kystnærhedszonen: Størstedelen af området ligger inden 

for kystnærhedszonen.

Natur: Nogle få små spredte eng- og mosearealer i nord 

samt enge og moser i ådalene omkring de små vandløb 

er registreret og beskyttet i henhold til naturbeskyttel-

seslovens §3.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljø: En lille bræmme allernordligst i området 

ud mod Varde Å er udpeget som bevaringsværdigt 

kulturmiljø.

Landbrug: Stort set alle områdets landbrugsarealer på 

nær ådalene er udpeget som værdifulde landbrugsarea-

ler. Mindre områder ved Sjelborg, Sønderhede samt 

ådalene mellem Hjerting og Sædding er udpeget som 

særligt følsomme landbrugsområder. 

Natur: Ådalene er udpeget som naturområder.

Skovrejsning: Områderne øst og sydøst for Marbæk 

Plantage er skovrejsningsområde. I området omkring 

Hjerting Plantage samt ådalene og kirken i Guldager 

er skovrejsning uønsket. Stort set resten af området er 

øvrigt skovrejsningsområde.

Sårbarhed og potentialer

Området i dag er et landbrugsområde, og det er vigtigt 

for at opretholde landskabets karakter, at der fortsat 

drives landbrug i området. Området er dog stedvis 

meget præget af den bynære beliggenhed og derfor 

mindre sårbart over for ændringer. 
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Nøglekarakter

Klitlandskab med spredt sommerhusbebyggelse og 

skipperbyen Sønderho. 

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabskarakterområdet omfatter Sønderho by og 

sommerhusområde beliggende på Fanøs sydspids. Om-

rådet afgrænses mod nord og øst af det store næsten 

ubebyggede klithede- og plantageområde, som også 

omfatter marsken langs østkysten. Mod vest afgrænses 

området af stranden. 

Som by beskrives Sønderho kun kort, idet der henvises 

til allerede eksisterende beskrivelser af dette byområde.

Landskabstype 

Hovedtype: D Klitlandskab

Undertype: 25 D Klitlandskab på Fanø med hede, 

sommerhusområder og plantage

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Geomorfologisk udgør klitlandskabet den dominerede 

landskabstype, og jordtypen udgøres af fl yvesand. Dele 

af området er relativt fl adt, mens især det vestlige og 

sydlige område fortrinsvis består af klitter på op til 19 

m. I områdets nordlige del fi ndes enkelte mindre grøf-

ter, mens området herudover er helt uden vandelemen-

ter. På den østlige og nordlige side af Sønderho løber et 

dige opført i 1880.

0 1 km

16.  Sønderho klitlandskab med sommerhusområde

Område 16. Sønderho klitlandskab med sommerhuse
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Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

I området nord for den østvest gående vej fi ndes der en 

del småplantninger af fyr omkring og mellem sommer-

husene. Udover lidt spredt kratbevoksning er området 

ellers uden træbevoksning. Klitvegetation som hjelme 

og marehalm udgør den dominerende bevoksning.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Det meste af området uden for Sønderho by er klit-

hede og i den nordlige del af området fi ndes endvidere 

en del engarealer. Resten af området består af by- og 

sommerhusbebyggelse. 

Bebyggelsesmønstre

Den primære bebyggelse i området er den gamle skip-

perby Sønderho, hvor stort set alle husene er orienteret 

øst-vest langs smalle gyder. Vest for Sønderho fi ndes 

et større sommerhusområde. Den nordlige del består 

af ældre sommerhuse med en del fyrretræsbeplantning 

mellem. Den midterste del af området langs den øst-

vest-gående vej udgøres af et åbent klitlandskab med 

nyere sommerhuse beliggende spredt i landskabet, næ-

sten alle bygget i »gammel stil« af røde mursten, stråtag 

og hvide vinduer. Disse sommerhuse er fortrinsvis 

orienteret øst-vest. Syd for dette fi ndes en række ældre 

sommerhuse fortrinsvis bygget i træ. Ved stranden i 

vest ligger en feriekoloni. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Sønderho er et velbevaret vidnesbyrd fra søfartens 

storhedstid omkring 1741-1900, Skipperbyens karak-

Sommerhuse ved Sønderho

Landskabskarakter
Hele området er bebygget. På øens østlige del i 
læ for vinden fi ndes den gamle og velbevarede 
skipperby Sønderho med smalle øst-vestgå-
ende smøger og de karakteristiske enlængede 
Fanøhuse. Vest for Sønderho og ud mod den 
forreste klitrække er området bebygget med 
sommerhuse, der ligger spredt jævnt ud over 
området. 

Landskabet er varieret og fremstår som et ku-
peret klitlandskab med klitter op til 19 m højde 
vekslende med til tider næsten fl ade områder. 
Rumligt byder landskabet således på både 
lukkede rum nede i terrænet mellem klitterne 
og vide udsigter fra toppen af de høje klitter. 
Den nordlige del udgør den mest fl ade del af 
området, og her fi ndes adskillige ældre som-
merhuse afskærmet af en del ældre fyrretræsbe-
plantninger. Langs den østvest-gående vej midt 
i området fi ndes et antal helt nye sommerhuse 
i de lavere dele af klitlandskabet, alle bygget i 
»gammel stil« tilpasset den ældre byggeskik i 
Sønderho. Syd for den nye udstykning fi ndes 
atter fl ere ældre sommerhuse fortrinsvis af træ. 
I den nordlige del af området ligger Sønderhos 
velbevarede mølle markant på en klittop. Det 
er markant for området, at bebyggelsen ikke 
fi ndes på højt beliggende arealer men snarere på 
de fl ade eller lavere liggende områder imellem 
de mindre klitter. Det er også markant, at de 
fl este sommerhusgrunde ikke er hegnede eller 
afskærmede. 

F A K T A
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teristiske gadenet og fælles grønning kan føres tilbage 

til ca. 1740. Byen rummer også en unik høj koncentra-

tion af fredede huse fra 17- og 1800-tallet, de såkaldte 

»Fanøhuse«, der er smalle, stråtægte længehuse i rødt 

tegl med frisiske påvirkninger, bl.a. høgab og malede 

stik i sort-grønt-hvidt over muråbninger. Øst for byen 

fi ndes resterne af en naturhavn ved tidevandsrenden. 

Sønderho er beskyttet mod øst og nord af et dige, som 

blev opført i 1880 og udvidet mod nord efter stormfl o-

den i 1923. Lidt nord for byen ligger den velbevarede 

Sønderho Mølle fra 1895. Møllen er placeret på en 

klittop, hvorfra der er vid udsigt over Sønderho og 

sommerhusområdet. Møllegården stammer fra 1760. 

Øst herfor ligger en mindelund for over 500 søfolk, 

som forsvandt på havet eller er begravet i fremmed 

jord.

Tekniske anlæg

Landevejen fra Nordby til Sønderho går igennem 

området, drejer mod vest og fortsætter ud til stranden. 

Herudover er resten af områdets veje mindre sommer-

hus- og byveje. Der er en enkelt mobilmast i området, 

men ellers ingen tekniske anlæg.

Andre arealanvendelser

I området fi ndes to campingpladser: den ene ligger i 

den nordligste del af området omkring 1 km nord for 

Sønderho, og den anden ligger umiddelbart vest for 

kirken i Sønderho mellem by og sommerhusområde.

Rumlige og visuelle forhold

Området fremstår overordnet som et åbent, bebyg-

get klitlandskab, hvor grænsen mellem de ydre dele af 

Sønderho by og overgangen til de omkringliggende 

sommerhusområder er diff us. Landskabets skala va-

rierer fra lille til middel dels på grund af den megen 

bebyggelse, dels fordi man nede mellem klitterne har 

et begrænset udsyn i de relativt lukkede rum, som 

lavningerne udgør. Generelt er landskabet dog åbent 

bortset fra de nordlige dele, som fyrretræsbevoksninger 

inddeler i mange mindre rum. Variationen i sommer-

husområdet udgøres af de forskelligartede byggestile 

med varierende tidsdybder samt graden af beplantning. 

Strukturelt består området af fl ader med punkter i 

form af sommerhuse. Der er et dominerende mønster 

i sommerhusenes nogenlunde regelmæssige fordeling 

i området, og idet de konsekvent er beliggende i de 

Sønder ho Mølle i klitlandskabet
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lavere dele af terrænet. Støjmæssigt er området stille og 

visuelt er det roligt, men i turistsæsonen er der mere liv 

og dermed også nogen støj og visuel uro fra bl.a. trafi k.

Det varierede og kuperede klitlandskab indeholder 

både lukkede rum mellem klitterne og vide udsigter 

fra de høje klittoppe i sydvest og klittoppen med Søn-

derho Mølle. Møllen udgør et markant og synligt en-

keltelement, som den ligger højt placeret i landskabet. 

Klitlandskabet er både oplevelsesrigt som geotop og 

naturareal, og Sønderho by er et unikt og oplevelses-

rigt, velbevaret kulturmiljø som søfartsby med supple-

rende landbrug bl.a. i marskengene øst for byen. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Sønderho er et velbevaret kulturmiljø fra 17-1800-

tallet, og tidsdybden er mere end 200 år. Resten af 

området bestod indtil for omkring 50 år siden af åbne 

klithedearealer i de kuperede dele af området. Den 

nordlige og fl adere del af området var tidligere udnyt-

tet til gårde og landbrug, hvilket kan følges tilbage til 

omkring 1880. Disse områder er derfor i dag væsent-

ligt forandrede og tidsdybden er her kun ca. 0-50 år. 

Områdets intakthed i forhold til dets kulturhistoriske 

oprindelse som sommerhusområde er god. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Landskabets fysiske tilstand er god, og de visuelle op-

levelsesmuligheder er tilgodeset, bl.a. ved at sommer-

husene er placeret lavt i terrænet. På trods af, at en stor 

del af området er udnyttet til sommerhusbebyggelse, er 

landskabskarakteren uforstyrret.

Udvalgte retlige og regionplanmæssige 

og forhold

Retlige bindinger: 

Fredninger: I den sydlige del af området er en del af de 

ubebyggede klitområder mellem sommerhusene fredet.

Sønderho Mølle
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Internationale naturbeskyttelsesområder: Flere steder 

indgår smalle bræmmer i kanten af området i de inter-

nationale naturbeskyttelsesområder: Habitatområde 

H78: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest 

for Varde, EF Fuglebeskyttelsesområde F53: Fanø og 

Ramsarområde R27: Vadehavet.

Kystnærhedszonen: Hele området er beliggende i kyst-

nærhedszonen. 

Natur: Store dele af området uden for byen er registre-

ret som hede, og arealer nord for byen registreret som 

enge og beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljøer: Et område omkring Sønderho er udpe-

get som bevaringsværdigt kulturmiljø. 

Landskab: De fl este af de ubebyggede dele af området 

er udpeget som værdifuldt kystlandskab.

Natur: I den nordlige del af området er hedearealer øst 

for landevejen udpeget som naturområde. Det samme 

gælder en del af de ubebyggede klitområder i syd og 

vest.

Skovrejsning: I de fl este af de ubebyggede klitområder 

er skovrejsning uønsket.

 

Sårbarhed og potentialer

Området er sårbart overfor yderligere bebyggelse og 

beplantning, som vil kunne ændre områdets åbne 

præg.

17.  Fanø klit- og marsk-
landskab

Nøglekarakter 

Et stort naturområde, som består af åbne klitheder, 

plantage og marskenge. 

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabskarakterområdet omfatter det meste af Fanøs 

sydlige halvdel. Området afgrænses mod nord af land-

brugsområdet på Rindbysletten og sommerhusområdet 

Rindby Strand. I syd går grænsen ved Sønderho by og 

sommerhusområde. I vest afgrænses området af Fanø 

Strand, mens det i øst når helt ud til havet og også 

omfatter den smalle bræmme af marsk langs kysten. 

 

Landskabstype 

Hovedtype D; Klitlandskab

Hovedtype F
b
: Uinddiget marsk med slikgårde og/eller 

grøfter

Undertype 25 D: Klitlandskab på Fanø med hede, 

sommerhusområder og plantage

Undertype 24 F
b
: Uinddiget marsk med strandeng 

langs østkysten af Fanø

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området består for det meste af landskabstypen klit-

landskab bestående af fl yvesand, som danner klitter på 

op til 21 m’s højde. I den vestlige del af området ligger 

en høj og langstrakt klitrække af ca. 5 km’s længde som 

en »rygrad«. Vest herfor fi ndes en samling af mindre 

klitrygge, Skifterne, der er adskilt af sumpe og søer. 

Den sydøstlige del af øen nord for Sønderho er en 

afblæsningsfl ade med fl ere parabelklitter. Ved Sandfl od 

Hede i områdets nordlige del og ved den østlige del af 

Fanø Plantage ses fl ere tidligere vandreklitter, som nu 

er skovklædte. I den vestlige del af plantagen fi ndes 

desuden Fanøs højeste punkt Pælebjerg på 21 m. 

Generelt er de østligste dele af området mere udjævne-

de og fl ade end de vestlige, og halvøen Halen er således 

kun lettere kuperet. 

I øst skifter landskabstypen fra klitlandskab til marsk, 

der ligger som en bræmme langs kysten. Marsken er 
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uinddiget og naturligt dannet, men afvandes af en 

del afvandingsgrøfter. I områdets sydlige del fi ndes 

endvidere fl ere naturlige losystemer. Området er her 

fl adt og åbent. Ved Sønderho ligger Vestre Keldsand 

kun adskilt fra hovedøen af en naturlig tidevandsrende 

af mindre end 100 m’s bredde. Området ved Fanøs 

sydspids er foranderligt og dynamisk, idet der særligt 

siden 1960 har fundet en gradvis nedbrydning sted.

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Mere end en tredjedel af området er dækket af skov i 

form af den 1421 ha store Fanø Plantage. Plantagen 

blev påbegyndt anlagt i 1892 bl.a. for at dæmpe sand-

fl ugt og består overvejende af forskellige fyrrearter som 

bjergfyr og skovfyr samt noget løvtræ som birk, eg og 

bøg mm. Af det samlede areal er ca. 1/3 ikke skovklædt 

men består af åbne klitheder, kærområder, småsøer 

og enge samt et overdrev. På Halen er bevoksningen 

spredt og sparsom og udgøres fortrinsvis af fyrretræer 

omkring de mindre jagt- og fritidshuse. Også i områ-

derne syd for plantagen er der spredt træbevoksning på 

klithederne, men derudover er landskabet åbent.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Området udmærker sig ved stort set kun at bestå af 

naturområder. Marsken i øst er registreret som strand-

eng, og de åbne områder i klitlandskabet er registreret 

som heder. I plantageområdet fi ndes herudover mange 

små moser og enge. Marsken i øst udnyttes nogle ste-

der til græsning, og andre steder høstes der tagrør. Der 

er nogen forstlig drift af skoven, men den tjener især 

rekreative formål. I området nord for Sønderho er der 

tre landbrugsejendomme med kvæg og får.

Bebyggelsesmønstre

Området indeholder meget lidt bebyggelse. Nord for 

Sønderho ligger tre gårde, og i plantagen ligger en 

skovfogedbolig og enkelte andre huse. Spredt omkring 

på halvøen Halen er der omkring 10-12 mindre fritids-

huse og jagthytter.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

I den østlige del af området fi ndes fi re gamle fuglekøjer 

fra 1866-88. En fuglekøje er en speciel indretning til 

fangst af ænder. Den er opbygget omkring en dam og 

består af 4-8 krumme kanaler, som snævrer gradvist 

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet udgør et stort sam-
menhængende naturområde bestående af åbne, 
kuperede klitheder, plantageområder med islæt 
af heder, kærområder, småsøer, enge og over-
drev samt en bræmme af uinddigede, fl ade og 
åbne marskenge langs østkysten. Plantageområ-
det består især af bjergfyr og birk. Den kraftige 
blæst bevirker, at træerne ofte er forblæste 
og dårligt voksende. Tilsammen bevirker disse 
forhold, at skoven får en særegen og vildmarks-
præget karakter. 

Området er næsten uden bebyggelse og tekni-
ske anlæg, og på nær Fanøs nordsyd-gående 
landevej er der kun få mindre jordveje i området. 
I den vestlige del af området fi ndes fl ere klitræk-
ker, som er op til 21 m høje, mens den østlige 
del af området er mindre kuperet med afblæs-
ningsfl ader og lavere klitter. Denne del afgræn-
ses mod øst af den fl ade marsk eller rørskov. 
Landskabet veksler mellem lukkede og halvåbne 
rum i de skovklædte områder til de helt åbne 
marskenge i øst, der enten afgræsses eller 
anvendes til rørhøst. Indimellem fi ndes kuperede 
klitområder, hvor man fra toppene har gode 
udsigter over landskabet, mens lavningerne hver 
udgør små rum nede i terrænet. Tilsammen 
udgør området et naturområde af meget stor 
oplevelsesmæssig værdi.

Halvøen Halen udgør et delområde, som adskil-
ler sig fra resten af området ved at huse omkring 
ti mindre fritidshusbebyggelser, som ligger spredt 
ud over området med lidt bevoksning omkring. 
På grund af deres størrelser og indpasning i ter-
rænet, samt Halens placering som grænsende 
op til Rindbysletten med gårde, virker dette dog 
ikke forstyrrende på området. På Halen ses på en 
kort strækning også landskabskarakterområdets 
eneste større tekniske anlæg, nemlig højspæn-
dingsledningen fra fastlandet, som sammen med 
udsigten til Esbjergs industri visuelt virker forstyr-
rende på denne del af kysten.

F A K T A
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ind. Ænder blev lokket eller skræmt ind i kanalerne 

vha. en trænet hund. Brugen af fuglekøjer til jagt blev 

forbudt i 1931. To af fuglekøjerne er meget velbeva-

rede.

Dele af Halen har været fælles græsningsområde for 

gårdene på Rindbysletten. Marskengene øst for Søn-

derho var tidligere en del af byens husholdningsland-

brug som supplement til søfartserhvervet.

Sognegrænsen mellem Fanøs to sogne går tværs gen-

nem området fra Albuen til Pælebjerg. Øen er således 

opdelt i to bebyggelser og sogne adskilt af et ubeboet 

naturområde 

Tekniske anlæg

Landevejen fra Nordby til Sønderho gennemskærer 

området på langs. Herudover er der kun få mindre veje 

og grusveje i området. På Halen ender en stor høj-

spændingsledning fra Esbjerg, som forsyner øen med 

strøm. Højspændingsledningen når kun knap 450 m 

ind på land, før den herefter er kabellagt. Herudover er 

området friholdt for tekniske anlæg.

Rumlige og visuelle forhold

Området er først og fremmest karakteriseret ved at 

være ét stort naturområde, som med få undtagelser 

er ubebygget og friholdt for anlæg af næsten enhver 

art. Overordnet har man derfor indtrykket af et stort 

sammenhængende naturlandskab, men lokalt opfattes 

landskabets skala som mindre pga. en vekslen mellem 

skovbevoksede og åbne områder samt det kuperede 

terræn med klitter. Landskabets skala kan derfor siges 

at være middel. Rumligt er området varieret med både 

lukkede rum i de skovklædte områder, marskens helt 

åbne rum mod havet, og de kuperede klitområder, som 
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Område 17. Fanø klit- og marsklandskab
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fra klittoppene opfattes som åbne landskaber, mens 

lavningerne mellem klitterne hver udgør små halvt 

lukkede rum. Områdets karakter opleves dermed også 

varieret alt efter, hvor i området man er.

 

Området består strukturelt af fl ader i form af planta-

geområder, hedeområder og marskenge samt punkter 

i form af fritidshusene på Halen og spredt træbevoks-

ning. Der er et dominerende mønster i naturgrundla-

get, hvor hele den centrale og vestlige del af området 

er klitlandskab, mens der langs hele den østlige kyst er 

marsk. Herudover er der ingen tydelige mønstre. Om-

rådet er støjmæssigt stille og visuelt roligt.

De særligt rumligt-visuelle forhold knytter sig især til 

det, at området er ét stort naturområde, som opleves 

som øde i den forstand, at det er næsten uden bebyg-

gelse og med få veje eller andre anlæg. De højeste 

klittoppe særligt nær kysterne er gode udsigtspunkter. 

Udsigten fra henholdsvis den østlige og den vestlige 

del af området opleves imidlertid forskelligt, idet man 

mod nordøst ser Esbjerg med dens mange industri-

anlæg og høje skorstene, mens man mod vest kan se 

udover stranden og havet uden forstyrrende tekniske 

anlæg.

Hele området er et oplevelsesrigt naturområde, og 

klitterne med deres forskellige former er oplevelsesrige 

geotoper. Den geologiske omformning og nedbrydelse 

af Fanøs sydspids har endvidere geologisk fortæl-

leværdi. De restaurerede og velbevarede fuglekøjer er 

oplevelsesrige kulturmiljøer. 

 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Anlæggelsen af plantagen startede i 1892. Før dette 

bestod de nu skovdækkede arealer af hede og vandre-

klitter. Tidsdybden i landskabet er derfor, hvad angår 

plantagen, under 200 år, mens klithede- og marskarea-

ler mere eller mindre ligger, som de er blevet skabt af 

naturen med en tidsdybde på mere end 200 år. Land-

skabets intakthed i forhold til dets kulturhistoriske 

oprindelse må derfor anses for værende god. Der er 

dog tale om et dynamiske og ungt landskab, som fort-

sat fl ere steder endnu udvikles.

De restaurerede fuglekøjer benyttes ikke længere til 

jagt, men en af dem er blevet benyttet som ringmærk-

ningsstation.

Udsigt mod Esbjerg over klitlandskabet på Halen
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Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Landskabet fremstår fysisk og visuelt i god stand, nogle 

steder dog med en vis tilgroning af de åbne hedearea-

ler. Landskabskarakteren er næsten fuldstændig ufor-

styrret af bebyggelse eller anlæg.

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Fredninger: Hele området på nær Fanø Plantage, Halen 

samt et mindre område i sydøst ved Sønderho er fre-

det. Også nordspidsen af Halen er fredet.

Internationale naturbeskyttelsesområder: Hele området 

undtagen området med tre gårde nord for Sønderho 

er udpeget til Habitatområde H78: Vadehavet med 

Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, EF Fugle-

beskyttelsesområde F53: Fanø og Ramsarområde R27: 

Vadehavet.

Kystnærhedszonen: Hele området ligger i kystnærheds-

zonen.

Natur: Størstedelen af området er beskyttet efter na-

turbeskyttelseslovens §3. Marsken i øst er registreret 

som strandeng og de åbne områder i klitlandskabet er 

registreret som heder. I plantageområdet fi ndes herud-

over mange små beskyttede søer, moser og enge samt 

et overdrev.

Reservater: En del af marsken i øst indgår i naturreser-

vatet Vadehavet.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljøer: Halen samt de to sydligste fuglekøjer er 

udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer.

Landskab: Hele området er udpeget som værdifuldt 

kystlandskab.

Naturområder: Området med de tre gårde nord for 

Sønderho er udpeget som naturområde.

Skovrejsning: I hele området, på nær plantagens skov-

dækkede arealer, er skovrejsning uønsket. 

Sårbarhed og potentialer

De åbne klithedearealer, og muligheden for tydeligt at 

se klitformationerne i landskabet er sårbare over for at 

områderne gror til i krat og skov. På marsken i øst er 

den nuværende arealanvendelse i form af græsning og 

rørhøst med til at opretholde den åbne karakter. Gene-

relt bør området friholdes for bebyggelse for at bevare 

det øde præg.

Uinddiget marsk ved Albuen
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18.  Rindbysletten land-
brugs- og marskområde 

Nøglekarakter

Et kulturlandskab som består af fl ade og åbne 

landbrugsarealer med oprindelig gårdstruktur og 

små markparceller samt et uinddiget og afgræsset 

marsklandskab. 

Beliggenhed og afgrænsning

Området ligger syd for Nordby på Fanø. Området af-

grænses mod nord og vest af Nordby og Nordby Havn, 

sommerhusområdet ved Rindby Strand samt klitland-

skabet vest for Nordby-Sønderho landevejen. Mod syd 

afgrænses området af Fanø Klitplantage og mod øst 

af havet og hedeområdet på Halen. Op mod Nordby 

0 1 km

fi ndes en overgangszone, hvor gårdene efterhånden er 

overgået til andre formål som f.eks. hestecenter, galleri 

mm. Dette område medtages i karakterområdet, idet 

det fremstår fl adt og åbent, uden direkte bypræg el-

ler sommerhuspræg. Arealerne længst mod syd udgør 

ligeledes en overgangszone ind til klithede- og plan tage-

landskabet.

Landskabstype 

Hovedtype D: Klitlandskab

Hovedtype F
b
: Uinddiget marsk med slikgårde og/eller 

grøfter

Undertype 25 D: Klitlandskab på Fanø med hede, 

sommerhusområder og plantage 

Undertype 24 F
b
: Uinddiget marsk med strandeng 

langs østkysten af Fanø

Område 18. Rindbysletten, Landbrugs- og marskområde
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Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området består af uinddiget marsk mod nordøst og en 

bred sandslette i klitlandskabet, Rindbysletten. Marsk-

området bærer, på trods af den regulerede afvanding af 

området via afvandingsgrøfter til havet, stadig præg af 

at være naturligt dannet. På landbrugsarealerne ses en-

kelte spredte grøfter og mindre søer. Marsken er fl ad, 

dog svagt opadskrånende ind i klitlandskabet, hvor 

Rindbyslettens fl ade ligger omkring 6 m over DNN. I 

den sydligste del af området hæver terrænet sig og når 

på sit højeste punkt 9 m. 

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Området indeholder mod syd en smal tange af planta-

ge med fyrretræer. I den sydlige del af området ses fl ere 

grupper af fyrretræer spredt i området. I den sydøstlige 

del samt i Rindby ses en del levende hegn, enten mel-

lem markparceller eller omkring bebyggelse. 

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Rindbysletten udgør det eneste egentlige landbrugs-

område på Fanø og består hovedsageligt af et afgræsset 

kulturlandskab med kvæg og heste. Området består af 

mange små markparceller adskilt af grøfter. Hele marsk-

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet er præget af at 
være et kulturlandskab med åbne, afgræssede 
agre og marsk. Marsken er uinddiget og fl ad. 
Landbrugsarealerne på klitlandskabet hæver sig 
svagt i terræn fra marsken. Store dele af områ-
det er ubevokset, ubebygget og uden tekniske 
elementer, hvilket giver udsyn over det generelt 
fl ade karakterområde. Bebyggelsen i Rindby, de 
spredte små gårde, den afgræssede marsk og de 
små markparceller adskilt af grøfter vidner om, 
at kulturlandskabet har lang kontinuitet. Disse 
karaktergivende landskabselementer, de afgræs-
sede marskarealer og landbrugslandet med den 
gamle bebyggelsesstruktur er i overvejende god 
fysisk og visuel stand. Dette ikke mindst pga. 
det tydelige samspil mellem naturgrundlag og 
kulturmønstre. Hele marsk- og landbrugsom-
rådet er et fungerende kulturmiljø og er af stor 
fortælleværdi. 

F A K T A
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området er registreret som strandeng. I den sydlige 

del af området er der to større hedeområder og nogle 

mindre overdrevs- og engarealer. Landbrugsområdet er 

karakteriseret ved at være fl adt og består af marginale 

jorder.

Bebyggelsesmønstre

Bebyggelsen ligger spredt i den centrale del af området 

og består hovedsageligt af små, oprindeligt tolængede 

gårde. Gårdene ligger på overgangen mellem to for-

skellige ressourcegrundlag, marsken og de sandede 

landbrugsarealer.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Åben landbrugsbebyggelse med små, oprindeligt to-

længede gårde. Tidligere var der fællesgræsning i en-

gene mod øst og på Halen. Området er fortsat præget 

af landbrug med mange små markparceller adskilt af 

grøfter. I Rindby ses Rindby Forsamlingshus, som er 

opført i 1897, Rindby Skole opført i 1910 samt det 

karakteristiske Rindby Kapel opført i 1894. Diget ved 

Nordby er opført som stormfl odsdige i 1981 og stræk-

ker sig fra Nordby Havn mod syd ind i området. 

Tekniske anlæg

Landevejen mellem Nordby og Sønderho går igennem 

området i nord og følger områdeafgrænsningen i syd-

vest. Området gennemskæres herudover kun af mindre 

veje og markveje.

Rumlige og visuelle forhold

Landskabskarakteren er først og fremmest præget af, 

at landbrugsarealerne og marskområdet er åbne og 

fl ade afgræssede arealer, hvorfor landskabsskalaen i den 

centrale del og specielt i marskområdet er stor pga. 

udsynet over havet. Den rumlige afgrænsning opfat-

tes mere lukket i den sydlige del og omkring Rindby 

pga. beplantningen med spredte fyrretræer, de levende 

hegn, plantagebræmmen og bebyggelsen, der spreder 

sig fra Rindby og mod øst. 

Landskabskarakterområdet fremstår varieret pga. de 

forskellige landskabselementer: Marskområdet, det 

højere beliggende klitlandskab med landbrug, gårde, 

hedeområder, læhegn, spredte fyrretræsbeplantninger 

og plantage. Også landevejen og overgangszonen til 

Nordby medvirker til, at området virker varieret. Ka-

rakterområdet opleves generelt som værende upåvirket 

af støj, dog medfører den trafi kerede landevej i vest en 

del trafi kstøj og visuel uro. Nordby byrand virker min-

dre markant bag diget, hvorimod Esbjerg by forstyrrer 

landskabsindtrykket i horisonten mod øst.

Af særlige rumlige-visuelle forhold er det uinddigede 

marskområdes udsigt over det fl ade landskab og havet. 

Ved ophold i karakterområdet fornemmes tidsdybden 

i landskabet pga. de små markparceller, de mindre 

gårde, de gamle bygninger i Rindby og det afgræssede 

marsklandskab, hvilket rummer stor fortælleværdi. Fra 

diget i Nordby ses området i sin helhed.

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Landskabet i karakterområdet har en forholdsvis lang 

kontinuitet, og tidsdybden er på over 200 år. Bebyg-

gelsesstrukturen og klitlandbruget stammer tilbage 

fra omkring 1750, mens bygningerne alle er yngre, 

eksempelvis Rindby Kapel fra 1894 og Rindby For-

samlingshus fra 1897. Landskabskarakterens intakthed 

i forhold til dennes kulturhistoriske oprindelse er god. 

Hele marsk- og landbrugsområdet er et fungerende 

kulturmiljø, idet de oprindelige strukturer stadig ses 

i landskabet. Rindbysletten præges stadigvæk af land-

brug med mange små markparceller adskilt af grøfter. 

Marsken udnyttes til ekstensiv afgræsning. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

De karaktergivende landskabselementer, de afgræssede 

marskarealer og landbrugslandet med den gamle be-

byggelsesstruktur er i overvejende god fysisk og visuel 

stand. Dette ikke mindst pga. det tydelige samspil mel-

lem naturgrundlag og kulturmønstre. Landskabskarak-

terområdet fremstår generelt uforstyrret. Dog forstyrres 

området af den trafi kerede landevej i vest og af udsynet 

til Esbjergs markante industrier og tekniske anlæg. 

Udvalgte retlige og regionplanlægningsmæssige 

forhold

Retlige bindinger:

Fredet område: Et mindre hedeområde i den sydligste 

del er fredet.

Internationale naturbeskyttelsesområder: Hele området 

undtagen de centrale dele omkring Rindby er udpeget 

som EF Fuglebeskyttelsesområde F53: Fanø, Habi-
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tatområde H78: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og 

Varde Å vest for Varde og Ramsarområde R27: Vade-

havet. 

Kystnærhedszone: Hele området ligger indenfor kyst-

nærhedszonen.

Natur: Den uinddigede marsk er registreret som stran-

deng i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. I den 

sydlige del af området fi ndes større hede- og overdrevs-

arealer. Desuden er der mindre overdrevsarealer spredt 

i den centrale del af området. 

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljøer: Det centrale landbrugsområde er udpe-

get som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Landbrug: Landbrugsområdet omkring Rindby er ud-

peget som værdifuldt landbrugsområde. Marskområdet 

og arealerne længst mod syd er udpeget som særligt 

følsomme landbrugsområder (SFL). 

Landskab: Hele området er udpeget som værdifuldt 

kystlandskab.

Skovrejsning: Hele området undtagen plantagebræm-

men i syd er udpeget som skovrejsning uønsket.

Sårbarhed og potentialer

For at opretholde karakteren i området er det vigtigt, 

at landskabet vedbliver med at være et åbent land-

brugslandskab med den gamle gård- og markstruktur 

og at marskområderne fortsat afgræsses. Hermed vil 

sammenhængen mellem kulturhistorisk oprindelse og 

naturgrundlag bibeholdes. Området er sårbart overfor 

intensivering i retning mod mindre afgræsning. For 

at bevare det lange udsyn bør området holdes frit for 

yderligere bebyggelse tekniske anlæg samt bevoksning. 

19.  Nordby og Rindby 
Strand klitlandskab med 
sommerhusbebyggelse 

Nøglekarakter

Klitlandskab med ferie- og sommerhusbebyggelse samt 

skipperbyen Nordby.

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabskarakterområdet omfatter Nordby på den 

nordøstlige del af Fanø samt sommerhusområdet ved 

Fanø Bad og Rindby Strand. Området afgrænses mod 

nord og syd af åbne klitlandskaber, mod øst af Rind-

byslettens landbrugsområde og marsk og mod vest af 

Fanø Strand. 

Som by beskrives Nordby kun kort, idet der henvi-

ses til allerede eksisterende beskrivelser af dette byom-

råde.

Landskabskarakter 
Hele området er bebygget. I nordøst ligger 
Nordby, der blev anlagt som skipperby omkring 
1740 og stadig har en meget velbevaret bykerne 
med smalle øst-vestgående gader og slipper og 
karakteristiske enlængede Fanøhuse. Resten af 
området består af ét stort ferie- og sommerhus-
område i et åbent, kuperet klitlandskab. I den 
østlige del af sommerhusområdet ligger fl ere 
mindre campingpladser, og ved Fanø Vester-
havsbad, hvor de første badehoteller på Fanø 
blev bygget omkring 1900, ligger turistfaciliteter 
som hoteller, butikker og en af landets ældste 
golfbaner fra 1902. 

Landskabet er varieret og fremstår som et 
kuperet klitlandskab med klitter på op til 22 m 
vekslende med våde lavninger med småsøer og 
-sumpe. Rumligt byder landskabet således på 
både lukkede rum nede i lavningerne og vide 
udsigter fra klittoppene, særligt fra klitterne i 
vest, hvor der er udsigt ud over strand og hav. 
Sommerhusene præger landskabsbilledet, idet 
de ligger placeret både højt og lavt i klitlandska-
bet og derfor er meget synlige. 

F A K T A



Landskabskarakterområder 4

95

Landskabstype 

Hovedtype D: Klitlandskab

Undertype 25 D: Klitlandskab på Fanø med hede, 

sommerhusområder og plantage 

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området er af typen klitlandskab og jordtypen består 

af fl yvesand. Den vestlige del af området er kuperet 

med nordsyd-gående klitrækker og spredte klitter på 

op til 22 m. De østlige dele af området er generelt 

noget fl adere, dog er der ved Bavnehøj spredte klitter 

på op til 16 m. Den østligste del af området med byen 

Nordby udgør en lav og fl ad bakke hævet ca. 5 m over 

DNN. Byen er mod øst beskyttet af et stormfl odsdige 

fra 1981. Der er enkelte mindre grøfter i området og 

lavningerne mellem klitterne i den vestlige del er gene-

relt våde med et stort antal små søer og moser. 

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

I den nordlige del af området ligger tre mindre nåle-

træsbeplantninger hver på 6-9 ha. Den ene ligger i den 

vestlige del af Nordby omkring kirkegården. De to 

andre, som udgør Melbjerg Plantage, ligger i sommer-

husområdet. Mellem sommerhusene er der lidt spredt 

beplantning, men herudover er området åbent. 

 

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Det meste af området uden for Nordby by udgøres af 

klithede med små søer og moser i lavningerne. I den 

nordlige del af området fi ndes nogle få engarealer. Re-

sten af området består af by- og sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsesmønstre

Bebyggelsen i området varierer i karakter og alder. 

Længst mod øst ligger den gamle, tætbebyggede skip-

0 1 km

Område 19. Nordby og Rind by Strand Klitlandskab med sommerhusbebyggelse
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perby Nordby omkring smalle øst-vestgående gader og 

slipper. Vest og syd for den ældste bydel er der siden 

1950’øerne sket en udbygning med parcelhusområder, 

institutioner og et mindre håndværksområde, og byen 

fungere nu som øens kommunecenter med 2.525 ind-

byggere (2004). 

Resten af området er ét stort ferie- og sommerhus-

område, der primært er udbygget efter 1960 og nu 

rummer de fl este af Fanøs over 2500 sommerhuse. 

Sommerhusene fi ndes både mellem klitterne og på 

toppen af klitterne, i modsætning til sommerhusområ-

derne ved Sønderho på Fanøs sydspids, hvor husene i 

langt højere grad er placeret i terrænets lavninger. Ved 

Fanø Vesterhavsbad fi ndes en tættere bebyggelse med 

to nye, store hoteller, fl ere butikker og enkelte gamle, 

store sommervillaer fra perioden 1926-50.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

 Nordby er et velbevaret vidnesbyrd fra søfartens 

storhedstid omkring 1741-1900. Skipperbyens ka-

rakteristiske gadenet kan føres tilbage til ca. 1740, da 

byen blev grundlagt, mens de ældste bygninger er fra 

1800-tallet. Mest særegne er de såkaldte »Fanøhuse«, 

der er smalle, stråtægte længehuse i rødt tegl med 

frisiske påvirkninger, bl.a. høgab og malede stik i sort-

grønt-hvidt over muråbninger. Fanø Vesterhavsbad 

blev anlagt i 1892 af et tysk investeringsfi rma, A/S 

Fanø Nordsøbad som et mondænt badested med bl.a. 

et stort kurhotel, pensionater og sommerboliger i klit-

terne ud til Vesterhavet. I 1902 blev en af landets første 

golfbaner anlagt umiddelbart øst for hotellerne.I dette 

område ligger også nogle små sommerhuse i koloniha-

vestil fra 1930’erne, lokalt kaldet »negerhytterne«. Den 

store sommerhusudbygning i området skete først for 

alvor efter 1960. I dag er de gamle hoteller revet ned 

og erstattet med nyere.

Tekniske anlæg

Landevejen fra Nordby til Vesterhavsbadet går gennem 

området. De øvrige veje i området er mindre by- og 

sommerhusveje.Ved Nordby står nogle enkelte telema-

ster. Sommerhusområdet er friholdt for tekniske anlæg.

Andre arealanvendelser

Ved Fanø Vesterhavsbad ligger en af Danmarks ældste 

golfbaner anlagt i 1902. En række lave klitter midt på 

banen samt klitterne omkring giver den et naturligt 

præg. Området er intensiv rekreativ udnyttet, f.eks. 

fi ndes der to campingpladser, hvor Nordby grænser op 

til sommerhusområdet, og tre campingpladser længere 

mod syd ved Rindby.

Udsigt over Rindby sommerhuse i klitlandskabet
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Rumlige og visuelle forhold

Udover den egentlige bymæssige bebyggelse i Nordby 

fremstår området overordnet som et åbent klitlandskab 

relativt tæt bebygget af sommerhuse. Grænsen mellem 

de ydre dele af Nordby by og sommerhusområdet er 

diff us. Landskabets skala er lille til middel pga. den 

megen bebyggelse, og pga. det varierede og kuperede 

terræn med mange klitter og lavninger. Lavningerne 

udgør små delvist lukkede rum, mens man fra klittop-

pene har udsigt og opfatter landskabet som åbent. 

Stort set overalt i landskabet ses elementer i form af 

sommerhuse og i nord og øst også andre turistfacilite-

ter som hoteller, ferielejligheder, butikker, golfbane og 

campingpladser. Området er derfor varieret hvad angår 

landskabselementer, men da alle elementerne er ferie-

faciliteter af forskellig slags, er områdets overordnede 

karakter alligevel relativt ensartet. Dog oplever man en 

forskel på den tætte bebyggelse ved Fanø Vesterhavsbad 

og den mere spredtliggende sommerhusbebyggelse i re-

sten af området. Området er visuelt roligt og støjmæs-

sigt stille, men i turistsæsonen er her mange mennesker 

og dermed nogen uro og støj. 

Det varierede og kuperede klitlandskab indeholder 

både lukkede rum mellem klitterne og vide udsigter 

fra de høje klittoppe. Fra de yderste klitter i vest er der 

udsigt over stranden og havet mod vest. Klitlandskabet 

er både oplevelsesrigt som geotop og naturareal, og i 

Nordby fi ndes et oplevelsesrigt og særpræget kultur-

miljø.

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Den gamle del af Nordby er velbevaret og anvendes 

fortsat til helårsbeboelse, men præges stærkt af turisme 

om sommeren. De gamle dele af Nordby har en tids-

dybde på over 200 år. De mange sommerhuse er især 

kommet til efter 1960, hvorfor landskabets tidsdybde 

her er omkring 0-50 år. Dog har der i området ved 

Fanø Vesterhavsbad været hoteller og anden feriebe-

byggelse siden omkring 1900. 

Sommerhusområdets intakthed i forhold til dets kul-

turhistoriske oprindelse som sommerhusområde fra 

1960’erne er god. Men går man længere tilbage til 

områdets første periode som feriested, er intaktheden 

dårlig, idet de gamle hoteller er blevet revet ned og 

erstattet af nyere, hvilket totalt har ændret områdets 

karakter. Enkelte af de gamle sommervillaer er dog 

bevaret.

Landskabets fysiske og visuelle tilstand

Landskabet fremtræder fysisk i god stand, mens de vi-

suelle oplevelsesmuligheder til dels forstyrres af, at der 

her er bygget sommerhuse også meget højt i terrænet 

på klitterne, hvorfor sommerhusene er meget synlige 

overalt i landskabsbilledet. Området er uforstyrret af 

større tekniske anlæg. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Internationale naturbeskyttelsesområder: Den nordligste 

del af golfbanen indgår i de internationale naturbeskyt-

telsesområder, Habitatområde H78: Vadehavet med 

Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, EF Fuglebe-

skyttelsesområde F53: Fanø samt Ramsarområde R27: 

Vadehavet.

Kystnærhedszonen: Hele området ligger i kystnærheds-

zonen. 

Natur: En stor del af klitområderne i vest er registreret 

som heder, og i lavningerne mellem dem fi ndes en del 

moser og søer, der er beskyttet efter naturbeskyttel-

seslovens §3. Desuden er nogle områder i øst og nord 

registreret som beskyttede enge. 

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljøer: Den ældste del af Nordby er omfattet 

af en bevarende lokalplan, men er ikke udpeget som 

bevaringsværdigt kulturmiljø i regionplanen, da Ribe 

Amt har valgt at betragte byzoneområderne som et 

primært kommunalt anliggende. 

Landskab: Golfbanen er sammen med hele området 

nord herfor udpeget som værdifuldt kystlandskab.

Natur: Den sydligste halvdel af golfbanen er udpeget 

som naturområde.

Skovrejsning: På de få ubebyggede arealer, der er i om-

rådet, er skovrejsning uønsket.

Sårbarhed og potentialer

Det åbne klitlandskab er sårbart over for tilplantning 

og fortætning af sommerhusområdet.
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20. Fanø Strand

Nøglekarakter

Et stort, åbent og vidtstrakt strandlandskab præget af 

naturens dynamik.

Beliggenhed og afgrænsning

Området udgøres af en smal bræmme af strand langs 

hele Fanøs vestkyst og af det noget bredere Søren Jes-

sens Sand i nord. Området afgrænses af havet mod 

vest, nord og syd og mod øst af det højereliggende 

klitlandskab med klitrækker. I en kort bræmme mod 

nordøst grænser området op til øens nordlige uind-

digede marskområde. Klitrækken er ikke en del af 

karakterområdet pga. terrænskiftet og den vekslende 

arealanvendelse langs stranden, eksempelvis Rindby 

sommerhusområdes beliggenhed i klitrækken, planta-

geområder mv.

Landskabstype 

Hovedtype D: Højsande 

Undertype 27 C: Højsandet Fanø strand

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Landskabskarakterområdet består hovedsageligt af 

landskabstypen højsande, der er karakteriseret ved at 

være nøgne sandbanker over middelhøjvandslinien og 

består af saltvandssand. Terrænet er svagt skrånende 

nedefter mod vest fra den eksisterende klitrække. Om-

rådet er ca. 17 km langt fra syd til nord. Fanø strand er 

meget smal mod syd og op til 1,5 km bred i nord ved 

Søren Jessens Sand, hvor den på grund af kyststrøm-

menes afl ejringer stadig vokser og bliver bredere. I den 

sydlige del af området nedbrydes stranden derimod. 

Langs kystlinien ses enkelte priler (havrender) samt 

å-udløb, som tømmes og fyldes af vandstrømme ved 

tidevandets skiftende strømretninger. 

 

0 3 km

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet er især præget af at 
være et langstrakt, fl adt og åbent strandland-
skab med en op til 1,5 km bred strand i nord, 
Søren Jessens Sand. Karakterområdet er helt 
uden tekniske anlæg og fremstår uforstyrret 
udenfor højsæsonen. I sommersæsonen præges 
landskabsindtrykket dog af mange fritidsaktivi-
teter og biler på stranden. Karaktergivende er 
endvidere den vide udsigt over Vesterhavet fra 
stranden og klitterne. Karakterområdet fremstår 
som et stærkt naturpræget og dynamisk land-
skab, hvor området er overladt til naturens egen 
dynamik og er af stor oplevelsesmæssig værdi. 
Stranden rummer i sig selv, og også i kombina-
tion med klitrækken, et ganske særligt oplevel-
sesindhold. Presset fra den voksende turisme gør 
generelt området sårbart overfor ødelæggelse af 
øens oprindelige og uforstyrrede præg. 

F A K T A

Område 20. Fanø Strand
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Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Der er ingen træbevoksning i området og stort set 

ingen bevoksning overhovedet.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Området består udelukkende af naturarealer i form af 

strand.

Bebyggelsesmønstre

Der er ingen bebyggelse i området, men karakterområ-

det grænser op til de store sommerhusområder i klit-

landskaberne ved Fanø Vesterhavsbad, Rindby Strand 

og Sønderho.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Stranden ved Fanø Vesterhavsbad har været anvendt til 

rekreation fra midten af 1850’erne. 

Tekniske anlæg

Området er helt uden tekniske anlæg og elementer, 

dog ses en del skiltning omkring udkørselsstederne ved 

Fanø Vesterhavsbad, Rindby Strand og sommerhusom-

rådet ved Sønderho. På visse strækninger af stranden 

er bilkørsel tilladt, hvorfor stranden omkring de mest 

populære områder, specielt i højsæsonen, har funktion 

som en »bred befærdet vej«. 

Rumlige og visuelle forhold

Landskabskarakteren i området er først og fremmest 

præget af at være et langstrakt, fl adt og meget åbent 

strandlandskab. Disse ganske få karaktergivende ele-

menter giver et ensartet storskala-landskab med vide 

udsigter, ikke mindst ud over havet. På stranden er 

landskabsrummet meget åbent og fl adt og afgrænses 

visuelt kun i øst af klitrækken. Området præges ikke af 

et markant mønster, og visuelt virker karakterområdet 

yderst roligt uden for højsæsonen. 

I sommersæsonen præges landskabsindtrykket af 

mange fritidsaktiviteter og biler på stranden. Dog er 

det nordlige område ved Søren Jessens Sand mindre 

besøgt og landskabsindtrykket er derfor mere uforstyr-

ret. Karaktergivende er endvidere den vide udsigt over 

Vesterhavet fra stranden og klitterne. Karakterområ-

det fremstår som et stærkt naturpræget og dynamisk 

landskab, hvor området er overladt til naturens egen 

dynamik og er af stor oplevelsesmæssig værdi. Stranden 

rummer i sig selv, og også i kombination med klitræk-

ken, et ganske særligt oplevelsesindhold. 

Fanø Strand
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Landskabets tilstand og udvikling

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

De karaktergivende elementer, i form af det langstrak-

te, brede og åbne strandlandskab, er i forholdsvis god 

og intakt tilstand. Dette skyldes ikke mindst, at om-

rådet er overladt til naturens egen dynamik og derfor 

rummer et ganske særligt oplevelsesindhold. Store dele 

af området er helt uforstyrrede og er meget naturpræ-

get, hvilket udsigten fra stranden og klitterne vidner 

om. Kun de mange turistbesøg og -aktiviteter giver et 

andet indtryk, som dog tydeliggør samspillet mellem 

naturgrundlag og kulturmønstre: nemlig at området 

i stor stil indbyder til menneskelig rekreation. Land-

skabskarakteren er generelt uforstyrret, og området 

præges ikke af udviklingstendenser. Dog påvirkes om-

rådet af massiv turisme specielt i sommermånederne, 

hvor færdsel og bilkørsel hindrer dannelse af klitter og 

medfører nedslidning og visuel uro. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Fredninger: Syd for Rindby Strand Sommerhusområde 

er hele stranden fredet.

Internationale beskyttelsesområder: Hele området er 

udpeget som EF Fuglebeskyttelsesområde F53: Fanø, 

Habitatområde H78: Vadehavet med Ribe Å, Tved 

Å og Varde Å vest for Varde og Ramsarområde R27: 

Vadehavet. 

Kystnærhedszone: Hele området ligger inden for kyst-

nærhedszonen.

Reservater: Søren Jessens Sand indgår i natur- og vildt-

reservatet (Vadehavet). 

Regionplanmæssige udpegninger:

Landskab: Hele området er udpeget som værdifuldt 

kystlandskab.0

Skovrejsning: Skovrejsning er uønsket i hele området.

 

Sårbarhed og potentialer

Landskabskarakteren er følsom overfor yderligere vi-

suel uro og nedslidning af landskabet fra bilkørsel og 

massiv færdsel på strand og i klitter. 

Dragefest på Fanø
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Nøglekarakter

Området består af et uinddiget, fl adt og åbent marsk-

område med strandeng samt et klitlandskab med klit-

rækker, overdrevsvegetation og græssede marker.

Beliggenhed og afgrænsning

Området ligger på den nordligste del af Fanø og er 

afgrænset mod nord, øst og vest af havet og mod syd af 

Nordby og sommerhusområdet ved Fanø Bad-Rindby 

Strand. 

 

Landskabstype 

Hovedtype F
a
: Uinddiget marsk, uberørt

Hovedtype D: Klitlandskab

Undertype 26 F
a
:
 
Sandet, uinddiget marsk med stran-

deng på Fanø

Undertype 25 D: Klitlandskab på Fanø med hede, 

sommerhusområder og plantage 

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Landskabskarakterområdet består af uinddiget sandet 

marsk i nord og klitlandskab i syd, hvor jordtypen 

består af grovkornet fl yvesand. Terrænet i nord er fl adt, 

dog svagt opadskrånende ind mod klitlandskabet.

Områdets sydlige del domineres af fi re nordsyd-gående 

parallelle klitrækker, hvor det højeste punkt er Kikke-

bjerg vest for Nordby på 17 m. Det næsten uregulerede 

område i nord, Grønningen, har nogle enkelte natur-

lige loer. Området gennemløbes af en reguleret kanal 

fra Nordby. Der ses desuden spredte afvandingsgrøfter 

mod øst og nogle moser og mindre søer i området. 

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Området rummer en langstrakt plantagebeplantning af 

nåletræer (ca. 2 km lang og 200-300m bred), spredte 

småbeplantninger primært i den sydlige del samt gan-

ske få levende hegn.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Vest for Nordby og plantagen fi ndes et mindre land-

brugsområde, hvor arealerne hovedsageligt afgræsses af 

kvæg. Også Grønningen anvendes til afgræsning. Her-

udover udgør naturområderne den dominerende areal-

anvendelse i dette karakterområde. Grønningen på ca. 

150 ha er registreret som strandeng. Den nordligste 

del af klitlandskabet består af store sammenhængende 

overdrevsarealer. I den sydlige og østlige del af området 

fi ndes større hede- og moseområder, mens der i den 

nordøstlige del ses fl ere mindre spredte engarealer. 

Bebyggelsesmønstre

I landbrugsområdet vest for planta-

gen og Nordby fi ndes tre større gårde. 

Herudover er området ubebygget. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Grønningen fungerede indtil 1950 

som fælles græsningsareal for land-

brugene i Nordby. Drivvejene, blandt 

andet »Æ Hjøwervej«, ud til området 

fi ndes stadig. Umiddelbart nord for 

Nordby ses desuden spor af små mar-

ker nedgravet i sandet. Af andre kul-

turspor på den nordlige del af Fanø 

kan nævnes et bevaringsværdigt mari-

neskytsbatteri og et marinefl akbatteri 

vest for vindmøllerne. Kikkebjerg 

nordvest for Nordby blev benyttet 

til at holde øje med indkomne og 

0 1 km

21.  Uinddiget marsk- og klitlandskab på Nordfanø

Område 21. Uinddiget marsk- og klitlandskab på Nordfanø
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Udsigt fra Kikkebjerg over klitrækker og marsk

Landskabskarakter 
Landskabskarakterområdet Uinddiget marsk- og 
klitlandskab på Nord-Fanø er præget af at være 
åbent og fl adt mod nord (sandet marsk), mens 
den sydlige del er et mere kuperet landskab med 
fi re parallelle nord-sydgående klitrækker adskilt 
af lavere liggende arealer. Området afgrænses i 
nord, øst og vest af havet og mod syd af Nordby 
og sommerhusområdet ved Fanø Bad-Rindby 
Strand. På nær nogle enkelte gårde og tre vind-
møller er området ubebygget og upåvirket af 
tekniske anlæg og elementer. Eneste bevoksning 
er en mindre plantage og enkelte småbeplant-
ninger, hvorfor området fremstår lysåbent og 
med vid udsigt. Hele karakterområdet med dets 
landskabselementer i marsk- og klitlandskabet; 
strandeng, overdrev, hede, plantage, landbrugs-
areal og vekslende terræn, fremstår varieret i sin 
helhed. Dog er fællesnævneren de store sam-
menhængende naturområder og de afgræssede 
arealer, hvilket medvirker til at give området dets 
specifi kke karakter. Karakterområdets uforstyrre-
de hovedbestanddel, naturen, er af stor oplevel-
sesmæssig værdi. 

F A K T A
udgående skibe. Nord for Nordby ses et ca. 1-3 m højt 

havdige, som er opført som stormfl odsdige i 1981. 

Langs sydsiden af Grønningen er der et ca. 1-3 m højt 

sommerdige, dateret til før 1870. 

Tekniske anlæg

Fra Nordby går der enkelte mindre veje ud til gårdene i 

landbrugsområdet. Der er tre (større) vindmøller i den 

nordligste del af området, syd for Grønningen. 

Rumlige og visuelle forhold

Landskabskarakteren er først og fremmest præget af 

den blanding af landskabselementer, der ses i området. 

På den uinddigede og fl ade marsk ved Grønningen op-

fattes landskabet som værende af stor skala i et stort og 

åbent rum ud mod havet. Landskabsrummet afgrænses 

mod syd af sommerdiget og delvist af klitlandskabet. I 

klitlandskabet, med de fi re parallelle klitrækker, plan-

tage og vekslende terræn, opleves landskabsrummet 

mindre. 

Hele karakterområdet varierer mellem de fl ade, åbne 

og ensartede arealer og de højere beliggende og veks-

lende landskaber, hvorfor området fremstår varieret 
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i sin helhed. Dog er fællesnævneren og karakteren i 

området præget af sammenhængen og forskelligheden 

af naturområder og de afgræssede arealer. Landskabs-

karakterområdets mønster af de fl ade nordlige arealer 

og de sydlige mere terrænprægede arealer opleves uden 

støj og visuel uro. Dette ikke mindst fordi plantagebe-

plantningen og klitrækkerne bevirker, at Nordbys be-

byggelse og sommerhusområdet ved Fanø Bad-Rindby 

Strand ikke ses fra de centrale dele af området. Dog 

præges landskabsindtrykket af nogen visuel uro pga. 

vindmøllerne i nord samt udsigten til Esbjerg by. 

Fra Kikkebjerg er der vid udsigt over området, hvor 

naturens og halvkulturens store rolle i landskabet for-

nemmes. Også klitrækkerne, sommerdiget og havdiget 

udgør gode udsigtspunkter. Vindmøllerne fremstår 

som markante enkeltelementer, idet landskabskarak-

teren i øvrigt er helt uden præg af tekniske anlæg og 

elementer. Grønningens åbne landskab med udsigt 

til klitrækkerne og klitlandskabet, der hæver sig, er 

af stor oplevelsesmæssig værdi. Dette gælder også klit-

rækkerne, der fremstår oplevelsesrige pga. deres store 

udstrækning, det vekslende terræn og de gode udsigter. 

Også oplevelsen af de store strandengs-, overdrevs-, 

hede- og plantagearealer er af stor værdi. Dannelsen af 

klitlandskabet og marsken samt det, at Fanø er under 

stadig forandring pga. eksponeringen af vind og strøm, 

rummer stor fortælleværdi. Ydermere er det et meget 

fi nt eksempel på et landskab og et naturområde, som 

er under fortsat dannelse. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Landskabet i karakterområdet har en lang kontinuitet 

og en tidsdybde på 0-200 år. Sommerdiget, de fæl-

les græsningsområder på Grønningen og de gamle 

markmønstre vidner herom. Hele det uinddigede 

marsklandskab er som sådan et fungerende kulturmil-

jø, idet det stadig benyttes som et ekstensivt græsnings-

areal. Landskabskarakterens intakthed i forhold til den 

oprindelige anvendelse er derfor god, idet Grønningen 

er bevaret som græsningsareal, landbrugsarealerne 

afgræsses, og naturarealerne i klitlandskabet er bevaret 

som sådan. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Landskabskarakterområdet med dets variation af land-

skabselementer er i god fysisk og visuel stand. I marsk-

området er der et tydeligt samspil mellem naturgrund-

lag og kulturmønstre, og digerne i nordøst er med til 

at understrege menneskets kamp mod naturen og er af 

stor fortælleværdi. Landskabskarakteren fremstår ufor-

styrret, hvor dog vindmøllerne og udsigten til Esbjerg 

giver nogen grad af forstyrrelse i et landskab, der ellers 

er upåvirket af tekniske anlæg. 

Udvalgte retlige og planlægningsmæssige 

forhold

Retlige bindinger:

Fredede områder: Et klitparti nord for Fanø Vesterhavs-

bad er fredet.

Internationale naturbeskyttelsesområder: Hele området 

undtagen plantagen og en smal bræmme af landbrugs-

areal omkring indgår i Habitatområde H78: Vadehavet 

med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, EF 

Fuglebeskyttelsesområde F53: Fanø og Ramsarområde 

R27: Vadehavet.

Kystnærhedszone: Hele området er beliggende i kystnær-

hedszonen.

Natur: Det meste af området er registreret som beskyt-

tet natur efter naturbeskyttelseslovens §3. Hele marsk-

området er registreret som strandeng. I den nordligste 

del af klitlandskabet er der nogle store sammenhæn-

gende overdrevsarealer. I den sydlige og østlige del af 

området er der desuden registreret nogle større hede- 

og moseområder. I den nordøstlige del er der nogle 

mindre spredte engarealer.

Regionplanmæssige udpegninger:

Landskab: Hele områder er udpeget som værdifuldt 

kystlandskab.

Natur: Den del af området, som ikke indgår i det in-

ternationale naturbeskyttelsesområde, er udpeget som 

naturområde.

Skovrejsning: I hele området, på nær plantagen, er skov-

rejsning uønsket.

Sårbarhed og potentialer

En vigtig funktion for opretholdelse af karakteren 

i området er, at Grønningen fortsat afgræsses, og at 

overdrevs- og hedearealerne holdes lysåbne. Området 

er sårbart over for behyggelse og tekniske anlæg. 
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22. Marbæk Plantage

Nøglekarakter

Et naturområde bestående af plantage og lysåbne na-

tur- og landbrugsområder samt kystklint og strand.

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabskarakterområdet ligger nord for Esbjerg 

og udgør det nordvestlige hjørne af Esbjerg Bakkeø 

grænsende ud til Ho Bugt. Området består af Marbæk 

Plantage, som er afgrænset langs den yderste skovrand 

mod nord, øst og syd, mens området mod vest afgræn-

ses af havet.

Landskabstype 

Hovedtype A: Bakkeø

Undertype 28 A: Holsted og Esbjerg bakkeøer med 

landbrug og bymæssig bebyggelse

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Naturgrundlaget udgøres af landskabstypen bakkeø 

med en jordbund bestående hovedsagligt af smelte-

vandssand. Terrænet stiger fra havet i vest til et bakket 

plateau i en højde af mellem 20 og 32 m, højest ved 

Bavnehøj i den sydlige del af området. Plateauets vest-

lige del gennemskæres ved Marbæk af en sø på godt 20 

ha beliggende i bunden af en kløft, som skærer sig ind i 

terrænet fra havet i vest. Søen er kunstigt anlagt i årene 

1972-79 i et tidligere vådområde og består egentlig af 

tre søer. Både syd og nord herfor stiger terrænet langs 

havet markant og brat med en stejl kystklint på 10-15 

m, som er under stadig nedbrydning. Mellem kystklin-

ten og havet er en smal strand. Området er stort set 

uden vandløb og grøfter, kun to små vandløb løber fra 

øst ned mod søen.

0 1 km

Område 22. Markbæk Plantage
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Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Størstedelen af området er beplantet med skov af gran 

og fyr og især i skovbrynene også nogle løvtræer. Til-

plantningen af området begyndte i årene 1904-1910. I 

tilknytning til de få landbrugsarealer i området er der 

nogle enkelte levende hegn.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Der fi ndes i området nogle få mindre landbrugsarealer 

beliggende som åbne øer i det ellers skovklædte områ-

de. Enkelte af landbrugsarealerne er omdriftsjorde med 

dyrkede kornafgrøder, mens resten afgræsses. To gårde 

i området har mindre fårebesætninger. Herudover 

rummer området et større hedeareal på knap 50 ha 

beliggende syd for søen samt spredt i området mindre 

heder, moser, enge og overdrev. 

Bebyggelsesmønstre

Området er kun sparsomt bebygget med nogle få gårde 

og huse, herunder Myrtuegård i den nordlige del. som 

i dag anvendes til naturskole, samt Marbækgård ved 

Marbæk, som er restaurant. Ved Marbæk ligger des-

uden en lille selvgroet sommerhuskoloni med 21 hyt-

ter i tre klynger, opstået i 1948 efter Marbækgårdens 

fallit. 

Hede i Marbæk Plantage

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet er et plateau med 
hovedsagligt plantage- og naturområder adskilt 
fra havet i vest ved en stejl kystklint på omkring 
10-15 m og en foranliggende smal strand. Om-
rådet karakteriseres af at være et stort naturom-
råde med hovedbestanddelen plantage og - som 
islæt i denne - en sø samt lysåbne hedeområder 
og mindre enge, moser og overdrev. Herudover 
indgår nogle mindre landbrugsområder samt en 
golfbane i området. Området udgør et bakket 
plateau i en højde varierende omkring 20-32 m 
over DNN. Kystklinten mod havet og stranden 
i vest er markant og under stadig erosion og 
udgør en oplevelsesrig geotop. 

Ved Marbæk ligger en mindre koloni af små 
fritidshytter og op mod Varde Å nogle få gårde 
og huse. Området er herudover uden bebyg-
gelse. Landskabet er enkelt i den henseende, 
at det indeholder få elementer som bebyggelse 
eller tekniske anlæg, mens de forskellige lysåbne 
islæt i plantageområdet samt kystklinten og 
stranden giver landskabet variation og store 
naturmæssige oplevelsesværdier. 

F A K T A
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Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Området rummer en del gravhøje og bopladser fra 

oldtiden: i nord ved landevejen vest for Myrtue ses 

restaurerede dele af en jernalderboplads, og i områdets 

sydlige ende nord for Sjelborg kan tre hustomter fra 

en oldtidsboplads ses. Desuden skal rester af større 

digevoldinger, som er marksystemer fra ældre jernalder, 

være bevaret i plantagen. Marbæk har tidligere været 

en mindre ladeplads sandsynligvis for Varde by. 

Tekniske anlæg

Kun små grusveje og enkelte mindre asfaltveje går gen-

nem området.

Andre arealanvendelser

I områdets nordøstlige del ligger en golfbane på over 

70 ha mellem hede-, skov- og landbrugsområder. Der 

er desuden et par primitive lejrpladser med toiletbyg-

ning i området.

Rumlige og visuelle forhold

Området er hovedsagelig skovklædt men med åbne 

islæt i form af søen, hedearealer og nogle landbrugsjor-

der. Landskabets skala opfattes som lille i de lukkede 

skovområder og middel i de lysåbne områder. Den 

rumlige afgrænsning er stort set overalt lukket, idet 

også de åbne arealer omkranses af skov, som virker som 

en lukket grænse. Dog er der nogle steder videre udsyn 

og dermed en mere åben rumlig afgrænsning. Dette 

gælder bl.a. hede- og landbrugsområderne i vest, hvor 

der opnås udsyn ud til havet. Landskabet er forholds-

vis enkelt, idet der er meget lidt bebyggelse og anlæg, 

men samtidig er det i middel grad sammensat, idet det 

veksler mellem elementerne plantage, heder og anden 

natur, landbrugsarealer, golfbane, søen samt klinten 

og stranden i vest. Landskabskarakteren er overord-

net forholdsvis ensartet, idet hele området er ét stort 

plantage- og naturområde, mens de åbne arealer med 

hede, landbrug, sø og golfbane giver nogen variation i 

karakteren. Landskabet består af fl ader i form af plan-

tagearealer og de lysåbne områder uden noget egentligt 

mønster. Området er stille og visuelt roligt. 

Det særligt rumligt-visuelt karakteristiske for dette om-

råde er den stadige vekslen mellem plantage og lysåbne 

arealer samt den bratte kystklint herfra ned til strand 

og hav. Fra grusvejen mellem Myrtue og Sjelborg er 

der udsigt udover åbne hedearealer ud til havet og ned 

Stemningsbillede fra Marbæk Plantage
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over søen. Fra toppen af kystklinten er der vidstrakte 

udsigter udover Ho Bugt, mens der fra stranden er 

udsigt til selve kystklinten, som med sin eroderede 

front udgør en oplevelsesrig geotop. Hele området er 

som naturområde med plantage, hede, sø, moser, enge 

og overdrev meget oplevelsesrigt.

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Landskabskarakterens tidsdybde er omkring 0-100 år, 

idet området blev tilplantet som plantage fra starten af 

1900-tallet, og en sø er anlagt i 1970’erne. Tidligere 

var området et åbent hedeområde med enkelte marker. 

I forhold til områdets kulturhistoriske oprindelse som 

plantageområde er landskabskarakteren intakt, dog er 

søen et kunstigt element men ligger i et naturligt vådt 

område. En golfbane er kommet til, men ligger som 

åbne arealer mellem skov og hede og er således velinte-

greret i området. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Fysisk og visuelt er området i god stand, og land-

skabskarakteren er i høj grad uforstyrret. Golfbanen i 

nordøst udgør et afvigende element men ikke nogen 

egentlig forstyrrelse af landskabets karakter, da den lig-

ger indpasset mellem skov og hede. Det samme gælder 

de små fritidshytter ved Marbæk.

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Fredninger: Det nordøstlige landbrugsområde samt 

større plantageområder omkring Myrtue er fredet. Det 

samme er hedearealerne syd for søen på vestsiden af 

vejen. 

Internationale naturbeskyttelsesområder: Stranden ind-

går i EF Fuglebeskyttelsesområde F57: Vadehavet, 

Habitatområde H78: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å 

og Varde Å vest for Varde samt Ramsar område R27: 

Vadehavet.

Kystnærhedszonen: Hele området ligger indenfor kyst-

nærhedszonen.

Natur: Større hedeområder samt mindre overdrev, enge 

og moser er registreret og beskyttet efter naturbeskyt-

telseslovens §3.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljø: Hele området syd og vest for golfbanen 

og vest for det store hedeområde er udpeget som beva-

ringsværdigt kulturmiljø.

Landbrug: Den nordøstlige del af området er udpeget 

som værdifuldt landbrugsområde. Herudover er de 

fl este af områdets lysåbne arealer med landbrug, hede 

eller anden natur udpeget som særligt følsomme land-

brugsområder, dog ikke omdriftsjorderne i den nord-

østlige del af området.

Landskab: Området nord og vest for vejen gennem 

Myrtue til Sjelborg er udpeget som værdifuldt kyst-

landskab. Området omkring golfbanen er udpeget som 

værdifuldt landskab.

Natur: Hele området på nær golfbanen er udpeget som 

naturområde.

Skovrejsning: De lysåbne arealer i området er udpeget 

som skovrejsning uønsket, dog undtaget golfbanen 

som er udpeget som øvrigt skovrejsningsområde.

Sårbarhed og potentialer

Det er vigtigt for områdets karakter at det opretholdes 

som naturområde. Ekstensivering af de dyrkede jorde  

til græssede enge eller heder vil kunne styrke områdets 

karakter. 
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23. Alslev hedeslette
Nøglekarakter

Et landbrugslandskab bestående af åbne markfl ader 

med levende hegn, gårde og små ådale.

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabskarakterområdet ligger i Varde og Esbjerg 

kommuner på sydsiden af Varde Ådal. Området af-

grænses mod syd af hovedvej 475 og mod sydvest af 

hovedvej 463. Mod nordvest og nord grænser området 

ned til Varde Ådals fl ade, åbne terræn og mod øst ind 

til Varde by.

Landskabstype 

Hovedtype B: Hedeslette

Hovedtype A: Bakkeø

Undertype 30 B: Hedeslette med landbrug omkring 

Varde Å

Undertype 28 A: Holsted og Esbjerg bakkeøer med 

landbrug og bymæssig bebyggelse

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet fremstår hovedsag-
ligt som et intensivt landbrugslandskab med 
spredte større gårde og åbne markfl ader opdelt 
af enkeltrækkede og relativt åbne hegn. Ter-
rænet er generelt fl adt eller svagt stigende mod 
sydøst. Rumligt og visuelt karakteriseres land-
skabet af de forholdsvis transparente rum, som 
hegnene skaber. Små nåletræsbeplantninger og 
hedeområder samt fl ere små ådale med eng- og 
mosearealer bryder områdets overordnede land-
brugspræg. Ådalene udgør særligt oplevelsesrige 
delområder med landsbyer beliggende karakte-
ristisk som rækkelandsbyer på højderygge langs 
ådalene på overgangen mellem de to ressour-
cegrundlag, eng og ager. Kirkerne i Hostrup og 
Alslev er visuelt markante i landskabet og udgør 
vigtige enkeltelementer.

F A K T A
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Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Den nordlige del af området består af landskabstypen 

hedeslette og den sydlige del fra omtrent syd for Alslev 

af landskabstypen bakkeø. Terrænet stiger gradvist fra 

ådalen i nord og nordvest til højder på op til 14 m på 

bakkeøen i syd, hvor området består af let skrånende 

fl ader, til omkring 10 m på hedesletten i den østlige 

del, hvor terrænet former et lavt plateau. Jordbunden 

består både på hedesletten og på bakkeøen stort set 

af sandede jordtyper med ferskvandsafl ejringer langs 

åerne.

Området gennemskæres af vandløb, der løber ud i 

Varde Å: Alslev Å, Ålegrøften og Hostrup Bæk. I de 

lave arealer omkring åerne er der desuden enkelte af-

vandingsgrøfter.

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Området rummer mange mindre områder med træ-

beplantninger med fortrinsvis fyr og gran. Størst er 

Hostrup Plantage på ca. 9 ha på bakkeøen nord for 

Hostrup. Der er mange levende hegn, som fortrinsvis 

er orienteret nordøst-sydvest i området. Hegnene er 

primært enkeltrækkede granhegn samt enkeltrækkede 

løvtræshegn. Enkelte jorddiger følger hegn eller grøfter.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Området er et landbrugsområde med en blanding af 

intensivt dyrkede afgrøder og græsmarker med afgræs-

ning. Græsmarkerne er særligt beliggende i ådalene og 

på arealerne ned mod Varde Å. Området er karakte-

riseret af fuldtidslandbrug med store bedrifter. I den 

østlige del af området vest for Varde by ligger Toftnæs 

Hede på ca. 3,5 ha og fl ere små hedearealer, og også 

syd for Alslev ligger et mindre hedeområde. Omkring 

alle vandløbene ligger eng- og mosearealer. 

Bebyggelsesmønstre

I området ligger Alslev samt de mindre landsbyer Vi-

bæk, Toftnæs, Hostrup, Kravnsø og Koksspang, hvoraf 

de tre sidste ligger som rækkelandsbyer på begge sider 

af Hostrup Bæk. Herudover fi ndes en del spredtlig-

gende gårde. Langs vejen mellem Hostrup og hovedvej 

475 ligger en del nye boliger, og langs Ålegrøften vest 

for Alslev er der i 1990 udstykket storparceller, som 

nu er bebygget med forholdsvis store boliger. Mod øst 

grænser området op til Vardes industrikvarterer.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Nordvest for Kokspang og fl ere andre steder i området 

ses rundhøje fra oldtiden. Vibæk er en række gårde 

langs Ålegrøften på overgangen mellem eng og ager. 

Vibæk opstod ved udstykning af herregårdene Vissel-

bjerg i 1771 og er opkaldt efter ejerens hustru Vibeke. 

Herregården fi ndes ikke længere, men ved Visselbjerg 

ligger et middelalderligt voldsted. Alslev blev udskiftet 

i 1795 og kun omkring kirken er nogle få af de oprin-

delige gårde tilbage. Kokspang blev udskiftet i 1786 

Udsigt over landbrugslandskabet på Alsslev Hedeslette
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men har bevaret sin karakter af rækkelandsby langs 

ådalen. Sydøst for Kokspang er der på målebordsbla-

dene fra 1870 et vadested, hvor der i dag er en bro. 

Hostrup og Alslev har markant beliggende kirker.

Tekniske anlæg

Området afgrænses af store veje, men i selve området 

er der kun mindre veje. Nogle mindre elledninger går 

gennem området. Nordvest for Toftnæs ved Toftnæs 

Vestermark står tre vindmøller på overgangen ned 

mod den fl ade Varde Ådal, og nordvest for Hostrup 

Plantage står to vindmøller på terrænkanten ned mod 

Varde Ådal. 

Andre arealanvendelser

Mellem Hostrup og Alslev ligger en grusgrav. Ved Toft-

næs Hede nord for Toftnæs ligger en landingsbane.

Rumlige og visuelle forhold

De karaktergivende elementer i landskabet er de 

relativt store markfl ader inddelt af levende hegn og 

skovbevoksninger samt de store gårde, hvilket tilsam-

men giver landskabet en middel skala. Rumligt ople-

ves inddelingerne transparente, idet granhegnene er 

forholdsvis åbne og ofte først starter et stykke inde på 

markerne. De mere lukkede skovrande afgrænser oftest 

kun markfl aderne til én side, hvorfor disse ikke opfat-

tes som egentligt lukkende. Landskabet er i middel 

grad sammensat, og elementerne udgøres bl.a. af gårde, 

hegn, skovbeplantninger, nyere huse, vindmøller samt 

en grusgrav. Markfl aderne med hegn og de spredte 

gårde giver landskabet et vist regelmæssigt mønster 

med en struktur bestående af fl ader med linier og 

punkter. Området er stille og visuelt roligt, bort set fra 

tæt ved de store veje. Vindmøllerne medfører dog også 

lokalt nogen visuel uro.

Det intensive landbrugslandskab karakteriseres rum-

ligt og visuelt af de forholdsvis transparente rum, som 

hegnene skaber. Visuelt markante enkeltelementer i 

landskaber er kirkerne Hostrup og Alslev. Hvor det er 

muligt at komme ud til gestranden langs den tilstø-

dende Varde Ådals åbne, fl ade landskab er udsigten og 

kontrasten mellem de to landskaber oplevelsesrig. Sær-

ligt oplever man kontrasten fra hovedvej 463, når man 

kører fra bakkeøen ud i ådalen. I selve karakterområdet 

er det de små ådale med enge og moser, som ved deres 

naturlige præg og kontrast til det intensive landbrugs-

landskab udgør de mest oplevelsesrige områder. De 

små landsbyer Kravnsø, Kokspang og Hostrup vidner 

om tidligere tiders afhængighed af naturgrundlaget, 

idet de er placeret på randen mellem eng og ager.

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Landskabets kulturhistoriske oprindelse kan siges at gå 

tilbage til udskiftningen af landsbyerne i slutningen af 

1700-tallet. Landskabskarakterens tidsdybde er dermed 

over 200 år. Landsbyernes placering på højderyggene 

og de uinddigede enge inddelt i smalle indgrøftede 

parceller er bevaret uændret. Det bagvedliggende land-

skab, der tidligere var præget af store hedearealer, er 

nu opdyrket, så der i dag kun er mindre hedearealer 

tilbage. Landskabskarakterens intakthed i forhold til 

dens kulturhistoriske oprindelse er derfor kun middel.

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Mange af granhegnene er ikke vedligeholdt og frem-

træder åbne og lidt forpjuskede. De visuelle oplevel-

sesmuligheder i landskabet udgøres af de små ådale, 

som generelt er i god tilstand. Dog er nogle nyere 

parcelhuse ved Hostrup bygget lidt for langt ud i åda-

len, hvilket virker forstyrrende på områdets karakter. 

Herudover er karakteren lidt forstyrret af bl.a. råstof-

gravning. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Fredninger: Et lille hedeområde vest for Alslev er fredet.

Internationale naturbeskyttelsesområder: Ådalen om-

kring Alslev Å samt en smal bræmme ned mod Varde 

Ådal indgår i Habitatområde H78: Vadehavet med 

Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. Den smalle 

bræmme mod Varde Ådal indgår desuden i EF Fugle-

beskyttelsesområde F49: Engarealer ved Ho Bugt og 

Ramsarområde R27: Vadehavet.

Kystnærhedszone: Den nordlige halvdel af området lig-

ger i kystnærhedszonen.

Natur: I ådalene er der sammenhængende eng- og mo-

searealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 

§3. Herudover er der nogle små, spredte hede-, mose- 

og overdrevsarealer.

Regionplanmæssige udpegninger:
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Kulturmiljø: Områderne med rækkelandsbyer omkring 

ådalene er udpeget som bevaringsværdige kulturmil-

jøer.

Landbrug: Størstedelen af området er udpeget som 

værdifuldt landbrugsområde. De små ådale samt en 

bræmme ned mod Varde Ådal er udpeget som særligt 

følsomme landbrugsområder.

Landskab: Det meste af området er udpeget som værdi-

fuldt landskab.

Natur: Ådalene og Toftnæs Hede er udpeget som na-

turområder.

Skovrejsning: I ådalene samt området omkrig grus-

graven er skovrejsning uønsket. Resten af området er 

øvrigt skovrejsningsområde.

Sårbarhed og potentialer

Ådalene med den karakteristiske bebyggelsesstruktur 

af små rækkelandsbyer på højderygge langs ådalene 

har stor oplevelsesværdi. Det er derfor vigtigt, at disse 

områder friholdes for tilplantning og ny bebyggelse og 

anlæg, som kan sløre strukturerne og forstyrre områ-

dernes åbne præg. De frie udsyn til og fra kirkerne er 

ligeledes sårbare over for tilplantning og bebyggelse i 

kirkeindsigtslinierne.

0 2 km

24. Varde Ådal 
Nøglekarakter

Den langstrakte Varde Ådal er åben, fl ad og grøftet 

med afgræsset marskeng omgivet af hedeslette og bak-

keø med randbebyggelse. Varde Å er uinddiget og 

uden sluse og slynger sig naturligt gennem karakter-

området. 

Beliggenhed og afgrænsning

Karakterområdet er beliggende vest for Varde og om-

fatter Varde Ådal. Området afgrænses mod nord og syd 

af Varde og Esbjerg Bakkeøer. Længere mod nordøst 

og sydøst afgrænses området af hedeslettens ugrøftede 

og stigende terræn med læhegn og bebyggelse. Længst 

mod øst afgrænses området af Varde by. Mod vest af-

grænses området af Vadehavet.

Landskabstype 

Hovedtype G
b
: Uinddiget marsk med slikgårde og/eller 

grøfter

Hovedtype B: Hedeslette

Hovedtype A: Bakkeø

Undertype 29 G
b
: Uinddiget marsk med vedvarende 

græs i Varde Ådal

Undertype 30 B: Hedeslette med landbrug omkring 

Varde Å

Undertype 31 A: Varde Bakkeø med landbrug og grus-

grav

Område 24. Varde Ådal
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Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området udgøres af den nedre del af Varde Å’s løb 

og dens udløb i Vadehavet samt marskdannelserne 

omkring åen. Området strækker sig ca. 13 km ind i 

landet langs Varde Å til Varde og har en bredde på 1-

2,5 km. Hovedparten af området udgøres af uinddiget 

marsk med en jordbund bestående af sand, silt og ler. 

I yderkanten af karakterområdet er der enkelte mindre 

hedeslette- og bakkeøarealer. Terrænet i ådalen er fl adt 

med en højde på under 5 m over DNN. I området er 

der utallige afvandingsgrøfter som i den nedre del af 

ådalen er regelmæssige og ofte er nordsyd-gående. I 

den øvre del af ådalen er grøfterne mere uregelmæs-

sige og af forskellig størrelse. Området gennemskæres 

af den slyngende Varde Å (dog reguleret i 1856-57 på 

en 3,5 km lang strækning fra Varde og ud i ådalen), 

der som den eneste større å på hele vadehavskysten fra 

Holland til Danmark, har et naturligt, tidevandsbetin-

get udløb uden sluse og dige. Kravnsø Bæk, Hostrup 

Bæk, Alslev Å, Mariebæk og Øvebæk er tilløbende åer 

til Varde Å. Vandstanden i ådalen reguleres således, at 

den om vinteren er høj, men om sommeren er lav nok 

til, at arealerne kan afgræsses.

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Der er ingen bevoksning i den centrale og vestlige del 

af området. Eneste bevoksning i området ses i den in-

derste del af ådalen mod øst, hvor der er fl ere trægrup-

per/krat, samt på det højereliggende bakkeø-fragment 

Holmen syd for Billum, hvor der er fl ere levende hegn 

og en mindre skovbeplantning. 

Udsigt fra Tarphagebroen over Varde Ådal

Landskabskarakter
Karakteren i området er først og fremmest præ-
get af den langstrakte, åbne og fl ade ådal med 
uinddiget marsk. Karaktergivende er endvidere 
de omgivende højereliggende hedeslette- og 
bakkeøareler med markant randbebyggelse på 
bakkeøranden. Ådalens afgræssede enge og 
strandenge med utallige grøfter giver ligeledes 
området karakter. Overgangen mellem bak-
keøranden og den lavtliggende ådal er de fl este 
steder tydelig og giver en visuel og kulturhisto-
risk oplevelse af naturgrundlaget, hvor klyn-
gerne af gårde ligger på overgangen mellem 
eng og agerland. Hele ådalen er som sådan et 
fungerende og oplevelsesrigt kulturmiljø. Ikke 
mindst naturgenopretningsprojektet »Operation 
Engsnarre« har bidraget til intaktheden af den 
kulturhistoriske oprindelse og naturværdien i 
området. 

Den trafi kerede Tarphage-bro fremstår som et 
markant og noget forstyrrende element i den 
ellers naturprægede ådal. Især Janderup Kirke, 
men også Billum Kirke, er vigtige enkeltelemen-
ter i landskabet. Fra bakkeøranden, Janderup 
Holm, Tarphage-broen samt fra den fl ade og 
åbne ådal generelt, er der en vid udsigt over de 
langstrakte engfl ader, Varde Å’s slyngninger og 
Ho Bugt. Ådalens dynamik og opbygning samt 
naturværdi er noget ganske særligt for dette 
område og er af stor oplevelses- og fortællevær-
di. Varde Å er den eneste å på hele vadehavsky-
sten, som har et naturligt ureguleret udløb uden 
diger og sluser. 

F A K T A
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Dyrkningsform og natur/halvkultur

I 1994-95 startede naturgenopretningsprojekt et »Ope-

ration Engsnarre«, som havde til formål at omdanne 

de tidligere intensivt dyrkede marker i området til våde 

enge uden gødskning bl.a. for at fremme levevilkårene 

for den truede fugl Engsnarren. I dag udgøres langt 

størstedelen af området derfor af våde, græssede enge, 

hvor de yderste 2,5 km af ådalen er registreret som 

strandeng. Enkelte steder er der rørskov langs Varde Å. 

Bebyggelsesmønstre

I selve karakterområdet er der kun bebyggelse på bak-

keø-fragmentet Janderup Holm (Holmen). Selve eng-

området er således helt uden bebyggelse. På hedesletten 

og på bakkeøranden ligger bebyggelsen på gestranden 

på begge sider af åen, specielt markant nord for åen 

i den vestlige del af området. Varde by grænser op til 

området som markant byrand i øst. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Varde Ådal er ikke præget af mange fortidsminder, 

hvorimod der er talrige oldtidsfund på den omkring-

liggende hedeslette bakkeø og på Janderup Holm, som 

er en tidligere ø i Janderup-Billum enge. Af kulturspor 

i karakterområdet kan nævnes Varde Slotsbanke fra år 

1300, der ligger som en ø i engene i den østlige og in-

dre del af Varde Å. Et andet voldsted, Elkærhøj, ligger 

sydøst for Hyllerslev. Syd for Janderup ligger Janderup 

Kirke fra 1200-tallet samt Skipperhuset, som i tidlige 

tider var et af fl ere ladesteder i Varde Ådal. Fra Tarp 

over Janderup Holm til Vester Janderup løber et som-

merdige fra 1800-tallet, som er blevet gennembrudt 

af fl ere stormfl oder. Diget blev oprindeligt opført til 

beskyttelse af Billum Enge. I områdets vestligste del 

er der et sommerdige opført før 1870 til beskyttelse af 

Myrthuegård på bakkeøranden. Ved Varde Å’s udløb 

er der siden år 1800 indvundet klægfl ækningsområder. 

Tarphagebroen afl øste i 1941 færgefarten over Varde Å. 

Bebyggelsen i Kjelst, Tarp, Burgård, Billum Gårde, 

Vester Janderup og Hyllerslev danner tilsammen et 

markant bånd på gestranden umiddelbart udenfor 

karakterområdet. Klyngerne af gårde ligger på over-

gangen mellem eng og agerland, hvor marskengene i 

karakterområdet var »agerens moder«.

Tekniske anlæg

Udover Tarphagevej (rute 364), som gennemskærer 

karakterområdet over Tarphagebroen, og ringvejen vest 

for Varde, er der kun mindre veje i området. Umid-

delbart udenfor området er der tre mindre grupper 

af vindmøller (1-3 stk), enkelte master, jernbanen fra 

Varde til Nørre Nebel samt jernbanen Varde-Esbjerg-

Lunderskov. En højspændingsledning skærer nord-syd 

igennem området umiddelbart vest for Varde, hvor 

området også grænser op til et industriområde. 

Rumlige og visuelle forhold

Karakteren i området er først og fremmest præget af 

den langstrakte, åbne og fl ade ådal med uinddiget 

marsk og Varde Å’s slyngende forløb. Karaktergivende 

er endvidere de omgivende højereliggende hedeslette- 

og bakkeøarealer med markant randbebyggelse på 

bakkeøranden. Marskarealernes afgræssede enge og 

strandenge med utallige grøfter giver ligeledes området 

karakter. Grundet de fl ade marskarealer, fraværet af 

bebyggelse, bevoksning og tekniske elementer samt 

den vide udsigt over hele karakterområdet giver land-

skabet en stor skala. Karakterområdet fremstår som et 

stort vidtstrakt ensartet rum afgrænset af hedeslettens, 

bakkeøens og byens højereliggende terræn, levende 

hegn og bebyggelse. Rummet er dog åbent ud mod Ho 

Bugt. Tarphage-broen ligger som en barriere i land-

skabet, men fra broen er der vid udsigt over de fl ade 

marskenge og Varde Å’s slyngende løb. 

Landskabskarakteren fremstår meget ensartet pga. de 

ganske få elementer landskabet er sammensat af. Tyde-

ligt er endvidere det dominerende mønster og struktur, 

som den fl ade, grøftede og afgræssede ådal omgivet af 

randbebyggelse danner. Området er generelt upåvirket 

af støj. Dog er der en del trafi kstøj langs Tarphagevej 

og omkring Varde industri forekommer der lokal støj. 

Området opleves visuelt roligt, kun vindmøllerne i 

udkanten af området samt den trafi kerede hovedvej 

giver visuel uro. 

Specielt Janderup Kirke, men også Billum Kirke, er 

vigtige enkeltelementer i landskabet. Fra bakkeøran-

den, Janderup Holm, Tarphage-broen samt fra den 

fl ade og åbne ådal generelt, er der en vid udsigt over 

de langstrakte engfl ader, Varde Å’s slyngninger og Ho 

Bugt. Ådalens dynamik og opbygning samt naturværdi 
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er noget ganske særligt for dette område og er af stor 

oplevelses- og fortælleværdi. Varde Å er den eneste å på 

hele Vadehavskysten, som har et naturligt ureguleret 

udløb uden diger og sluser. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer 

Landskabet i karakterområdet har en lang kontinuitet 

og ådalen er blevet udnyttet i meget lang tid, hvilket 

bopladser fra jernalderen og beboelsesmønsteret på den 

omkransende gestrand vidner om. De store engstrøg 

vest for Varde går helt ind til bykernen, hvilket er et 

unikt kulturhistorisk træk og vidner om byens nære 

sammenhæng med og afhængighed af engarealerne. 

Tidsdybden er hermed over 200 år og landskabskarak-

terens intakthed i forhold til dennes kulturhistoriske 

oprindelse er hermed god. Ikke mindst har »Operation 

Engsnarre« bidraget til intaktheden af den kulturhisto-

riske oprindelse. 

Overgangene mellem bakkeøranden og den lavtlig-

gende ådal er de fl este steder tydelig og giver en visuel 

og kulturhistorisk oplevelse af naturgrundlaget, hvor 

klyngerne af gårde ligger på overgangen mellem eng og 

agerland. Hele ådalen er som sådan et fungerende og 

oplevelsesrigt kulturmiljø. Det sydlige Janderup med 

Janderup kirke, Skipperhuset og spor efter den gamle 

ladeplads er bevaringsværdige kulturmiljøer. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

De få karaktergivende landskabselementer; den ube-

voksede, afgræssede og åbne ådal omgivet af den 

højereliggende hedeslette og bakkeø med randbebyg-

gelse, er i god fysisk stand. Varde Å’s uinddigede og 

slyngende forløb og udmunding er endvidere intakt. 

Tilstanden af landskabets visuelle oplevelsesmuligheder 

er ligeledes god pga. det lysåbne og oprindelige præg. 

Landskabskarakteren fremstår hermed uforstyrret pga. 

det meget tydelige samspil mellem naturgrundlag og 

Udsigt over Varde Ådal med Alslev Marsk og Janderup Kirke
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kulturmønstre i ådalen. Dette på trods af Tarphage-

broens markante præg og industriområderne omkring 

Varde. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Fredninger: Udmundingen af Varde Ådal er fredet.

Internationale naturbeskyttelsesområder: Hovedparten 

af området ligger i EF Fuglebeskyttelsesområde F49: 

Engarealer ved Ho Bugt, Habitatområde H78: Vade-

havet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde 

og Ramsarområdet R27: Vadehavet. 

Kystnærhedszone: Hele området ligger i kystnærhedszo-

nen.

Natur: Hele ådalen er registreret som eng og de yderste 

2,5 km af ådalen er registreret som strandeng beskyttet 

efter naturbeskyttelseslovens §3.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljø: Langt hovedparten af området er udpeget 

som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Landbrug: Hele området er udpeget som særligt føl-

somt landbrugsområde (SFL).

Landskab: Hovedparten af området er udpeget som 

værdifuldt kystlandskab.

Naturområder: De mindre yder-områder, der ikke 

indgår i de internationale naturbeskyttelsesområder, er 

udpeget som naturområde.

Skovrejsningt: I hele området er skovrejsning uønsket.

Sårbarhed og potentialer

Vigtige funktioner for at opretholde karakteren i om-

rådet er den ekstensive afgræsning og de mere naturlige 

afvandingsforhold, som »Operation Engsnarre« har 

medført i store dele af området. 

Den meget karakteristiske bebyggelsesstruktur på bak-

keøranden bør bevares. Ligeledes er karakterområdet 

meget sårbart overfor ny bebyggelse, anlæg og til-

plantning mv., der kan sløre den klare grænse mellem 

engene og bebyggelsen på højderyggene eller visuelt 

opdele de store, sammenhængende engstrøg. Desuden 

bør bebyggelse og beplantning, der kan hindre det frie 

udsyn til og fra kirkerne, undgås. 

25. Varde Bakkeø
Nøglekarakter

En bakkeø med store, åbne markfl ader og lange, rela-

tivt transparente hegn samt markant randbebyggelse 

og udsigt over Varde Ådal og Ho Bugt. 

Beliggenhed og afgrænsning

Mod syd og vest afgrænses området af uinddiget marsk 

langs Ho Bugt. Mod nord af vejen mellem Billum 

og Oksby-Blåvand (rute 431). Denne grænse er på 

oversigtskortet markeret som en »åben grænse«. Mod 

øst afgrænses området af Varde Ådal. Det nordvestlige 

hjørne grænser op til klitlandskabet ved Oksbøl.

Landskabstype 

Hovedtype A: Bakkeø

Undertype 31 A: Varde Bakkeø med landbrug og grus-

grav

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet udgøres af Varde 
Bakkeø, som hæver sig op over det omgivende 
fl ade terræn. Bakkeøens plateau præges af 
intensivt dyrkede landbrugsfl ader, som opdeles 
af hegn. Karakterområdet er først og frem-
mest præget af disse store, åbne markfl ader, de 
lange relativt transparente hegn, en markant 
og karakteristisk randbebyggelse samt spredte 
gårde og landsbyer. Karaktergivende er end-
videre bakkeørandens store kontrast til den 
omgivende fl ade marsk samt den vide udsigt 
over marskfl aderne, Varde Ådal og Ho Bugt, er 
af stor oplevelsesmæssig værdi. Overgangene 
mellem bakkeøranden og de lavtliggende områ-
der er de fl este steder tydelig og giver en visuel 
og kulturhistorisk oplevelse af naturgrundlaget, 
hvor klyngerne af gårde ligger på overgangen 
mellem eng og agerland. Bebyggelsesmønsteret 
på bakkeøranden fremstår som et fungerende 
og oplevelsesrigt kulturmiljø. Den højtliggende 
Billum Kirke kan ses over store afstande og er et 
vigtigt enkeltelement i landskabet. Karakteren er 
generelt uforstyrret af tekniske elementer. 
Bakkeø-tungen mod vest udgør et karaktersvagt 
delområde, hvor fl ere råstofområder optager en 
stor del af området. 

F A K T A
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Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området udgøres af den sydligste del af Varde Bakkeø, 

som strækker to »tunger« ned mod Ho Bugt.

Bakkeøen består overvejende af smeltevandssand samt 

mindre områder med moræneler. Terrænet stiger fra 

den omgivende fl ade marsk relativt hurtigt til en højde 

på 10-15 m, hvor den centrale del af hovedområdet er 

hævet over resten. Der er stort set ingen grøfter i områ-

det. Et vandløb, Hesselmed Bæk som længst mod syd 

bliver til Kjelst Bæk, løber fra bakkeøen ned til mar-

sken. Bækken med omgivende eng- og marskarealer 

løber igennem bakkeøen og opdeler denne i to tunger.

Den vestligste tunge udgør et delområde i karakter-

området. Området her er mere småkuperet, og der er 

enkelte mindre søer efter grusgravningsarbejde.

 Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

I den nordligste del af området - specielt i områderne 

omkring Hesselmed Bæk - er der nogle beplantninger 

af blandede løv- og nåletræer samt kratbevoksning. I 

hovedområdet er der mange lange, levende hegn med 

store markfl ader mellem. Heraf er en del orienteret 

nord-syd. Hovedsagligt enkelt-rækkede løvtræshegn, 

men også fl ere enkelt-rækkede nåletræshegn. I delom-

rådet er der ingen hegn, men småbevoksninger og krat 

langs kanter og i de ældre graveområder. I området ses 

enkelte jorddiger.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Den østligste af de to tunger (hovedområdet) er land-

brugsområde med store intensivt dyrkede marker med 

fortrinsvis kornafgrøder. De lavtliggende arealer ned 

0 1 km

Område 25. Varde Bakkeø
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mod Varde Ådal og Ho Bugt samt omkring Hesselmed 

Bæk er primært med græs. Den vestlige og mindre af 

de to tunger (delområdet) er hovedsagligt grusgrav-

ningsområde. Langs Hesselmed Bæk og umiddelbart 

vest herfor er der registreret nogle mindre eng- og mo-

seområder, hvoraf det meste afgræsses og er uden for 

omdrift. Længst mod vest er der enkelte mindre arealer 

med hede.

Bebyggelsesmønstre

I hovedområdet ses Kjelst, Tarp, Burgård og Billum 

Gårde som en langstrakt og markant randbebyggelse 

på bakkeøranden ned til Varde Ådal og Ho Bugt. Den 

sydligste del af Billum ligger i området ved Billum 

Kirke, hvor der er fl ere nyere bebyggelser. Skødstrup 

i vest er en mindre landsby. I området er der en del 

spredte gårde og små samlinger af gårde herunder Bil-

lum Gårde. Hesselmed er en tidligere hovedgård belig-

gende umiddelbart nordvest for Hesselmed Bæk. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

I området er der mange kulturspor. Hovedbygningen 

og voldanlægget til Hesselmed Hovedgård er opført i 

1745. Tæt herved er der levn fra vandmølleanlæg, møl-

ledæmning og mølledam. På bakkeøranden, umiddel-

bart vest for udløbet af Kjelst Bæk, ligger et mindested 

(pinsebod), hvor Højbjerg Kirke engang skulle have 

ligget. Området fremtræder som en korsformet fordyb-

ning i jorden. I Billum ligger kirken, forsamlingshuset 

og skolen på det højereliggende terræn adskilt fra selve 

byen. Billum Kirke er meget markant placeret i land-

skabet. En ny udstykning syd for kirken hindrer dog 

delvist det frie udsyn til og fra kirken. 

Bebyggelsen i Kjelst, Tarp, Burgård og Billum Gårde 

danner tilsammen et bånd, der følger den samme 

terrænkote, sammen med de mindre landsbyer Ve-

ster Janderup og Hyllerslev vest herfor. Klyngerne af 

gårde ligger på overgangen mellem eng og agerland. 

Fra randbebyggelsen går der fælles adgangsveje til 

marskengene. Der er mange fortidsminder i området 

eksempelvis bopladser fra jernalderen og rundhøje fra 

bronzealderen.

Tekniske anlæg

Området afgrænses mod nord af den meget befærdede 

hovedvej 431. Herudover er der kun mindre veje i 

området. En jernbane løber øst-vest gennem området i 

den nordligste del. En højspændingsledning går ligele-

des øst-vest gennem den nordlige del af området med 

start nord for Sønderbøl ved en transformerstation. I 

den sydligste del af området er der 3 klynger med 2-3 

vindmøller.

Diverse andre arealanvendelser

Af tilgrænsende byområder er der Oksbøl og Billum. 

Delområdet er et råstofområde/større grusgravnings-

område som udgør en stor del af bakkeøtungen mod 

vest. Vest for Skødstrup går en mindre del af et mili-

tærområde ind i karakterområdet.

Udsigt over landbrugslandet på Varde Bakkeø
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Rumlige og visuelle forhold

Karakteren i området præges først og fremmest af store 

åbne markfl ader og lange, relativt transparente hegn, 

en markant randbebyggelse og spredte gårde. Disse få 

elementer giver området en middel til stor skala pga. 

de store markfl ader og vide udsigter (specielt fra den 

centrale del). I delområdet og i den nordlige del af ho-

vedområdet fremstår landskabet af mere middel skala 

og rumlighed, pga. mere bevoksning, mindre markfl a-

der, fl ere tekniske elementer og tættere bebyggelse. I 

den centrale del af hovedområdet er karakteren meget 

ensartet og enkel, men i delområdet samt i de nordlig-

ste dele af hovedområdet fremstår karakteren mere va-

rieret. Bakkeøens randbebyggelse ned mod marsken og 

Varde Ådal udgør, sammen med de store markfl ader og 

hegn, et dominerende mønster. I den nordligste del af 

området samt i delområdet fremstår landskabet med et 

svagt mønster. Strukturelt er området præget af fl ader 

i form af markfl ader samt linier i form af levende hegn 

og gestrandbebyggelse. Området præges ikke af støj i 

de centrale og sydlige dele. I nord er der en del støj fra 

jernbanen samt fra vejen mellem Billum og Oksby-

Blåvand, som er meget trafi keret om sommeren. Del-

området præges af nogen støj fra grusgravsarbejdet. I 

den centrale del af hovedområdet præges landskabsind-

trykket i middel grad af visuel uro pga. vindmøller. I 

nord er landskabet præget af mere visuel uro pga. den 

trafi kerede vej, højspændingsledningen mv.

Overgangene mellem bakkeøranden og de lavtliggende 

områder er de fl este steder tydelig og giver en visuel 

og kulturhistorisk oplevelse af naturgrundlaget, hvor 

klyngerne af gårde ligger på overgangen mellem eng og 

agerland. Fra bakkeøranden, eksempelvis ved Kjelst, 

samt fra bakkeøens top er der en vid og oplevelsesrig 

udsigt ud over bakkeøen, marskområderne, Ho Bugt 

og Varde Ådal. Den højtliggende Billum Kirke kan 

ses over store afstande og er et vigtigt enkeltelement i 

landskabet. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Landskabet har en tidsdybde på 0 til over 200 år. I ho-

vedområdet er strukturerne i landskabet, herunder rand-

bebyggelsen på bakkeøranden, bevarede siden udskift-

ningen i 1797, og der er ikke sket markante ændringer 

i arealanvendelsen de sidste hundrede år. Landskabet i 

denne del må derfor siges at være intakt i forhold til dets 

kulturhistoriske oprindelse. I delområdet er der derimod 

sket et tydeligt brud i arealanvendelsen. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

De karaktergivende landskabselementer i hovedområ-

det, de store markfl ader, lange levende hegn, randbe-

byggelsen og den vide udsigt over marsken, Ho Bugt 

og Varde Ådal er i god fysisk og visuel tilstand. Land-

skabskarakteren fremstår uforstyrret i hovedområdets 

centrale og sydlige dele, i nord samt i delområdet er 

karakteren mere forstyrret pga. veje, nyere bebyggelse, 

jernbane, højspændingsledning og grusgrav. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Internationale naturbeskyttelsesområder: En smal bræm-

me langs marsken ligger inden for EF Fuglebeskyttel-

sesområde F49: Engarealer ved Ho Bugt, Habitatom-

råde H78: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å 

vest for Varde og Ramsarområdet R27: Vadehavet. 

Kystnærhedszone: Hele området ligger inden for kyst-

nærhedszonen.

Natur: Langs Hesselmed Bæk og umiddelbart vest 

herfor er der registreret nogle mindre eng- og moseom-

råder som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. 

Længst mod vest er der desuden enkelte mindre arealer 

med registreret hede.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljø: Hele hovedområdet undtagen landbrugs-

arealer syd for Billum er udpeget som bevaringsværdigt 

kulturmiljø.

Landbrug: De centrale dele af hovedområdet er udpe-

get som værdifuldt landbrugsområde. En smal bræm-

me langs marsken samt omkring Hesselmed Bæk er 

udpeget som særligt følsomt landbrugsområde (SFL).

Landskab: Arealer omkring Hesselmed Bæk samt i en 

smal bræmme langs marsken er udpeget som værdi-

fuldt kystlandskab. Størstedelen af hovedområdet samt 

et område omkring Hesselmed i nord er udpeget som 

værdifuldt landskab.

Naturområde: Nogle arealer langs Hesselmed Bæk samt 

et område syd for Billum er udpeget som naturområde.

Skovrejsning: De vestlige dele af området samt en smal 

bræmme langs marsken er udpeget som skovrejsning 

uønsket.
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Sårbarhed og potentialer

Den meget karakteristiske bebyggelsesstruktur på bak-

keøranden bør bevares for at opretholde karakteren i 

området. Ligeledes er karakterområdet meget sårbart 

overfor ny bebyggelse, anlæg og tilplantning mv., der 

kan sløre den klare grænse mellem engene og bebyggel-

sen på højderyggene. Desuden bør der undgås bebyg-

gelse og beplantning, der kan hindre det frie udsyn til 

og fra kirkerne. Det åbne kig mellem bebyggelsesklyn-

gerne ud over marskengene, Ho Bugt og Varde Ådal 

bør bevares. 

26.  Uinddiget marsk i Ho 
Bugt

Nøglekarakter

Et langstrakt, fl adt, åbent og uinddiget marskområde 

med afvandingsgrøfter, åer og afgræssede strandenge i 

Ho Bugt.

Beliggenhed og afgrænsning

Karakterområdet udgøres af en bræmme af grøftet 

marsk og afgræsset fl adt klitlandskab langs den vest-

lige side af Ho Bugt. Området afgrænses mod nord 

af Varde Bakkeø og mod vest af det stigende terræn 

med Ho, Oksby og Bordrup klitplantager, klithede 

og sommerhusområder i klitlandskabet ved Oksbøl. 

0 2 km

Område 26. Uuddiget marsk i Ho Bugt
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Mod syd og øst afgrænses området af havet i Ho Bugt. 

Landbrugsområderne nord, syd og vest for byen Ho er 

medtaget, idet karakteren her er mere lig karakteren i 

marsklandskabet end i klitlandskabet. 

Marskens dynamik og opbygning samt naturværdi 

er noget ganske særligt for dette område og er af stor 

fortælleværdi. Naturværdien og oprindeligheden i ka-

rakterområdet er med »Operation Engsnarre« blevet 

markant forbedret.

Landskabstype 

Hovedtype F
b
: Uinddiget marsk med slikgårde og/eller 

grøfter

Hovedtype D: Klitlandskab

Undertype 32 F
b
: Uinddiget marsk med strandenge i 

Ho Bugt

Undertype 33 D: Klitlandskab ved Oksby med hede, 

klitplantager og sommerhuse

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området består af en lang smal bræmme af uinddiget 

marsk og en smule klitlandskab primært omkring Ho. 

Jordbunden består hovedsageligt af afsatte saltvandslag 

af fi nkornet materiale, som i den sydligste del af områ-

det er mere sandet end den mere beskyttede del inderst 

i bugten. Området er ca. 10 km i længden og har en 

Uinddiget marsk ved Ho Bugt

Landskabskarakter
Området består af et langstrakt område af uind-
diget marsk samt en mindre bræmme af afgræs-
set fl adt klitlandskab langs den vestlige side af 
Ho Bugt. Afgrænsningen af området udgøres 
hovedsageligt af Ho Bugt i øst og syd, Varde 
Bakkeø i nord og klitlandskab med plantager og 
sommerhusområder i vest. Marsken er karak-
teriseret ved at være uinddiget, langstrakt (ca. 
10 km lang), åben og fl ad. Karaktergivende er 
endvidere de smalle indgrøftede og afgræssede 
markparceller, det regelmæssige net af afvan-
dingsgrøfter samt gennemløbet af åerne Kjelst 
Bæk og Storbæk. 

Pga. det fl ade terræn og den sparsomme 
træbevoksning, de ganske få tekniske elemen-
ter og den generelt sparsomme bebyggelse, 
fremstår landskabet som et åbent og ensartet 
rum. Specielt ved udløbene af Kjelst Bæk og 
Storbæk er landskabsrummet meget åbent pga. 
den fl ade og op til 3 km brede marsk. Her giver 
vaderne og havet ekstra perspektiv og er af stor 
oplevelsesmæssig værdi. Herfra ses også Varde 
bakkeøs markante hævning i terrænet og Kjelst 
bys randbebyggelse. Fra bakkeøranden samt fra 
den fl ade og åbne marsk generelt, er der en vid 
udsigt over de langstrakte marskfl ader og Ho 
Bugt. 

F A K T A
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bredde varierende mellem ganske få meter ved Varde 

Ådal i øst til knap 3 km bred syd for Oksbøl. Terrænet 

er fl adt med højder på maksimum 6 m over DNN. 

Marsken afvandes af talrige rette afvandingsgrøfter 

med udløb i Ho Bugt, samt af de regulerede vandløb 

Kjelst Bæk og Storbæk. Langs de to vandløb fortsæt-

ter marskafl ejringerne et stykke fra kysten op langs 

å-løbene. På Nyeng Hale i syd ses enkelte naturlige 

priler. De yderste dele af marsken er mere eller mindre 

blotlagte af havvandet afhængigt af tidevandet. Der ses 

fl ere mindre søer i området. 

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Foruden enkelte enkeltrækkede og tynde læhegn, 

trægrupper omkring bebyggelsen i Ho og en mindre 

fyretræsbeplantning er området stort set uden træbe-

voksning. 

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Hovedparten af karakterområdet afgræsses og er uden 

for omdrift. Ved Ho by i syd er der ligeledes nogle 

afgræssede landbrugsarealer. Stort set hele karakterom-

rådet er registreret som strandeng. I de lidt højerelig-

gende afgræssede landbrugsarealer omkring Ho, er der 

registeret mindre enge og søer samt et mindre overdrev 

og en mose. Naturgenopretningsprojektet »Operation 

Engsnarre« fra 1994-95 har bidraget til intaktheder af 

naturværdier i området.

Bebyggelsesmønstre

Bebyggelsen er centreret omkring Ho by med parcel-

huse, sommerhuse og ferieboliger. Syd for Ho ligger to 

mindre sommerhusområder.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Ho ligger på grænsen mellem klit- og marsklandskab. 

Byen er delt i tre delvist adskilte bebyggelser. Ho blev 

udskiftet i 1794-97. I Ho fi ndes følgende bevarings-

værdige bebyggelser: Ho Kirke fra midten af 1400-

tallet, den fredede præstegård fra 1700-tallet, præste-

gårdshaven og en fredet trelænget gård fra ca. år 1800. 

Den til karakterområdet tilgrænsende by Bordrup 

ligger som randbebyggelse på kanten mellem marsk og 

ager. Marskengene er opdelt i smalle indgrøftede fen-

ner. Nord for udløbet af Kjelst Bæk er der et ca. 600 m 

langt dige med tilhørende sluse. Diget der blev opført 

i 1877, er blevet gennembrudt fl ere gange og er ikke i 

brug. Mellem marsken og Ho samt mellem marsk og 

ager ses fl ere steder mindre jorddiger. Fra det sydligste 

punkt i karakterområdet udgår ebbevejen over havbun-

den til Langli. Marsken er blevet udnyttet i meget lang 

tid, hvilket bopladser fra jernalderen og beboelsesmøn-

steret på gestranden på Varde Bakkeø vidner om.

Tekniske anlæg 

I området er der kun mindre veje. Øst for Storbæk 

grænser området op til to mindre vindmøllegrupper 

med to og tre møller. 

Andre arealanvendelser

Syd for Ho ligger en golfbane. Vest for Mosevrå udgø-

res halvdelen af afvandingsoplandet til Storbæk (vest 

for Storbæk) af militærarealer.

Rumlige og visuelle forhold

Den generelle karakter er først og fremmest præget af, 

at marsken er uinddiget og afgræsset og består af en 

langstrakt, fl ad og åben marskfl ade. Karaktergivende 

er endvidere det regelmæssige net af afvandingsgrøfter 

samt gennemløbet af åerne Kjelst Bæk og Storbæk. 

Disse karaktergivende og ganske få elementer giver 

landskabet en middel skala, idet området varierer med 

tidevandet fra at være meget smalt og langstrakt ved 

lavvande, til at være bredt og med lange vidder ved 

højvande. Grundet det fl ade terræn og den sparsomme 

træbevoksning, ganske få tekniske elementer og den 

generelt sparsomme bebyggelse, fremstår landskabet 

som et åbent og ensartet rum, der dog de fl este steder 

er lukket ind mod land af plantage og sommerhusom-

råder. Ho, sommerhusområderne og golfbanen udgør 

et karaktersvagt delområde, hvor dog de gamle beva-

ringsværdige bebyggelser i Ho er af god kulturhistorisk 

oplevelses- og fortælleværdi. Specielt ved udløbene 

af Kjelst Bæk og Storbæk er landskabsrummet meget 

åbent pga. den fl ade og op til 3 km. brede marsk. Her 

giver vaderne og havet ekstra perspektiv og er af stor 

oplevelsesmæssig værdi. Herfra ses også Varde Bakkeøs 

markante hævning i terrænet og Kjelst bys randbebyg-

gelse. 

Karakterområdet fremstår generelt enkelt, uden støj 

og visuel uro fra tekniske elementer. Områdets karak-

tergivende elementer giver et tydeligt mønster pga. de 
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afgræssede og uinddigede marskfl ader med strandeng, 

havet samt de smalle fenner med et regelmæssigt net-

værk af grøfter omkring. Fra bakkeøranden samt fra 

den fl ade og åbne marsk generelt, er der en vid udsigt 

over de langstrakte marskfl ader og Ho Bugt. Marskens 

dynamik og opbygning samt naturværdi er noget gan-

ske særligt for dette område og er af stor fortælleværdi. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Landskabet i karakterområdet har en lang kontinuitet, 

og marsken er blevet udnyttet i meget lang tid, hvilket 

bopladser fra jernalderen og beboelsesmønsteret på 

Varde Bakkeøs gestrand vidner om. Tidsdybden er 

hermed over 200 år og landskabskarakterens intakt-

hed i forhold til dennes kulturhistoriske oprindelse er 

hermed god. I delområdet ved Ho er tidsdybden 0-50 

år pga. golfbanen, nyt bowlingcenter og nyere ferie-

bebyggelse, sommerhusområder mv. Landskabskarak-

terens intakthed i forhold til dennes kulturhistoriske 

oprindelse er hermed ikke intakt. Ho Kirke fra midten 

af 1400-tallet, den fredede præstegård fra 1700-tallet, 

præstegårdshaven og en fredet trelænget gård fra ca. år 

1800 udgør et bevaringsværdigt kulturmiljø. 

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

De karaktergivende landskabselementer, det regelmæs-

sige net af grøfter, de små markparceller og de afgræs-

sede marskfl ader er i god fysisk stand. Tilstanden af 

landskabets visuelle oplevelsesmuligheder er ligeledes 

god pga. det lysåbne og oprindelige præg. På trods af 

Ho delområdes anderledes karakter og blanding af nyt 

og gammelt byggeri, fremstår landskabskarakteren ge-

nerelt uforstyrret pga. det meget tydelige samspil mel-

lem naturgrundlag og kulturmønstre i marskområdet. 

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Fredninger: Et større marskområde nord for Ho er 

fredet.

Internationale naturbeskyttelsesområder: Hele området 

undtagen klitarealerne omkring Ho ligger indenfor EF 

Fuglebeskyttelsesområde F49: Engarealer ved Ho Bugt, 

Habitatområde H78: Vadehavet med Ribe Å, Tved 

Å og Varde Å vest for Varde og Ramsarområdet R27: 

Vadehavet. 

Kystnærhedszone: Hele området ligger indenfor kyst-

nærhedszonen.

Natur: Stort set hele karakterområdet er registreret som 

strandeng efter naturbeskyttelseslovens § 3. I de lidt 

højere liggende afgræssede landbrugsarealer omkring 

Ho, er der registeret mindre enge og søer samt et min-

dre overdrev og en mose.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljø: Hele området er udpeget som bevarings-

værdigt kulturmiljø.

Landbrug: To landbrugsområder omkring Ho er udpe-

get som værdifuldt landbrugsområde. Hele området, 

undtagen delområdet i Ho og landbrugsarealerne om-

kring, er registreret som særligt følsomme landbrugs-

arealer (SFL).

Landskab: Golfbanen og et større område nord for Ho 

er udpeget som værdifuldt landskab.

Natur: Nordenden af Kjelst Bæk og nogle større områ-

der nord og syd for Ho er udpeget som naturområder.

Skovrejsning: I hele området er skovrejsning uønsket.

Sårbarhed og potentialer

For at opretholde karakteren af uinddiget marsk i Ho 

Bugt, er det vigtigt, at landskabet holdes åbent, og at 

engarealerne afgræsses. For at bevare det vide udsyn 

bør området holdes frit for tekniske anlæg samt be-

voksning i form af træer. Det vil styrke den oprindelige 

karakter af området, hvis åerne føres tilbage til deres 

oprindelige løb.
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27.  Bordrup, Oksby og Ho 
klitplantager

Nøglekarakter

Et stort sammenhængende naturområde af klitplanta-

ger og klitheder.

Beliggenhed og afgrænsning

Området ligger i Blåvandshuk Kommune og består af 

Bordrup, Oksby og Ho klitplantager samt mellemlig-

gende klithedeområder. Området udgør den sydligste 

del af et stort sammenhængende klitlandskab, som 

strækker sig nordpå langs Vesterhavskysten. For ikke at 

skulle beskrive et stort område udenfor vadehavsregio-

nen har vi trukket en grænse på ydersiden af Bordrup 

og Oksby klitplantager samt på en kort strækning af 

hovedvej 431. Denne er på oversigtskortet markeret 

som en »åben grænse«. Mod øst afgrænses området af 

0 3 km

marsken, som ligger langs indersiden af Ho Bugt, og 

mod sydvest af den uinddigede og uberørte marsk på 

Skallingen. Mod vest grænser området op til Blåvand 

sommerhusområde.

Landskabstype 

Hovedtype D: Klitlandskab

Undertype 33 D: Klitlandskab ved Oksby med hede, 

klitplantager og sommerhuse

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Naturgrundlaget i området udgøres af landskabstypen 

klitlandskab bestående af fl yvesand. Terrænet varierer 

mellem kuperede områder med klitter op til 24 m’s 

højde og næsten fl ade områder. Et bredt bælte af høje, 

dæmpede vandreklitter ligger vest for landevejen i Bor-

drup og Oksby klitplantager. I de lavere dele af terræ-

net er der en del grøfter. De vestlige og midterste dele 

Område 27. Bordup, Oksby og Ho klitplantage
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af Bordrup og Oksby klitplantager rummer større våde 

partier med søer og moser.

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Størstedelen af området er dækket af skov ved de tre 

klitplantager Bordrup, Oksby og Ho kliplantager. Bor-

drup og Oksby er to sammenhængende plantager med 

et areal på tilsammen over 1500 ha. Ho Klitplantage i 

syd er på ca. 400 ha. Plantagerne består hovedsagligt af 

nåletræ i form af forskellige fyrretræsarter samt noget 

birk og andre løvtræsarter. Bordrup Klitplantage er 

anlagt i 1858 og senere udvidet. Oksby Klitplantage 

er anlagt 1888-99, mens Ho Klitplantage er områdets 

yngste fra 1920-40. Plantagerne blev bl.a. anlagt for at 

dæmpe vandreklitterne, hvis hærgen i 17-1800-tallet 

bevirkede, at Oksby Kirke fl ere gange måtte fl yttes. I 

de åbne klithedearealer spreder fyrretræerne sig i nogen 

grad. Der er en del beplantning i sommerhusområ-

derne.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Området er uden deciderede landbrugsarealer og be-

står udelukkende af natur og halvkultur. Vest for Ho 

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet er et stort sammen-
hængende naturområde hvis hovedelementer 
er klitplantager og klitheder. Landskabet veksler 
mellem lukkede skovbeplantninger med hoved-
sagelig fyrretræer, til åbne og lyse, småkuperede 
klithedeområder. I den østlige del af plantagerne 
ligger en række nu skovbeklædte vandreklitter 
med højder op til 25 m. I plantagerne fi ndes her-
udover større områder med moser og søer. På de 
fl adeste arealer i øst er der græssede enge. 

Den eneste bebyggelse i området er to som-
merhusområder og nogle enkelte gårde og huse, 
som udover vejene er helt friholdt for tekniske 
anlæg. Sommerhusområderne er tæt bebyggede 
og adskiller sig hermed fra karakteren i resten af 
området, men de udgør velafgrænsede enheder 
og virker ikke forstyrrende på den overordnede 
landskabskarakter. 

Området har et storslået og øde præg, og er 
oplevelsesrigt såvel som naturareal og geotop 
som visuelt. 

F A K T A

Udsigt over hede og plantage ved Oksby



Landskabskarakterområder 4

125

Klitplantage ligger på begge sider af landevejen mellem 

Ho og Oksby et ca. 200 ha stort, åbent klithedeareal. 

Området er nogle steder spredt bevokset af fyrretræer. 

Ved Bordrup og Mosevrå ligger nogle græssede eng-

arealer. Herudover er der mange små arealer af heder, 

moser og enge spredt over hele området. 

Bebyggelsesmønstre

Området er næsten uden bebyggelse. Mellem Ho og 

Vester Balle og ved Bordrup fi ndes to tætbebyggede 

sommerhusområder med meget beplantning omkring 

husene. Der er nogle enkelte gårde og huse beliggende 

i skovkanten i området ved Ho og Bordrup og langs 

vejen mellem Ho og Oksby ligger enkelte boliger. Ved 

Mosevrå ligger enkelte huse, som blev forladt da mili-

tæret eksproprierede arealet. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Klitplantagerne er vigtige vidnesbyrd om kampen mod 

sandfl ugten. Vandreklitternes hærgen i området 1700- 

og 1800-tallet gjorde, at Oksby Kirke blev fl yttet fl ere 

gange. Kirkens nu fredede kirkegård ligger ved vejen 

gennem Oksby Klitplantage. Hvor området grænser 

op til Skallingen løber en bred grøft, Havnegrøften, 

som går nogenlunde langs den gamle kystlinie fra før 

Skallingen blev dannet. Herudover er området fattigt 

på fortidsminder.

Tekniske anlæg

Hovedvej 431 fra Billum til Blåvand går gennem Bor-

drup og Oksby Klitplantager. En mindre vej fortsætter 

ned mod Ho og Oksby. Herudover er der kun småveje 

og sommerhusveje i området, der helt er friholdt for 

andre tekniske elementer.

Andre arealanvendelser

Syd for Ho ligger en lille campingplads i kanten af Ho 

Klitplantage. En bræmme af skoven i vest samt områ-

det nord for Bordrup er militærområder.

Rumlige og visuelle forhold

Overordnet består landskabet af de to hovedelemen-

ter klitplantager og klitheder. Landskabets skala og 

rumlige afgrænsning varierer fra lille skala i de lukkede 

plantageområder til middel skala på de åbne klitheder, 

som er afgrænset af skoven og delvist opdelt i mindre 

rum af det kuperede klitterræn og spredte fyrretræs-

bevoksning. Landskabet er enkelt, idet det indeholder 

meget få elementtyper og stort set kun består af natur-

områder. Dog adskiller de to sommerhusområder sig 

fra resten af området ved deres tætte bebyggelsesstruk-

tur. Landskabskarakteren i de åbne klitheder er forskel-

lig fra karakteren i de lukkede plantager. Overgangen 

mellem de to elementer i landskabet er glidende, hvor 

plantager vokser ud i hedeområder, eller hvor der er 

åbne arealer inde i plantagerne. Landskabets struktur 

udgøres af fl ader i form af heder og plantager og punk-

ter i form af spredte fyrretræer og klitter på hederne. 

Området er hverken præget af støj eller visuel uro, dog 

er hovedvej 431 i turistsæsonen ganske trafi keret med 

deraf følgende uro og støj.

Området har på grund af dets terræn, storhed og ufor-

styrrethed et særligt vildmarkspræg og udgør et meget 

oplevelsesrigt naturområde. Det vekslende landskabs-

billede med åbne og lyse, kuperede klitheder og mør-

kegrønne, høje og lukkede plantager, giver området 

dets særegne rumligt-visuelle karakter. Alle højere klit-

ter i det åbne terræn udgør udsigtspunkter med mu-

lighed for at skue ud over klitformationerne, som i sig 

selv er oplevelsesrige geotoper. Særlige udsigtspunkter 

er områderne Boldbjerge og Krogsande i syd med klit-

ter på op til 18 m samt Jens Jessens Sande med klitter 

på 25 m i udkanten af Ho Klitplantage. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Som plantageområde er tidsdybden i området omkring 

100 år, mens hedearealerne og engene har en længere 

tidsdybde. Landskabskarakterens intakthed set i for-

hold til dets kulturhistoriske oprindelse er god.

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Fysisk og visuelt fremtræder landskabet i god stand, 

dog er der en del spredt fyrretræsbevoksning på de 

åbne klithedearealer, som ved yderligere tilgroning 

vil kunne forandre disse områders karakter. Land-

skabskarakteren er uforstyrret af tekniske elementer. 

Sommerhusområderne udgør velafgrænsede enheder 

i landskabet med en meget lille arealmæssig andel i 

området og virker derfor ikke forstyrrende på områdets 

overordnede karakter af naturområde.
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Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Internationale naturbeskyttelsesområder: De vestligste 

og mest våde dele af Bordrup og Oksby klitplantager 

indgår i EF Fuglebeskyttelsesområdet F50: Kallesmærk 

Hede og Grærup Langsø, og i Habitatområde H73: 

Kallesmærk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård 

Klitplantage.

Fredninger: Størstedelen af det åbne klithedeareal vest 

for Ho Klitplantage er fredet.

Kystnærhedszonen: Hele området ligger inden for kyst-

nærhedszonen.

Natur: Det store hedeareal vest for Ho Klitplantage, 

samt engarealer ved Bordup og Mosevrå og mange 

andre mindre heder, moser og enge er registreret og 

beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. 

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljø: Ho Klitplantage, samt de fl ade engarealer 

langs kysten nord for Bredmose og syd og nord for 

Bordrup indgår i et bevaringsværdigt kulturmiljø.

Landbrug: Et lille engareal og det allersydligste hede- 

og engareal langs områdets østlige side er sammen med 

marskarealer øst for området udpeget som særligt føl-

somt landbrugsområde. En lille mark nord for Ho er 

udpeget som værdifuldt landbrugsområde.

Landskab: Størstedelen af området er udpeget som 

værdifuldt kystlandskab. Små dele af området umid-

delbart vest for Ho indgår i en udpegning af Ho med 

omgivelser til værdifuldt landskab. 

Natur: Det meste af området er udpeget som naturom-

råde.

Skovrejsning: I hele det ikke-skovklædte areal er skov-

rejsning uønsket.

Sårbarhed og potentialer

En fortsat pleje af de lysåbne klithedearealer er nød-

vendig for at hindre tilgroning. Det åbne klitlandskab 

er sårbart over for bebyggelse og andet, som kan fra-

tage området dets åbne og øde præg.

28.  Klitlandskab med Blå-
vand Sommerhusområde

Nøglekarakter

Et klitlandskab med ferie- og sommerhusbebyggelse.

Beliggenhed og afgrænsning

Området udgøres af ferie- og sommerhusområdet Blå-

vand omkring byen Oksby og ud til Jyllands vestligste 

punkt Blåvandshuk. Området afgrænses mod nord af 

store åbne klithedeområder og mod øst af klitheder 

og klitplantager. Mod syd grænser området op til den 

østligste spids af Skallingens marsk og vest herfor sand-

stranden langs kysten ud til Blåvandshuk.

Landskabskarakter
Landskabet er et klitlandskab med karaktergi-
vende elementer i form af klitter og sommerhus-
bebyggelser, hoteller og andre turistfaciliteter. 
Landskabskarakteren i området bærer helt og 
holdent præg af områdets status som ferieby. 
Store dele af området er tæt bebygget af som-
merhuse mellem afskærmende fyrretræsbevoks-
ninger, mens de vestligste dele er åbne med nye 
store luksussommerhuse, som er holdt i »gam-
mel stil« med røde sten og stråtag og placeret 
åbent i klithedeterrænet. Midt i området ligger 
Oksby bymidte, som er meget præget af turisme 
med butikker og nyere hoteller, ferieboliger 
og andre turistfaciliteter. I området omkring 
bymidten ligger fl ere gamle gårde og syd for 
byen nogle fl ade engarealer og en camping-
plads. Terrænet er generelt kuperet af lave klitter 
op til 14-16 m i højden, enkelte steder højere 
klitter og syd for byen de næsten fl ade eng- og 
mosearealer. 

Der er fl ere tekniske elementer i form af master 
og radiosendere i den vestlige del af området. På 
toppen af en 16 m høj klit ud mod havet ligger 
Blåvand Fyr sammen med betonbunkers og -
anlæg fra 2. verdenskrig. Herfra er der vid udsigt 
ud over Jyllands vestligste punkt Blåvandshuk, 
hvor Vadehavet og Vesterhavet mødes, samt ind 
over sommerhus- og feriebyen i klitlandskabet.  

F A K T A
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Landskabstype 

Hovedtype D: Klitlandskab

Undertype 33 D: Klitlandskab ved Oksby med hede, 

klitplantager og sommerhuse

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Området består af landskabstypen klitlandskab dan-

net af fl yvesand. Landskabet er småkuperet af klitter 

på op til 16 m i højden. Enkelte er dog højere som 

Stuebjerg i skovbeplantningen ved Oksby på 19 m og 

Heksebjerg længst mod øst i området på 24 m. Der er 

spredte grøfter i de laveste dele af terrænet. Den sydlig-

ste del af området, som er beliggende umiddelbart syd 

for Oksby, består af fl ade enge med en del afvandings-

grøfter og en mindre sø. Dette område er afgrænset fra 

marsken mod syd af diget Hoff manns Dige, som yder-

ligere fortsætter ca. 1 km mod vest som grænse mellem 

klitlandskabet og stranden. 

Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Der er fl ere nåleskovsbeplantninger i klitterne mel-

lem sommerhusene, hvoraf skovområdet ved Oksby 

er det største med 17 ha. Der en del afskærmende 

bevoksning med fyrretræer og løvkrat i de midterste 

og østlige sommerhusområder, mens den vestlige del 

af sommerhusområdet er mere åbent, dog stadig med 

enkelte fyrretræsbevoksninger omkring bebyggelserne. 

Klitvegetation som hjelme og marehalm udgør den do-

minerende bevoksning i de åbne områder og i klitterne 

yderst mod havet. Der er jorddiger omkring nogle huse 

og sommerhuse.

Dyrkningsform og natur/halvkultur

De fl ade arealer syd for byen er enge med vådere par-

tier af moser. Her ligger nogle enkelte gårde, heraf en 

med får og en med kvæg. Dyrene afgræsser engene, 

som er uden for omdrift. Herudover er størstedelen af 

området klithedearealer med nogle få våde moseområ-

der i terrænets lave partier.

Bebyggelsesmønstre

Midt i området ligger byen Oksby, som er en tidligere 

fi skerlandsby, der fra omkring 1960 voksede til som-

merhus- og feriebyen Blåvand. I dag har området om-

kring 300 fastboende, og der er ca. 1 mio. overnatten-

de turister årligt. I kernen af byen ligger butikker, tu-

ristcentre, ferieboliger og hoteller. Omkring bykernen 

er en overgangszone med parcelhuse, campingpladser 

og nogle gamle gårde. Udenom i klitlandskabet ligger 

der på alle sider af byen sommerhuse. Den vestligste 

del af området indtil omkring 2 km fra Blåvandshuk 

er et åbent klitlandskab med nye store sommerhuse 

0 1 km

Område 28. Klitlandskab med Blåvand Sommerhusområde
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bygget delvist i »gammel« stil fortrinsvis i røde sten og 

med stråtag og store vinduespartier. Resten af sommer-

husområderne er tættere bebygget med en mere vari-

erende byggestil og med en del beplantning omkring 

husene. Ved Blåvandshuk ligger på en 16 m høj klit ud 

mod havet det 39 m høje, hvide og fi rkantede Blåvand 

Fyr med tilhørende bolig samt en marineradarstilling 

og bunkers fra 2. verdenskrig. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Den vestlige del af Hoff manns Dige, blev opført i 

1885. Diget blev senere delvist ødelagt af stormfl oder, 

så diget i dets nuværende form er fra 1926. Oksby 

blev udskiftet i 1802, og et par velbevarede gårde fra 

1800-tallet er fredede. Knap 1,5 km vest for bykernen 

mod Blåvandshuk ligger en gammel redningsstation 

fra 1851, som i dag er museum med udstilling om 

redningsvæsnets historie. Blåvand Fyr blev oprindelig 

opført i 1888, men det nuværende fyr er fra 1900 med 

seneste ændringer fra 1920. Marineradarstillingen og 

bunkers-anlæggene, som begge er betonelementer, er 

beliggende i klitterne umiddelbart syd for fyret, som 

en del af Atlantvolden fra 2. verdenskrig. 

Tekniske anlæg

Vejen fra Billum til Oksby og Blåvandshuk, som er 

Blåvand Fyr
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stærkt trafi keret i turistsæsonen, ender i området. Fra 

Oksby går fl ere asfaltveje ud i området, mens resten af 

de mange veje er små veje i sommerhusbebyggelserne.

Godt 1 km vest for bykernen ligger Blåvand Radio 

med store hvide kupler og en mast. Lidt nord herfor 

ved områdets nordgrænse står yderligere nogle høje 

radiomaster. 

Andre arealanvendelser

På de fl ade arealer syd for Oksbys bykerne ind mod 

sommerhusområdet mod vest og ned til diget i syd lig-

ger en campingplads. 

Rumlige og visuelle forhold

Landskabet er i områdets vestligste del af middel skala, 

idet det kuperede klitterræn delvist opdeler landskabet 

i mindre rum, mens landskabet samtidigt har et åbent 

præg grundet den sparsomme bevoksning og luften 

mellem sommerhusene. I selve bymidten og resten af 

sommerhusområderne er landskabet af lille skala og 

med lukkede rumlige afgrænsninger, da bebyggelsen 

her er tættere med fl ere elementer og fyrretræsbevoks-

ninger. Den midterste del af området i og omkring 

bykernen har en sammensat karakter af de mange 

elementer i form af turistfaciliteter af forskellig slags, 

boligbebyggelse, gamle gårde og radiostationen. 

Sommerhusområderne opleves mindre sammensatte, 

idet der her er færre elementtyper i form af sommerhu-

se, fyrretræsbevoksninger og åbne klithedearealer, som 

gentager sig i et regelmæssigt mønster. Området har 

generelt et fælles feriebypræg, men der er forskel på ka-

rakteren i de forskellige områder fra det turistprægede 

byområde Oksby i midten, til de nye store ensartede 

sommerhuse i områdets vestlige del. Dette står igen i 

modsætning til de ældre sommerhusområders forskel-

ligartede byggestil. 

Strukturelt udgøres landskabet af en masse punkter, og 

der er få egentlige fl ader og linier. Området er i turist-

sæsonen i middel grad støjende og visuelt uroligt pga. 

trafi k og mange turistaktiviteter, mens det om vinteren 

er stille. 

Blåvand Fyr er et vigtigt enkeltelement placeret 

højt i landskabet. Området omkring fyret er et meget 

besøgt udsigtspunkt med udsigt over havet og Jyllands 

vestligste spids Blåvandshuk samt ind over det åbne 

og småkuperede klitlandskab. Både rumligt-visuelt og 

som naturareal er klitlandskabet i vest områdets mest 

interessante pga. dets åbne præg med relativt spredt 

sommerhusbebyggelse. Som geotop er udsigten ud 

over Blåvandshuk som Jyllands vestligste punkt, hvor 

Vadehavet og Vesterhavet mødes, særligt oplevelsesrig.

Sommerhuse ved Blåvand
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Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Oksby er nævnt første gang i 1298 og blev udskiftet i 

1802. Områdets kulturhistoriske oprindelse, som det 

ser ud i dag som sommerhus- og ferieby, går imidlertid 

tilbage til 1960’erne, hvor sommerhusbyggeriet for 

alvor tog fart. Landskabets tidsdybde er derfor 0-50 år, 

selvom der også er enkelte ældre velbevarede gårde og 

huse fra 1800-tallet. Landskabskarakterens intakthed 

er varierende indenfor området. I byen er intaktheden 

af landskabskarakteren ringe, da den er meget præget 

af turisme med nye butikker og turistfaciliteter. I de 

omkringliggende sommerhusområder er landskabs-

karakteren nogenlunde intakt, særligt i det vestligste 

område, som har bibeholdt et åbent klithedepræg på 

trods af sommerhusbebyggelsen.

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Den vestlige del af landskabet er delvist forstyrret af 

tekniske elementer i form af master og radiostationen. 

Disse forstyrrer især visuelt, når landskabet ses fra høje 

punkter som udsigtspunktet ved Blåvand Fyr, og fordi 

landskabet vest for byen netop har et så åbent præg. 

Den meget turistprægede bymidte er også til en vis 

grad forstyrrende i forhold til landskabets generelle 

karakter. Herudover fremstår landskabet fysisk i god 

tilstand, særligt i de åbne klithedearealer med spredte 

sommerhuse i vest.

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Kystnærhedszonen: Hele området ligger indenfor kyst-

nærhedszonen.

Natur: Meget af klitlandskabet er registreret som hede. 

I den sydlige del af området er de græssede arealer regi-

streret som eng og mose. Herudover er et moseareal og 

et lille overdrev registreret og beskyttet efter naturbe-

skyttelseslovens §3.

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljø: Det sydlige område med gårde og enge 

er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø sammen 

med marskengene på den anden side af diget (uden for 

området).

Landbrug: Engarealerne i den sydlige del af området er 

udpeget som særligt følsomt landbrugsområde (SFL).

Landskab: Det sydlige område med gårde og enge samt 

en lille strimmel af klitlandskabet i øst og området ved 

Blåvand Fyr i vest er udpeget som værdifuldt kystland-

skab.

Naturområder: Det sydlige område med gårde og enge 

samt en lille strimmel af klitlandskabet i øst er udpeget 

som naturområder.

Skovrejsning: I områderne nævnt under landskab er 

skovrejsning uønsket.

Sårbarhed og potentialer

For at opretholde landskabets karakter og oplevelses-

muligheder er det vigtigt, at klitlandskabet vest for 

byen holdes åbent og friholdes for tæt bebyggelse. 

Området er sårbart over for, at sommerhuse placeres 

i og på klitterne, hvor sommerhusene vil virke meget 

dominerende. Klitterne er sårbare overfor nedslidning 

fra menneskers færdsel.
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29. Skallingen
Nøglekarakter

Et stort, åbent, hovedsaglig fl adt sammenhængende og 

uforstyrret marsk-, klit- og strandområde på halvø. 

Beliggenhed og afgrænsning

Karakterområdet Skallingen i den nordligste del af un-

dersøgelsesområdet ved Oksby, følger hele kyststræk-

ningen langs Skallingens vestkyst fra spidsen af halvøen 

til Blåvandshuk og afgrænses mod nord af Oksby, 

Boldbjerge hedeområde og Ho Klitplantage. I syd, vest 

og øst afgrænses området af havet.

Landskabstype 

Hovedtype F
a
: Uinddiget marsk 

Hovedtype D: Klitrække

Hovedtype C: Højsande

Undertype 34: F
a
 Uinddiget marsk med strandenge på 

Skallingen 

Undertype 35: D Klitrække på Skallingen

Undertype 36: C Højsandet Skallingen strand

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Skallingen er en ca. 10 km lang og 2 km bred halvø, 

som udgør den nordligste barrieredannelse i Vadeha-

vet. Halvøen er en ung geologisk dannelse, som første 

gang ses på kort fra 16-1700-tallet. Dengang var Skal-

lingen kun et stort sandlegeme (højsande) med begyn-

dende klitdannelse. 

0 3 km

Område 29. Skallingen
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I dag består Skallingen af en et bredt højsande mod 

havet i vest, bag stranden en smal klitrække og bag 

klitterne mod øst vidstrakte uinddigede og uberørte 

marskområder. Marskområderne er åbne og fl ade (un-

der 5 m over DNN) med tydelige naturlige losystemer, 

som fl ere steder er med eroderede kanter. Klitrækken 

er en sammenhængende række af klitter fra spidsen af 

Skallingen og til og med Højeknolde. Herefter afbry-

des klitrækken, og mindre klitområder fi ndes spredt 

enkeltvis videre mod nordvest. Klitrækken består 

yderst af 8-15 m høje forklitter, som er under erosion 

og fremstår med en stejl front ned mod den fl ade 

strand. Klitrækken har en bredde varierende fra 50 m 

op til 1 km. Klitterne er orienteret enten parallelt med 

kysten eller på tværs heraf. Det fl ade strandområde er 

tydeligt adskilt fra resten af området af den skarpt af-

grænsede klitrække. 

Stranden er svagt stigende ind imod klitrækken ca. 17 

km lang og op til 300 m bred ved spidsen. Bag klitræk-

ken er der en del vådområder og søer og den nord-

vestligste del af området langs Ho Klitplantage løber 

Havnegrøften, som afvander Skallingen. Kystlinjen har 

formentlig ligget her i middelalderen. 

Landskabskarakter
Landskabskarakterområdet Skallingen syd for 
Blåvandshuk er først og fremmest præget af 
store sammenhængende og uforstyrrede marsk-, 
klit- og strandlandskaber på halvøen omgivet 
af havet mod øst, syd og vest. På marsken og 
på stranden fremstår landskabet helt fl adt og 
åbent, hvorimod klitternes terræn når op på 8-
15 m over DNN. 

Skallingen besøges kun af få turister. Specielt 
den sydlige spids er meget lidt besøgt, hvorfor 
landskabsindtrykket er helt uforstyrret. Karak-
tergivende er endvidere den vide udsigt over 
Vesterhavet fra stranden og klitterne samt 
udsigten fra klitterne over den fl ade marsk til 
Ho Klitplantages markante skovrand og Ho 
bugt. Karakterområdet fremstår som et ungt, 
stærkt naturpræget og dynamisk landskab, hvor 
området er overladt til naturens egen dynamik. 
Stranden med den eroderede klitfront såvel som 
marskens naturlige losystemer rummer i sig selv 
et ganske særligt oplevelsesindhold. 

Hele området fremstår oplevelsesrigt pga. dets 
størrelse, dets uforstyrrethed samt det øde og 
oprindelige præg. 

F A K T A

Klit og marsk på Skallingen
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Arealanvendelse 

Bevoksningsmønstre 

Området er stort set frit for træbevoksning udover 

enkelte spredte fyrretræer i klitterne, særligt omkring 

sommerhuse. Der er ligeledes lidt kratbevoksning ved 

sommerhusene og ellers kun strandengs- og klitvege-

tation. Området afgrænses af Ho Klitplantage i nord 

med en markant skovrand. 

Dyrkningsform og natur/halvkultur

Store dele af marsken (1100 ha) afgræsses af kvæg. 

Hele marskområdet er registreret som strandeng og 

store dele af klitrækken er registreret som hede. Om-

rådet er ejet af staten og indgår i Naturreservatet Va-

dehavet. Hovedparten af området er fredet for at sikre 

dets landskabelige, naturvidenskabelige, rekreative og 

forskningsmæssige værdier.

Bebyggelsesmønstre

Området er uden bebyggelse, bortset fra de små som-

merhuskolonier, Højeknolde og Svenskeknolde og 

enkelte fritliggende småhuse, hvoraf et bruges til in-

focenter. Den gamle redningsstation anvendes af hyr-

den i sommerhalvåret. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Højeknolde på Vestskallingen er en lille sommerhus-

koloni fra 1930’erne. Også på Svenskeknolde er der 

en lille sommerhuskoloni med små hytter i klitterne. 

Hvor grusvejen ender ligger redningsstationen fra 

1877, som blev nedlagt i 1944. Der er enkelte spor ef-

ter fi skerlejer på Skallingen. Benknolde blev antageligt 

brugt som begravelsesplads for indstrandede lig. Ved 

Øster Oksby grænser området op til Oksby havdige 

som i sin nuværende form er fra 1926. 

Tekniske anlæg

På Skallingen er der kun én mindre vej, som går forbi 

Højeknolde, Svenskeknolde og Olieknolde. Vejen er 

anlagt som betonvej af tyskerne under Anden Verdens-

krig og ender ca. 3,5 km før spidsen af halvøen. Under 

krigen blev der også lagt miner i klitterne, hvorfor 

færdsel i klitterne er forbudt. I området er der fem 

gamle elmaster af træ uden ledning. 

Strandeng med loer på Skallingen
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Rumlige og visuelle forhold

Landskabskarakterområdet er først og fremmest præget 

af sammenhængende og uforstyrrede marsk-, klit- og 

strandlandskaber omgivet af havet mod øst, syd og 

vest. På marsken og på stranden fremstår landskabet 

helt fl adt og åbent, hvorimod klitternes terræn når op 

på 8-15 m over DNN. Visuelt danner klitrækken en 

slags barriere mod vest, hvorfor marskområdet opfat-

tes som et stort åbent rum afgrænset af klitrækken, Ho 

Klitplantage og Ho bugt. Stranden med den skarpt 

afgrænsende klitrand udgør et andet stort og åbent 

rum med vid udsigt udover havet. Området opfattes 

dog som et hele pga. naturindholdet og dynamikken 

i landskabet. På trods af ensartetheden opfattes land-

skabet forskelligt alt efter, om man står på marsken 

eller på stranden. Områder præges af et dominerende 

mønster med bræmmerne af marsk, klitter og strand. 

Området er yderst stille og virker meget øde. Eneste 

visuelle uro er Esbjerg, som ses i horisonten.

Skallingen og specielt den sydlige spids er meget lidt 

besøgt af turister, hvorfor landskabsindtrykket på 

trods af kystsikringen virker helt uforstyrret. Den vide 

udsigt over Vesterhavet fra stranden og klitterne samt 

udsigten fra klitterne over den fl ade marsk til Ho Klit-

plantages markante skovrande giver karakter. Området 

fremstår som et ungt, stærkt naturpræget og dynamisk 

landskab, som er overladt til naturens egen dynamik, 

og er af stor oplevelsesmæssig værdi. Stranden med den 

eroderede klitfront såvel som marskens naturlige losy-

stemer rummer i sig selv et ganske særligt oplevelses-

indhold. Hele området fremstår oplevelsesrigt pga. dets 

størrelse, dets uforstyrrethed og det øde præg. 

Landskabets tilstand og udvikling

Kulturhistorisk oprindelse og fungerende kulturmiljøer

Tidsdybden i området er mere eller mindre lig med 

områdets alder på omkring 400 år. Udover den na-

turlige dynamik i landskabet har området ikke ændret 

sig markant gennem årene og har dermed bevaret det 

oprindelige præg. De mindre sommerhuskolonier fra 

1930’erne er det nyeste karaktersvage islæt, som trods 

dette falder godt ind i landskabet mellem klitterne. 

Landskabskarakterens intakthed i forhold til dennes 

kulturhistoriske oprindelse er dermed god.

Landskabets fysiske og visuelle tilstand 

Landskabskarakteren fremstår af god fysisk og visuel 

stand og er yderst uforstyrret.

Udvalgte retlige og regionplanmæssige forhold

Retlige bindinger:

Fredninger: Størstedelen af området er fredet for at 

sikre dets landskabelige, naturvidenskabelige, rekrea-

tive og forskningsmæssige værdier.

Internationale naturbeskyttelsesområder: Hele området 

ligger i EF Fuglebeskyttelsesområde F55: Skallingen og 

Langli, Habitatområde H78: Vadehavet med Ribe Å, 

Tved Å og Varde Å vest for Varde og Ramsarområdet 

R27: Vadehavet. 

Kystnærhedszone: Hele området ligger i kystnærhedszo-

nen.

Natur: Hele marskområdet er registreret som stran-

deng og store dele af klitrækken er registreret som hede 

efter naturbeskyttelseslovens §3. Bag klitrækken er der 

en del vådområder og søer.

Reservater: Hovedparten af området, undtagen en 

bræmme langs Ho Klitplantage samt kysten op til 

Blåvandshuk, indgår i Naturreservat Vadehavet. 

Regionplanmæssige udpegninger:

Kulturmiljø: Et område op til Oksby er udpeget som 

bevaringsværdigt kulturmiljø.

Landbrug: I den nordligste del af området langs med 

Ho Klitplantage, Boldbjerge og Oksby er nogle større 

områder udpeget som særligt følsomt landbrugsom-

råde (SFL).

Landskab: Hele området er udpeget som værdifuldt 

kystlandskab.

Skovrejsning: I hele området er som skovrejsning uøn-

sket.

Sårbarhed og potentialer

Det er vigtigt at området bibeholder den karakter det 

har i dag, ved at marskområdet fortsat afgræsses og at 

området fortsat friholdes for byggeri, tekniske anlæg og 

beplantning. 
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30. Langli
Nøglekarakter

Et uforstyrret marsk- og klitlandskab på den lille Vade-

havsø Langli. 

Beliggenhed og afgrænsning

Området udgøres af øen Langli, som er en ca. 1 km2 

stor ø beliggende i Ho Bugt mellem halvøen Skallin-

gen og fastlandet. 

Landskabstype 

Hovedtype D/F
a
: Klitlandskab og uinddiget marsk

Undertype 37 D/F
a
: Øen Langli med klitlandskab og 

uinddiget marsk.

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Geologisk set er landskabet på Langli forholdsvis ungt, 

idet det er dannet indenfor de sidste 5.000 år. Øen er 

opbygget af klitlandskab i midten og uinddiget marsk 

i begge ender. Jordbunden består af fl yvesand i klit om-

råderne og afl ejret saltvandssand i marskområderne. 

Terrænet er fl adt i enderne af øen, mens klitterne midt 

på øen ved Langli Bjerge når op til en højde på ca. 14 

m. Der er enkelte loer i marskområderne og enkelte 

søer spredt på øen. 

Arealanvendelse 

I 1982 blev Langli købt af staten og forvaltes i dag af 

Skov- og Naturstyrelsen ved Oxbøl Statsskovdistrikt. 

Et tidligere sommerhus er indrettet som feltstation, 

hvorfra Danmarks Miljøundersøgelser foretager biolo-

gisk feltarbejde. Størstedelen af øen er registreret som 

strandeng, mens det meste af den centrale del er regi-

streret som overdrev. Fra Nyeng ved Ho tager det ca. 

halvanden time at vandre ad ebbevejen ud til Langli.

Langli er den lokalitet i Vadehavet, der rummer de 

største kolonier af hættemåger, stormmåger og sølvmå-

0 1 km

Udsigt til Langli

Område 30. Langli
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ger og er generelt en vigtig lokalitet for yngle- og træk-

fugle. Hele Vadehavet inklusiv, Langli har status som 

natur- og vildtreservat med forskellige bestemmelser 

for færdsel, jagt og andre aktiviteter. Der er off entlig 

adgang til øen fra juli til september. 

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

I 1548 nævnes Langli første gang som fi skerleje, hvor-

fra der blev drevet sommerfi skeri indtil omkring 1640. 

Fra 1840 til 1913 var Langli beboet hele året af nogle 

enkelte familier, der levede af landbrug og fi skeri. Hus-

holdningen blev suppleret med fuglejagt og sælfangst. 

Den faste beboelse blev opgivet som følge af store 

ødelæggelser af diger og landbrugsarealer under storm-

fl oder i 1909 og 1911. 

Rumlige og visuelle forhold

Langli besøges kun af få turister. Der er ingen tekniske 

elementer og feltstationen er det eneste menneske-

skabte element på øen. Landskabsindtrykket er hermed 

helt uforstyrret. Den vide udsigt over Vadehavet og 

øen fra klitterne er ligeledes karaktergivende. Området 

fremstår som et ungt, stærkt naturpræget og dynamisk 

landskab, hvor området er overladt til naturens egen 

dynamik. Vandreturen til Langli rummer i sig selv et 

ganske særligt oplevelsesindhold. Hele øen fremstår 

oplevelsesrig pga. dens tætte sammenhæng med Vade-

havet, dens lille udstrækning, dens uforstyrrethed og 

oprindelige præg.

Landskabets tilstand og udvikling

Landskabskarakteren fremstår i god fysisk og visuel 

stand og er yderst uforstyrret.

31. Vadehavets Vader 
Nøglekarakter

En stor, åben, hovedsagelig fl ad sammenhængende og 

uforstyrret vadefl ade, som kun er synlig ved lavvande. 

Beliggenhed og afgrænsning

Vaderne er sandafsatte områder i Vadehavet, som kun 

er tørre ved lavvande. Det er valgt at tage alle vader i 

Vadehavet med som ét karakterområde, idet de er svæ-

re at afgrænse fra hinanden. Deres afgrænsning mod 

havet udgøres af grænsen mellem vand og tør vade ved 

lavvande. Ved højvande er denne afgrænsning ikke 

synlig. Vaderne grænser op til landområder ved kystli-

nien. Ved lavvande er denne grænse svær at se. 

Landskabstype 

Hovedtype E: Vader 

Undertype 15 E: Vadehavets vader

Naturgrundlag: Geomorfologi, terrænformer 

og hydrologi 

Vaderne omfatter omkring 60 % af Vadehavets areal 

og er områder, som kun er tørre ved lavvande. De dan-

ner ikke blot en bræmme langs med Vadehavets kyster, 

men fi ndes også som store fritliggende områder inde 

i Vadehavet og i dybenes mundingsområder. Vaderne 

dannes i de mere rolige og lavvandede dele af Vadeha-

vet, som ligger i læ. Når højvandet strømmer ind, fører 

det fi nkornet materiale med sig, som bundfældes, når 

tidevandet er i ro. Havbunden hæver sig derfor ganske 

langsomt med nogle få millimeter om året i snit. Man 

har fl ere steder forsøgt at udvikle vaden til marsk ved 

at opsætte slikgårde langs kysten og dæmninger.

Vaden gennemskæres af priler, som er strømrender i 

et forgrenet mønster. Prilerne er naturligt dannet til 

at befordre afstrømningen af vandet under ebben. Pri-

lerne er mere fl ade end dybene, som adskiller vaderne 

og bruges som sejlrender. Langs med fastlandskysten 

er der udviklet relativt høje vadebanker. Højtliggende 

vadebanker fi ndes også på grænserne mellem de en-

kelte dybs afvandingsområder, hvor der oftest fi ndes 

en fast sandvade, som man kan færdes på. En sådan 

vandskelsbanke er ebbevejen til Mandø, og vandskels-

områder danner også basis for både Rømø-dæmningen 

og Låningsvejen til Mandø. 
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Arealanvendelse

Da vaderne er fl ader uden eller med meget lidt vegeta-

tion, og da de ligger i havet og oversvømmes to gange 

i døgnet, er der ikke megen egentlig menneskelig 

arealanvendelse i området. Dog påvirkes området af 

Rømø-dæmningen, Låningsvejen til Mandø, uddyb-

ning af dyb, off shore-aktiviteter, kystsikringsforan-

staltninger samt fritidsaktiviteterne sejlads, gåture på 

vaderne, jagt og fi skeri. Herudover udgør vaderne ved 

lavvande et stort spisekammer for tusindvis af fugle 

samt rasteplads for sæler. 

Området er frit for træbevoksning, bebyggelse og 

tekniske anlæg, med undtagelse af højspændingsled-

ningerne fra Esbjerg til Fanø og fra Skærbæk til Rømø 

samt Rømødæmningen.

Rumlige og visuelle forhold

Vadehavets vader udgør sammen med vaderne i Hol-

land og Tyskland den største sammenhængende 

strækning af slikvader i hele verden. Området er 

først og fremmest præget af at være en stor, åben og 

hovedsage lig fl ad sammenhængende vadefl ade, som 

kun er synlig ved lavvande. Karaktergivende er det 

endvidere, at der kun fi ndes yderst få elementer i land-

skabet. Landskabsindtrykket fremstår hermed ensartet 

og helt uforstyrret. Den vide udsigt ud over vaderne 

og Vadehavet fra selve vaderne, fra digerne og fra hele 

kyststrækningen er af stor oplevelsesmæssig værdi. Ka-

rakterområdet fremstår som et stærkt naturpræget og 

dynamisk landskab, som er overladt til naturens egen 

dynamik. Karakterområdet rummer et ganske særligt 

oplevelsesindhold ikke mindst pga. dets størrelse, 

dets uforstyrrethed, sammenhængen og dynamikken. 

Eneste forstyrrende elementer i sammenhængen er 

højspændingsledningerne fra Esbjerg til Fanø og fra 

Skærbæk til Rømø samt Rømødæmningen. 

Landskabets tilstand og udvikling

Landskabskarakteren fremstår i god fysisk og visuel 

stand og er yderst uforstyrret. Dog har vadernes natur-

lige dynamik været betydeligt påvirket af landvinding, 

kystsikringsarbejder, uddybning af sejlrender samt ud-

vinding af sand og naturgas. Vaderne er sårbare overfor 

yderligere negativ påvirkning i denne retning. 

Folk på Vaden

Muslinger
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Landskab 

I denne landskabsanalyse betragtes landskabet som et 

produkt af naturgrundlaget og den kulturbetingede 

arealanvendelse, samt hvordan mennesket opfatter det 

sete landskab både æstetisk og sanseligt. 

Landskabselement

Landskabselementer er de fysiske enkeltdele i landska-

bet, som tilsammen danner et landskab, f.eks. terrænfor-

mationer, vandområder, skove, hegn, bebyggelser, veje 

og tekniske anlæg .

Landskabstype

En landskabstype er et område, som er relativt ensartet 

mht. naturgrundlag og arealanvendelse. Landskabsty-

perne tager primært udgangspunkt i naturgrundlaget og 

er udpeget og beskrevet udfra områdernes geomorfologi, 

jordtype, terræn og hydrologi. Hovedtyper er de over-

ordnede landskabstyper ud fra grundlæggende geomor-

fologiske og dannelsesmæssige forhold. Undertyper er 

de konkrete geografi ske områder med hver sin variant af 

en hovedtype. 

Landskabskarakter 

Landskabskarakteren er den kombination af landskabs-

elementer, der får et område til at fremstå anderledes 

end den øvrige del af landskabet. Karakteren dannes af 

en kombination af områdets naturgeografi ske, kultur-

geografi ske og rumligt-visuelle forhold. En landskabska-

rakter er det, der er karakteristisk for netop denne egn 

eller dette landskab.

 

Landskabskarakterområder 

Et landskabskarakterområde er et specifi kt område med 

en tydelig og ensartet landskabskarakter der gør, at om-

rådet adskiller sig fra det omkringliggende landskab. Et 

landskabskarakterområde er unikt og forekommer kun 

ét sted, i modsætning til landskabstyperne, som kan 

genfi ndes fl ere steder. 

Nøglekarakteristika

Nøglekarakteristika er de landskabelige træk i land-

skabskarakterområdet, som er af særlig betydning for 

områdes karakter. Nøglekarakteristikaene vil typisk være 

områdets karaktergivende landskabselementer og rum-

lige-visuelle forhold.

Rumlig og visuel analyse

I den rumlig-visuelle analyse benyttes en række begre-

ber:

•  Skala angiver dimensionerne på landskabets rumlige 

forhold. Graderne stor, middel eller lille beskriver det 

samlede indtryk af størrelsesforholdene for de rumdan-

nende elementer (terrænformationer, skove, levende 

hegn, dyrkningsfelter og enkeltelementer såsom lands-

byer og bygningsanlæg).

•  Rumlig afgrænsning angiver landskabets åbenhed. 

Graderne åbent, transparent eller lukket beskriver det 

samlede indtryk af, hvor åbent landskabet er.

•  Kompleksitet angiver landskabets sammensathed. Det 

beskriver om områdets karakter er præget af mange 

forskellige elementer, eller om der er tale om et land-

skab med meget få karaktergivende elementer.

•  Variation angiver landskabets variation. Det beskriver 

om landskabets karakter varierer kraftigt fra sted til 

sted, eller om der er tale om et ensartet landskab.

•  Mønster angiver i hvor høj grad, landskabet er præget 

af et genkendeligt mønster. Det kan være et overordnet 

mønster i terrænformationer, et mønster i landskabs-

elementers placering, eller det kan være geometriske 

mønstre dannet af f.eks. levende hegn eller afvandings-

grøfter. Mønsteret i landskabet beskrives som domine-

rende, middel eller svagt.

•  Struktur angiver formen og samspillet af de karakter-

givende landskabselementer. Det beskriver om land-

skabet f.eks. er præget af åbne fl ader eller linieformede/

punktformede landskabselementer.

•  Støj angiver, om landskabsoplevelsen forstyrres af støj.

•  Visuel uro angiver om landskabsoplevelsen forstyrres 

af genstande i bevægelse.

Tidsdybde

Tidsdybden betegner det historiske udgangspunkt for 

den specifi kke landskabskarakter og alderen heraf. Ud-

gangspunktet er betinget af de seneste gennemgribende 

ændringer i de kulturbetingede mønstre i arealanvendel-

sen og deres samspil med naturgrundlaget.

Bilag 1. Begrebsliste
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Geologi / terrænform / vandelementer:

Landskabsregistrering for Vadehavsområdet
Landskabskarakterområde: Undersøgelsesteam:

Landskabstype: Besigtigelsesdato:

Reg.punkt og lokalitet: Foto nr.:

Karaktergivende landskabselementer (beskriv elementets egenskaber og betydning for landskabskarakteren)

Overfl adeformer

Arealanvendelse og landskabselementer

Bilag 2. Feltregistreringsskema

Bevoksning
Skov / plantage:
Småplantning / sumpskov / krat:
Levende hegn / vejtræer / allér / sten- og jorddiger:
Dyrkningsform
Landbrug + Fuldtids / deltids / fritids:
Blandet landbrug -natur:
Natur / halvkultur:
Bebyggelsesmønster
Landsby / stationsby:
Byområde / forstad:
Industriområde:
Gårde:
Herregård:
Husmandsbebyggelse:
Fritidshusområde:
Andet:
Kulturhistoriske mønstre og anlæg
Landsbyejerlav:
Hovedgårdsejerlav:
Husmandsudstykning:
Område med mange fortidsminder:
Forsvarsanlæg / produktions- og industrianlæg / inddæmning:
Andet:
Tekniske anlæg og elementer
Motorveje / andre veje:
Jernbane:
Højspændingsledninger:
Transformerstation:
Vindmøller / mobiltlf.master:
Andet (symbol fra kort):
Diverse andre arealanvendelser
Tilgrænsende byområde:
Råstofområde:
Flyveplads / militærområde:
Fritidsområde:
Andet:
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Særlige rumlige-visuelle forhold:
Vigtige udsigtspunkter/udsigter:
Vigtige enkeltelementer/landmarks:

Oplevelsesrige geotoper:
Oplevelsesrige naturarealer:
Oplevelsesrige kulturmiljøer:

Udvikling Sårbarhed

Terrænformer: råstofgravning (a) / tilplantning (b) / byudvikling (c) / tekniske anlæg (d) / andet (e)
Marker: ekstensivering (a) / intensivering (b) / større marker (c) / juletræer (d) / andet (e)
Hegn + småbevoksninger: nyetablering (a) / sløjfning (b) / manglende pleje (c) / andet (d)
Skove: skovrejsning (a) / konvert. løv-nål (b) / rydning (c) / andet (e)
Vådområder / overdrev: driftsophør (a) / opdyrkning (b) / dræning (c) / tilgroning (d) / andet (e)
Gl. vejstrukturer: udretning (a), udvidelse (b), omlægning (c)
Bebyggelse: lediggørelse (a) / andre erhverv (b) / boliger (c) / udbygning (d) / andet (e) 
Nybyggeri: bymæssig (a) / fritliggende (b) / udbygning af gårde (c) / andet (d)
Tekniske anlæg: elmaster (a) / vindmøller (b) / mobiltlf.master (c) / veje (d) / gylletanke (e) / andet (f)
Andet: 

Områder med visuelle oplevelsesmuligheder

Landskabskarakteren

Nøglekarakter: 

Kort beskrivelse inkl. nøgleelementer, karakterstærke/-svage delområder:

Afgrænsning:

Landskabets tilstand 

Vigtige funktioner for opretholdelse af karakteren:
Tiltag som vil styrke/genoprette den oprindelige landskabskarakter (potentiale):

Udviklingstendenser / landskabskarakterens følsomhed/sårbarhed 

Bemærkning:
Skala:    stor    middel    lille
Rumlig afgrænsning:    åben    transparent afgrænsning    lukket
Kompleksitet:    meget sammensat    varieret    ensartet/enkelt
Variation:    meget varieret    varieret    ensartet
Mønster:    dominerende    middel    svagt
Struktur:    flader    linjer    punkter
Støj:    støjende    afdæmpet    stille
Visuel uro:    uroligt    middel roligt    roligt

Bemærkning:

Landskabskarakterens tidsdybde:    ca. 0-50 år    0-200 år    >200 år

Landskabskarakterens intakthed i forhold til dennes 
kulturhistoriske oprindelse:

   god    middel    dårlig

Vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende 
landskabselementer:

   god    middel    dårlig

Vedligeholdelsesmæssige tilstand af landskabets visu-
elle oplevelsesmuligheder:

   god    middel    dårlig

Landskabskarakterens uforstyrrethed:    uforstyrret    delvis forstyrret    forstyrret

Rumlige – visuelle – sansemæssige forhold
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Området er blevet opdelt i et antal landskabstyper ud 

fra en analyse af naturgrundlaget. Afgrænsningen af de 

enkelte landskabstyper er fastsat ud fra en ensartethed 

af de geomorfologiske hovedtyper mht. jordarter, ter-

rænforhold, hydrologi og arealanvendelse. 

Landskabstyperne er vist på kortbilaget Landskabs-

typer. På kortbilaget er også vist nogle mindre kort 

over jordarter og landskabselementer, som er en del af 

grundlaget for inddelingen og afgrænsningen af land-

skabstyperne.

Landskabstyperne er overordnet afgrænset af landska-

belige forhold. Men i nogle tilfælde har dette ikke væ-

ret muligt, da landskabstypernes har været større end 

undersøgelsesområdet. Her er der i stedet valgt en syn-

lig grænse i landskabet, som f.eks. en vej. På kortene er 

denne »åbne grænse« markeret med en stiplet linje.

Denne bilagsrapport beskriver de enkelte landskabsty-

per i undersøgelsesområdet. Først gives en overordnet 

beskrivelse af de geomorfologiske hovedtyper, f.eks. 

marsk eller bakkeø. Alle hovedtyper kategoriseres ved 

et bogstav. Hovedtyperne er herefter inddelt i underty-

per, som knytter sig til de enkelte geografi ske områder, 

f.eks. Ballummarsken eller Hjerpsted Bakkeø. 

Alle undertyperne kategoriseres med et nummer for 

undertype og et bogstav for hovedtype og navngives 

med et geografi sk stednavn, deres hovedtype samt den 

dominerende arealanvendelse. 

A Bakkeø

B Hedeslette

C Højsande og strande

D Klitlandskaber

E Vader

F Marsk, som underinddeles i følgende hovedtyper:

 F
a
 Uinddiget marsk, uberørt 

 F
b
 Uinddiget marsk, slikgårde og/eller grøfter 

 F
c
 Inddiget marsk

Undersøgelsesområdet omfatter også et stort område 

til havs, nemlig selve Vadehavet. En afgrænsning mel-

lem land og hav i et sådant lavvandet tidevandsområde 

er svær at defi nere, da afgrænsningen både fysisk og vi-

suelt veksler med tidevandet. Vaderne er land, når det 

er ebbe, og vand, når det er fl od. Det er derfor valgt at 

beskrive Vadehavet som én landskabstype. 

1. Metode
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Marsken, Vadehavet og vadehavsøerne strækker sig 

fra den Hollandsk-Belgiske grænse i syd til Ho Bugt 

i nord. I den danske del er Vadehavet betegnelsen for 

det fl advandede kystfarvand, som ligger mellem fast-

landskysten og Nordsøen. Vadehavet er delvis afspær-

ret fra Nordsøen ved et system af højtliggende banker 

og øer, kaldet barrierer: i nord halvøen Skallingen, de 

danske vadehavsøer Fanø, Mandø og Rømø, og i syd 

den nordlige del af den tyske ø Sild. 

Marsken og vadehavsøerne er resultatet af havets udlig-

ning af kysten, tidevandet og vinden. Det er et dyna-

misk område under stadig udvikling og er i geologisk 

sammenhæng enestående i Danmark. På fastlandssiden 

udgøres landskabet af den relativt unge marsk, he-

desletter fra sidste istid og bakkeøer fra forrige istid. I 

vadehavsområdet bruges betegnelsen gest som en sam-

let betegnelse for bakkeøer og hedesletter.

2.1  Geomorfologiske 
hovedtyper

A Bakkeøer

Under den sidste istid (Weichsel), som sluttede for 

ca. 12.000 år siden, dækkede isen den østlige del af 

Sønderjylland, mens Vestsønderjylland lå vest for isens 

hovedopholdslinie. Det landskab, man fi nder her, er 

derfor et landskab, som er dannet under den næst-

sidste istid (Saale), der sluttede for ca. 125.000 siden. 

Morænelandskabet her er siden blevet udjævnet af 

erosions- og forvitringsprocesser og er derfor generelt 

mindre kuperet end det unge morænelandskab i Øst-

sønderjylland. 

Medvirkende til landskabets udjævning har blandt an-

det været jordfl ydning gennem mange tusinde år under 

sidste istid, hvor jorden skiftevis har været frosset og 

tøet. Tøede jordmasser fra skrænter og bakketoppe har 

kunnet fl yde hen over de frosne jordlag og har dermed 

udjævnet konturer i terrænet. 

En anden vigtig faktor har været afsmeltningen af isen 

under sidste istid, som sendte smeltevandsfl oder ud 

over Vestsønderjylland. Smeltevandet skyllede dele 

2. Vadehavets geomorfologi

Bramgæs på Ballum enge
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af det gamle morænelandskab væk og efterlod resten 

som øer i den nyopståede hedeslette. Disse kaldes bak-

keøer. De består typisk af moræneler med sand- og 

grusafl ejringer i overfl aden. Bakkerne er oftest svagt 

kuppelformede og med stejle sider mod den fl ade he-

deslette. Vindprocesser har også præget landskabet, og 

fl yvesandsafl ejringer (indsande), afblæsningsfl ader og 

vindslebne sten formet af fygende sand fi ndes mange 

steder på bakkeøerne. 

Den typiske arealanvendelse på bakkeøerne er land-

brug, da jorden ofte er god. Der er fl ere mindre skove, 

og levende hegn er ofte talrige på de sandede partier.

 

B Hedeslette

Da  ismassen smeltede under sidste istid (Weichsel), 

strømmede smeltevandsfl oder ud over Vestsønderjyl-

land og borteroderede de lavere dele af moræneland-

skabet fra næstsidste istid (Saale). Smeltevandet løb i 

et stort netværk af fl oder, hvor sandafl ejringer og det 

ringe fald mod Vesterhavet tvang smeltevandsfl oderne 

ind i slyngede løb, som hyppigt skiftede leje. 

Smeltevandet transporterede materiale fra gletscheren, 

som blev sorteret og afl ejret gradvist efter kornstør-

relsen. Det mest grovkornede materiale blev afl ejret 

tættest på gletscheren og det mere fi nkornede ude på 

den store fl ade. 

Smeltevandet har overskyllet og udjævnet området 

mellem de højereliggende moræneområder (bakkeø-

erne) og dermed dannet smeltevandssletter, også kaldet 

hedesletter. Hedesletterne er oftest helt plane med et 

svagt fald mod vest. De er oftest opdyrkede og opdelt 

af utallige læhegn og med islæt af granplantager og he-

deområder. Nogle steder på hedesletten fi ndes områder 

med indsande og indlandsklitter.

C Højsande og strande

Siden istiden har kyststrømmen langs Jyllands vestkyst 

arbejdet på at udjævne kystlinien i vadehavsområdet 

til en buet linje mellem Blåvandshuk i nord og Sild 

i syd. Der transporteres store mængder af materiale, 

fortrinsvis sand, til dette område med kyststrømmen. 

I læ af de to moræneafl ejringer fra næstsidste istid ved 

Blåvand og Rote Kliff  på Sild er kyststrømmen svagere, 

og tidevandet kan her afl ejre sandet, som opbygger 

højsande. Højsande er større arealer, som kun bliver 

Ny klitrække er ved at dannes på Rømø strand

oversvømmet ved højvande over middel. Højsande 

har været første trin i den egentlige ø-dannelse af 

vadehavsøerne Rømø og Fanø. Der opbygges fortsat 

højsande på den vestlige side af øerne og mellem øerne. 

Højsandene foran Rømø og Fanø kaldes strande. Øer 

og højsande kaldes tilsammen barrierer, og kysttypen 

kaldes en barrierekyst. Kraftige tidevandsstrømme 

strømmer ind gennem dyb, som er store sejlbare ren-

der mellem barriererne. Tidevandsstrømmene holder 

dybene åbne og forhindrer en sammenvoksning af bar-

riererne. 

D Klitlandskaber

Klitter er sandformationer, som dannes af vinden i om-

råder, hvor der er tilstrækkelige mængder af sand. Klit-

terne dannes i et samspil mellem vindens sandtransport 

og forekomsten af plantearter, som kan virke som lægi-

vere. Planterne er i stand til at vokse i det afl ejrede sand 

og kan derfor stabilisere den dannede klit. 

Et klitlandskab er et dynamisk landskab. I takt med at 

der afl ejres mere sandstrand, og der dannes nye klitter, 

sker en succession, hvor klitterne langsomt ændrer ka-

rakter alt efter alder og afstand til havet. 

Nærmest havet fi ndes hvide klitter, som er lave klitter 

der engang imellem nås af højvandet. Når den hvide 

klit er vokset så meget i højden, at den ikke længere 
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kan nås af vandet, indvandrer bl.a. planten sandhjælme 

og gennemvokser sandlagene. Sandhjælme danner tæt-

te bestande og holder på sandet, så klitterne kan vokse 

til 10-20 m i højden. I større afstand fra havet ændres 

den hvide klit til den grønne klit eller den grå klit, som 

har et sammenhængende plantedække og begrænset 

sandtilførsel/omlejring. 

Den grønne klit fi ndes på lokaliteter, hvor sandet er 

rigt på kalk og har et højere antal plantearter. Den grå 

klit fi ndes, hvor sandets kalkindhold er lavt eller er 

blevet udvasket og har et lavere antal af plantearter. 

Også inde på fastlandet kan der fi ndes klitter. Indsande 

er fl yvesandsområder fra sidste istid. I de kolde og 

tørre perioder under istididen har plantedækket været 

svagt, og sandet på hedesletter og bakkeøer har kunnet 

blæses sammen til indlandsklitter. Størstedelen af disse 

indlandsklitter er nu tilplantet eller opdyrket. 

E Vader

I mere rolige og lavvandede dele af Vadehavet dannes 

vader de steder, som ligger i læ. Vader er områder, som 

kun er tørre ved lavvande. Når højvandet strømmer 

ind, fører det fi nkornet materiale med sig, som bund-

fældes, når tidevandet er i ro. Materialet er sand (sand-

vader), og på vader, som ligger mere i læ, er det fi nkor-

net silt (siltvader) og egentlige lermineraler (slikvader). 

Slik er fi nsand, siltkorn og små leragtige klumper af silt 

og ler, som er sammenkittet af muslingeekskrementer 

og andet organisk materiale. Dette materiale »klistrer« 

sammen og transporteres kun væk af tidevandet i min-

dre omfang. Havbunden hæver sig derfor ganske lang-

somt med gennemsnitlig nogle få millimeter om året. 

Vaden gennemskæres af priler, som er strømrender i 

et forgrenet mønster. Prilerne er naturligt dannet til 

at transportere afstrømningen under ebben. Prilerne 

er mere fl ade end dybene, som tranporterer den vand-

mængde, som oversvømmer området ved fl od. 

 

Vedligeholdelse af faskingårde i vadehavet
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F Marsk

Når vaden bliver så høj, at den kun er vanddækket en 

kortere periode ved højvande, kan de første salttålende 

planter indvandre. Plantestænglerne stabiliserer over-

fl aden og forlænger den periode omkring højvande, 

hvor slikken kan afl ejres. Efterhånden dannes et sam-

menhængende plantedække, og området overskylles 

kun ved særlig højvande – der er dannet marsk. 

Marskopbygningen i Vadehavsområdet foregår relativt 

hurtigt på grund af de hyppige højvande, de moderate 

bølger og store sedimentmængder. Marskdannelsen er 

også blevet fremmet gennem forskellige menneskelige 

indgreb. Slikgårde ses fl ere steder i Vadehavet og er 

ca. 250 x 250 m store arealer omkranset af såkaldte 

faskinhøfder. Faskinerne er fl ettede hegn, som fremmer 

bundfældningen af det fi nkornede materiale. I slik-

gårdene har man ofte gravet grøblerender eller grøfter, 

som har givet en hurtigere afvanding af vaden, og man 

har plantet vadegræs til at binde materialet. Slikgårde 

med grøblerender ses bl.a. tydeligt langs Rømø-dæm-

ningen. 

Der er også fundet store landindvindinger sted i mar-

sken ved inddigninger, gravning af afvandingsgrøfter 

og tørlægning ved hjælp af pumper. Eksempler på 

dette er de store inddigede marskområder ved Tønder 

og Ballum. 

På øerne Rømø og Fanø samt halvøen Skallingen fi n-

des naturligt afl ejret marsk på østsiden af øerne, som 

ligger i læ for vestenvinden. På Rømø fi ndes også ek-

sempel på en såkaldt sandmarsk mellem klitrækkerne 

på vestsiden af øen på en gammel strandfl ade. 

Størstedelen af marskområderne er i dag sikret med 

havdiger mod oversvømning og udnyttes til landbrug. 

De uinddigede marskområder overskylles jævnligt. I 

disse marskområder fi ndes loer, som er tidevandsren-

der, hvor ebbestrømmen har lavet erosionsrender.   

Alt efter dannelsesform og menneskelig påvirkning 

skelnes der mellem forskellige typer af marsk, som er 

inddelt i tre hovedtyper med benævnelserne:

F
a
 Uinddiget marsk, uberørt

F
b
 Uindiget marsk med slikgårde og/eller grøfter

F
c
 Inddiget marsk

2.2.  Introduktion til vade-
havsøerne og Skallingen 

Vadehavsøerne Rømø, Mandø, Fanø og halvøen Skal-

lingen er sammensat af fl ere forskellige landskabstyper. 

For at give et samlet overblik over vadehavsøerne og 

Skallingens landskabstyper gives her en kort introduk-

tion.

Rømø

Rømø er den sydligste af de tre store øer i det danske 

Vadehav og dækker et areal på 129 km2 inkl. strande 

og en del af vaden mod øst. Øen er en ung barriereø, 

som er opbygget af strand- og klitsand på en »druknet« 

hedeslette. Øen blev forbundet med fastlandet i 1948 

af Rømø-dæmningen. Rømø er opstået indenfor de 

sidste 2-4.000 år, og øen vokser stadig mod nordvest 

og sydvest. 

Rømø kan overordnet inddeles i nord-syd gående 

zoner med henholdsvis marsk, klithede, sandmarsk, 

klitter og sandstrand. Centralt på øen ligger det store 

klitlandskab med klitheder, plantager og sommerhus-

områder. Langs østsiden af øen ligger smalle marsk-

områder langs kysten. På østsiden af øen fi ndes øens 

landsbybebyggelse som en lang række af landsbyer i 

kanten af klitlandskabet og med landbrugsjorde i mar-

sken. I østkystens nordlige del er marsken bredest og 

inddiget med Juvrediget fra 1926-28. Diget blev senere 

forstærket i 1964-65. Også i den sydlige ende af øen 

ved Havneby ligger et mindre inddiget marskområde. 

Vest for det store klitlandskab ligger en lang bræmme 

af såkaldt sandmarsk. En stor del af sandmarsken er 

kategoriseret som strandeng, mens den sydlige del er 

inddiget af et klitdige og opdyrket. Vest for sandmar-

sken ligger en smal klitrække med sommerhusområdet 

Lakolk i midten, som allerede i 1898 blev omdannet 

til badested med badehotel og sommerhuse. Denne 

klitrække benævnes som Rømøs tredje klitrække, mens 

de ældre, henholdsvis første og anden klitrække nu lig-

ger inde i det centrale klitlandskab. Ved Kromose når 

første klitrække næsten helt ud til østkysten. Den vest-

ligste del af øen består af en bred sandstrand, der mod 

nord og syd er 3 km bred og har karakter af højsande. 

På stranden er en ny fj erde klitrække ved at vokse frem 

vest for den eksisterende tredje klitrække. 
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Mandø

Mandø er med sine ca. 8 km2 den mindste af de dan-

ske vadehavsøer. Øen ligger ud for kysten lidt syd for 

Ribe og omgives af store vader og højsander. Øen er 

sandsynligvis kun et par tusinde år gammel og består 

hovedsageligt af marsk. Et dige omkranser det meste 

af den centrale del af øen og inddiger et areal på ca. 5 

km2. Mod sydvest ligger et smalt, krumt klitbælte med 

højder på op til 12 m, som danner et naturligt dige ud 

mod havet. Udenfor digerne ligger en smal bræmme af 

uinddiget marsk omkring hele øen. Digerne er bygget 

for at sikre øen mod stormfl oder, som gennem tiderne 

fl ere gange har oversvømmet øen. En voldsom storm-

fl od, formentlig i 1560, overskyllede øen og delte den 

i to med en fl ere hundrede meter bred bræmme imel-

lem. Øen er nu i kraft af inddigningen samlet igen. 

Forbindelsen til fastlandet foregår via Låningsvejen, 

som blev anlagt i 1978, mens man tidligere kørte di-

rekte på vaden på den med kviste markerede Mandø 

Ebbevej. I dag er det forbudt at køre på den gamle 

Mandø Ebbevej, men den er egnet til at gå, cykle og 

ride på ved lavvande.

Mandø
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Fanø

Fanø er den nordligste af de tre store øer i det danske 

Vadehav og er ca. 17 km lang og indtil 5 km bred med 

et areal på 56 km2. Den er dannet som en barriereø, 

hvor der med tiden er blevet udviklet klitter af det af-

lejrede sand. Den centrale del af øen domineres således 

af et klitlandskab med klitrækker, en fl ad sandslette 

samt en afblæsningsfl ade i sydøst med fl ere parabelklit-

ter. Langs østkysten af øen er der et langstrakt smalt 

bælte af marsk, og også på den nordlige ende af øen 

er der et marskområde. Langs hele vestkysten er der 

strand.

Bebyggelsen består af to gamle skipperbyer, Sønderho 

og Nordby, et stort sommerhusområde ved Fanø Ve-

sterhavsbad og Rindby Strand, samt spredte gårde på 

sletten nær Rindby. Færgeforbindelsen til øen udgår 

fra Nordby Havn. På den centrale del af øen ligger 

den 11½ km2 store Fanø Klitplantage, der er plantet i 

1892, samt store åbne klithedearealer. Der er tre diger 

på øen. På den nordlige ende af øen løber et som-

merdige langs hele nordsiden af klitlandskabet. Op-

førelsesåret for diget kendes ikke, men det er med på 

et målebordsblad fra 1870. Et nyt dige opført i 1981 

langs den østlige side af Nordby beskytter byen mod 

stormfl oder. Sønderho er beskyttet af et dige, der er 

opført i 1880 og udvidet mod nord efter stormfl oden 

i 1923.

Fanø er under stadig forandring, idet nord- og vestky-

sten er stærkt eksponeret for vind og strøm. På øens 

vestlige del medfører kystparallelle strømme, at mate-

riale fl yttes og afl ejres. Det stadigt voksende højsande, 

Søren Jessens Sand, på øens nordvestlige del består af 

materialer fra Skallingen. Det tilførte sediment gør, at 

bredden af stranden mod vest forøges, og at der dannes 

nye havklitter. Østkysten, der ligger i læ, giver mulig-

hed for marskdannelse. Sydspidsen af Fanø har, efter 

en periode i begyndelsen af 1900-tallet med tilvækst 

af klitter og marsk, siden 1960’erne oplevet en omfat-

tende nedbrydning, - særligt kraftigt i forbindelse med 

stormfl oderne i 1976, 1981 og 1990.

Halvøen Skallingen

Skallingen er en ca. 10 km lang og 2 km bred halvø 

eller odde, som udgør den nordligste barrieredannelse 

i Vadehavet. Skallingen afgrænses mod nord af Havne-

grøften, hvor kystlinjen formentlig lå i middelalderen. 

Halvøen er en ung geologisk dannelse, som første 

gang er optegnet på kort 16-1700-tallet. Dengang var 

Skallingen kun et stort sandlegeme (højsande) med 

begyndende klitdannelse. I dag består Skallingen af en 

bred sandstrand mod havet i vest, en smal klitrække og  

mod øst vidstrakte marskområder. Området er ejet af 

staten og indgår i vildtreservat Vadehavet. Området er 

fredet for at sikre dets landskabelige, naturvidenskabe-

lige, rekreative og forskningsmæssige værdier. 
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Undertyperne beskrives nedenstående, i en rækkefølge 

fra grænsen i syd til Skallingen i nord. 

1 F
c
:  Inddiget marskområde ved Tønder 

med landbrug 

Området afgrænses mod nord af Hjerpsted og Abild 

Bakkeøer. Den sydlige afgrænsning af området er den 

dansk-tyske grænse. Mod vest afgrænses området af 

Det Fremskudte Dige. Mod øst er afgrænsningen mere 

fl ydende. Grænsen er sat til overgangen til de højere 

liggende partier på Tinglev Hedeslette. I den østlige 

del af området er der ferske afl ejringer i form af fersk-

vandstørv og ferskvandssand og en ryg af fl yvesand. 

Ferskvandsafl ejringerne adskiller sig dannelsesmæssigt 

fra resten af marskområdet, hvor jordbunden er dannet 

af saltvandsafl ejringer. Ferskvandsafl ejringerne er taget 

med i marskområdet pga. af det fl ade terræn og area-

lanvendelsen, der er den samme som i selve marsken. 

Området er over 85 km2 og består af inddiget marsk. 

Før man begyndte at inddige marsken var det en na-

turlig marskdannelse. Under stormsituationer blev om-

rådet oversvømmet og afl ejringer af fi nkornet materiale 

øgede gradvist landoverfl adens niveau. Denne proces 

stoppede, da man begyndte at bygge diger. Inddignin-

gen af området startede ved etableringen af det første 

dige i 1436. Siden er mere og mere land gradvist blevet 

inddæmmet med nye diger. 

Området består af et net af gamle havdiger og mel-

lemliggende koge, hvor de ældre inddigede områder 

ligger lavere end de nyinddigede. Det nyeste dige er 

det 7,5 m høje Fremskudte Dige, som blev bygget i 

perioden 1979-1981. Opførelsen af Det Fremskudte 

Dige og den landindvinding, det medførte, inddrog de 

tidevandsfl ader, som var fuglenes naturlige fødekam-

mer. For at kompensere for den eventuelle skadelig 

indvirkning på fuglelivet, anlagde man en 2,6 km2 

stor kunstig saltvandssø i den vestlige del af Margrethe 

Kog, lige indenfor Det Fremskudte Dige, hvortil der 

pumpes havvand.

For at omdanne den lavtliggende marsk til gode land-

brugsjorde, påbegyndte man i 1929 et kunstigt dræ-

ningsprogram. Det omfattede et kompliceret netværk 

af drænkanaler og grøfter til brug for kunstvanding 

3. Beskrivelser af de enkelte undertyper

Afvandingsgrøft og stemmeværk i Gammel Frederikskog
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og drikkevand til kreaturerne i tørre somre. I området 

er der derfor et tætliggende net af kanaler. Der blev 

desuden opført fi re pumpestationer for at sikre en til-

strækkelig afvanding og bevanding af området. 

Udover de gravede kanaler gennemskæres marskområ-

det ved Tønder af Vidåen, som er det største vandløb, 

der udmunder i den danske del af Vadehavet. Flere ste-

der ses resterne af de naturlige priler/loer, og i de ydre 

koge kan man stadig se resterne af marskens tidligere 

udbredelse.

Jordbunden består af vekslende, tynde saltvandslag. 

Dette er havafl ejringer med stor variation i kornstør-

relse og et vekslende indhold af organiske materialer, 

der vidner om skiftende dynamiske forhold (normal-

vejrs- kontra stormfl odssedimentation) samt lokale 

forskelle i eksponering og niveauforhold. I den østligste 

del af området er der mindre arealer med afl ejringer af 

ferskvandsgytje. Afl ejringerne fi ndes langs Vidåens løb i 

området kaldet Magisterkogen og langs grøfter nord for 

Vidåen. I den østligste del af området er der som be-

skrevet ovenfor en rygformet afl ejring af fl yvesand, som 

er en del af en voldformet indlandsklit. I den østlige del 

fi ndes afl ejringer af ferskvandstørv og ferskvandssand. 

 

Terrænet i kogene er en ensartet fl ade, og højden over 

havet varierer mellem –2 og 2 m over DNN. Som 

beskrevet ovenfor falder terrænet mod øst. Digerne 

med deres ca. 3-7 meter rager op over det omgivende 

landskab. 

Fra Det Fremskudte Dige til Vidåen er arealanvendel-

sen i området helt overvejende vedvarende græs, som 

afgræsses af får og kvæg. Få marker er intensivt opdyr-

ke. Det er et åbent landskab uden træer eller levende 

hegn. Fra Vidåen og mod øst indeholder området 

færre græsmarker, og arealanvendelsen præges af mere 

intensivt landbrug. Her er der spredte bevoksninger 

omkring gårdene og få hegn. Der er nogle få mosearea-

ler og enge langs Vidåen samt nogle spredte små enge i 

hele området. Margrethe Kog, et område af ca. 6 km’s 

længde og 1 km i bredden bag Det Fremskudte Dige, 

består af enge og den tidligere nævnte saltvandssø. 

Bebyggelsen i området ligger spredt, og gårdene ligger 

hovedsageligt øst for Vidåen.

2 F
b
:  Uinddiget marsk med slikgårde foran 

Det Fremskudte Dige

Området afgrænses mod øst af græsområderne på den 

vestlige side af Det Fremskudte Dige. Mod nord og 

vest afgrænses området af Vadehavet og mod syd af den 

dansk-tyske grænse.

Marskområdet er dannet efter etableringen af Det 

Fremskudte Dige i 1979-81. Da dette dige blev etab-

leret, var området egentlig ikke »digemodent«, altså 

ikke højt nok endnu, men man byggede alligevel diget 

af hensyn til sikkerheden. Det betød imidlertid, at 

man inddrog den højest liggende vade bag diget, og 

at vanddybden foran diget blev for stor til naturlig 

marskdannelse. Materiale blev lagt som forstærkning 

foran diget, og der blev bygget faskingårde til at hjælpe 

med at holde på materialet. Da vanddybden foran di-

get stadig er ret stor, er der kun sket en begrænset na-

turlig marskdannelse, og marsken udgør kun en smal 

bræmme på 2-300 m. 

Området er fl adt. Jordarten er tidevandsafsat, fi nkor-

net materiale af sand, silt, ler og slik. Området er ved 

højvande næsten helt vanddækket. De tørreste dele af 

området har et lavt plantedække.

3 A:  Hjerpsted bakkeø med landbrug og 

mindre skovbeplantninger  

De to store marskområder ved Tønder og Ballum 

adskilles af en afl ang bakkeø langs kysten, Hjerpsted 

Bakkeø, som er ca. 15 km lang og 5 km bred på de 

bredeste steder. Bakkeøen udgør ca. 13 km af kystli-

nien, og denne strækning er en af de få strækninger 

langs Vadehavet, som det ikke har været nødvendigt at 

inddige. Dog ligger kolbydiget i den nordlige del.

I nord hæver bakkeøen sig fra det omgivende fl ade, 

lave landskab til et plateau på 8-10 m, mens terrænet i 

den sydlige del hæver sig op til 24 m. Mod øst afgræn-

ses bakkeøen af et lavtliggende område med bl.a. Kogs-

bøl Mose, der visse steder næsten er på niveau med 

havets overfl ade. Bakkeøranden er særlig markant mod 

nord og øst. Ved Emmerlev Klev hæver terrænet sig 9 

m over havet med en stejl kystskrænt.
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Kysten foran bakkeøen er upåvirket af mennesker. I 

den nordlige ende af bakkeøen er højden mod kysten 

kun 2-3 m, hvilket kan medføre oversvømmelser under 

hårde stormfl oder. Derfor er Koldbydiget placeret her. 

Umiddelbart syd for bakkeøen ligger Højer by på en 

lille morænebakke, der er adskilt fra Hjerpsted Bakkeø 

af lavtliggende arealer.

Jordbunden på bakkeøen er domineret af moræneler 

fra næstsidste istid. Store områder, fortrinsvis på top-

pen af bakkeøen, består af smeltevandssand. Midt på 

bakkeøen nordøst for Hjerpsted er der en smule fersk-

vandsafl ejringer af gytje og sand, hvor der tidligere har 

ligget to mindre søer, som nu er moseområde. Bakke-

øen afvandes af talrige mindre grøfter, som løber med 

den nærmeste bakkeørand, også kaldet gestrand. To 

bække løber fra midten af bakkeøen ud til Vadehavet. 

Arealanvendelsen på bakkeøen er overvejende intensivt 

landbrug og enkelte græsmarker. Spredt i området lig-

ger mindre nåletræsbeplantninger, hvoraf de fl este er 

mindre end 4 ha. I den sydlige del af området nær ved 

Hjerpsted fi ndes fl ere sammenhængende skovbeplant-

ninger med primært nål og noget løvskov. Den største 

af disse er Tingdal Plantage på ca. 95 ha. I samme om-

råde er der fl ere hedeområder, hvoraf det største er 24 

ha stort. Der er desuden mindre arealer med eng, mose 

og overdrev på bakkeøen. Der er mange levende hegn, 

specielt i den nordlige ende hvor hegnene næsten ude-

lukkende er placeret på bakkeøens sandede områder. 

Udsigt over Ballum enge, Ballum Slusekro og Ballum Sluse
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4 F
c
:  Inddiget marskområde ved Ballum 

med landbrug 

Området afgrænses mod vest af Ballumdiget og den 

uinddigede marsk foran diget. Mod nord følger græn-

sen gestranden langs Toftlund Bakkeø, hvor terrænet 

hæver sig. Mod syd følger grænsen højdekurven langs 

Hjerpsted Bakkeø, og mod øst er grænsen sat på grund 

af et skift i områdets jordarter, terræn og hydrologi.

Området er ca. 9 km langt og af en varierende bredde 

mellem 3 og 6 km. Området er et stort og åbent, 

inddiget marskområde som hovedsageligt består af 

vekslende saltvandsafl ejringer. Men i den østligste del 

er der også små arealer med jordtyper som ferskvands-

sand, ferskvandsgytje og ferskvandstørv samt ganske 

lidt fl yvesand. Marskområdets terræn er fl adt med 

maksimumhøjder på omkring tre meter. 

Ballumdiget er ca. 6 meter højt og udgør det højeste 

punkt i området. Diget blev bygget i 1914-18, og Bre-

de Ås udløb blev lagt i en kanal ud til Ballumslusen. 

Før diget blev bygget, havde åen udløb nord for den 

nuværende Rømødæmning. I den vestlige del af om-

rådet, ved Misthusum, er der bevaret rester af et lavt 

sommerdige fra før området blev inddiget. 

Området er gennemskåret af afvandings- og bevan-

dingsgrøfter. I nord er grøfterne hovedsagelig nord-

syd-gående, i syd er de hovedsagelig østvest-gående. 

Grøfterne afvandes til åerne Hørmols, Brede Å og Rø-

gelstrøm, som alle er blevet rettet ud. Reguleringen af 

Brede Å har efterladt en del større afsnørede slynger af 

det gamle åløb. Særligt syd for Brede Å er der bevaret 

lange, sammenhængende pril-systemer fra det tidligere 

uinddigede marskområde. Brede Ådal er en del af mar-

sken. 

Arealanvendelsen er hovedsagelig landbrug med vedva-

rende græs og marker i omdrift. Området er helt åbent 

og næsten uden højere bevoksning.

5 F
b
:  Uinddiget marsk med strandeng og 

slikgårde foran havdigerne  Koldby- og 

Darumdiget 

Området består af en lang, smal bræmme af marsk på 

ca. 50 km i længden og med en bredde varierende mel-

lem ganske få meter ved Koldby i syd til knap 1,5 km 

ved Tjæreborg i nord. Området afgrænses mod vest 

af havet. Mod øst afgrænses området af diger: fra syd 

Koldby-Ballumdiget, Ballumdiget, Kong Christian den 

Tiendes Dige, Ribediget samt Darumdiget. Mod syd 

afgrænses området ved Koldby, hvor terrænet hæver sig 

naturligt. Også i nordvest ved Tjæreborg sættes græn-

sen af det omgivende stigende terræn, hvor jordtypen 

og arealanvendelsen ændrer sig. På en ca. 1 km lang 

strækning danner et dige langs Darum-Tjæreborgvejen 

grænse. 

Området er formet af tidevandet, som afl ejrer materia-

le, og der indvindes på denne måde land. Jordbunden 

i marskområdet er karakteriseret ved at bestå af veks-

lende tynde saltvandslag af sand, silt, ler og slik som er 

afl ejret gennem de seneste 3.000-4.000 år. Området 

er uinddiget marsk, som dog er reguleret på de fl este 

strækninger med regelmæssige afvandingsgrøfter eller 

slikgårde. En del af marsken er opstået ved anlæg af 

faskingårde, hvorfor området her har et regelmæssigt 

mønster af de fi rkantede slikgårde. Nord for Rømø-

dæmningen er en del naturlige pril-systemer. Området 

gennemskæres af å-udløb hvor de største åer løber via 

sluserne ud i Vadehavet: Ballum, Lille Sluse (i sommer-

diget ved Astrup), Brøns, Rejsby, Hviding, Vester Ved-

sted, Kammerslusen, Kongeå, Darum og Sneum Sluse.

Terrænet er fl adt (0-2 m over DNN). Digerne er op til 

6 m høje men Koldbydiget dog kun 2-3 m højt. 

Langt størstedelen af marskområdet er med undta-

gelse af de mest våde arealer registreret som strandeng. 

Området afgræsses de fl este steder af får og er uden 

for omdrift. Faskingårdene langs kysten vedligeholdes 

ikke længere, idet kysten skal kunne udvikle sig mere 

dynamisk.
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6 F
b
:  Uinddiget marsk med slikgårde omkring 

Rømødæmningen 

Området består af Rømødæmningen med den omgi-

vende marsk og slikgårde. Mod vest afgrænses området 

af den uinddigede marsk langs østkysten af Rømø. 

Langs den østligste del af dæmningen, i tilknytning til 

fastlandet, afgrænses området ligeledes af en uinddiget 

marsk uden slikgårde. 

Området er uinddiget marsk med slikgårde, som er 

delvist reguleret. Slikgårdene, som bevirker øget mate-

rialeafl ejring, er en form for kunstig indvinding af land 

langs dæmningen. Gravningen af grøblerender har li-

geledes bevirket en hurtig afvanding af vaden med hur-

tigere marskdannelse og landindvinding som resultat. 

Terrænet ved slikgårdene er fl adt, hvorimod selve 

dæmningen er 5-6 m høj. Rømø-dæmningen er en 

kunstigt anlagt 9,2 km lang og 11 m bred vejdæm-

ning, som blev indviet i 1948. Dæmningen er på en 

del af strækningen anlagt på et vandskelsområde mel-

lem to vader. De kunstigt anlagte skåninger og den 

tørreste del af marsken (strandeng) afgræsses af får. 

Rømø-dæmningen er meget trafi keret i højsæsonen og 

passeres af op til 50.000 biler i døgnet.

Faskingårdene vedligeholdes ikke mere, da kysten skal 

kunne udvikle sig mere dynamisk. 

7 F
b
:  Uinddiget marsk langs østkysten af Rømø

Det lange, smalle marskområde afgrænses mod øst af 

Vadehavet med vader. Nord for Rømø-dæmningen er 

Juvrediget grænsen mod vest. Mod øst er det Rømøs 

klitlandskab med kystklitter, som danner områdets na-

turlige grænse. I den sydlige ende afgrænses området af 

det inddæmmede marskareal bag Havneby-/Kirkebydi-

gerne og af højsande- og sandmarskområder i sydvest. 

Havnen i Havneby er taget med, da det naturgrundlag 

som havnen er bygget på, er det samme som i resten af 

området. 

Uinddiget marsk med slikgårde og grøfter foran Ballumdiget
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Området er en uinddiget og naturlig dannet marsk, 

som er reguleret med grøfter, og nord for dæmningen 

reguleret af slikgårde. Marsken er dannet i læ af klit-

landskabet. Jordbunden består af vekslende tynde salt-

vandsafl ejringer. Området er fl adt, dog svagt skrånende 

ned mod vandet. 

Området afvandes af afvandingsgrøfter, som løber ud 

i havet. På trods af den regulerede afvanding bærer 

området stadig præg af at være naturligt dannet. Dette 

ses specielt i den sydligste ende af marskområdet, hvor 

arealet er næsten uden kunstige afvandingssystemer. 

På ydersiden af Juvrediget i nord ligger resterne af fyld-

graven fra en borteroderet digestrækning. Juvrediget er 

bygget i 1928, men erosionen fra Juvreprilen bevirkede, 

at man i 1964-65 fl yttede en kortere digestrækning 

længere ind i landet. I 1981 blev det gamle Juvredige 

gennembrudt og er nu reduceret næsten væk. Det nu-

værende tilbagetrukne Juvredige blev under orkanen 

i 1999 gennembrudt af vandmasserne, men er siden 

repareret. Størstedelen af området er strandeng, som 

afgræsses af får. 

8 F
c
:  Inddiget marskområde ved Havnebydiget 

med landbrug 

Det inddigede marskområde er afgrænset mod syd af 

digerne Havnebydiget og Kirkebydiget, samt af den 

uinddigede, naturligt dannede marsk foran diget. Om-

rådet afgrænses mod vest og nord af det lidt højerelig-

gende kystklitlandskab, som dækker hele den centrale 

del af Rømø. 

Områdets jordbund består hovedsageligt af vekslende 

tynde saltvandsafl ejringer. Der er også en del fl yvesand 

i den vestligste del af området, som grænser op til 

klitlandskabet. Området er åbent, fl adt og reguleret af 

lige afvandingsgrøfter, som ligger forholdsvist spredt. 

Området er opdyrket med græs og andre afgrøder i 

omdrift. En del af området er inddraget til anlæg af en 

golfbane. 

Faskingårde langs Rømødæmningen

Udsigt over den uinddiget marsk ved Borrebjerg Rømøs østkyst
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9 D:  Klitlandskab på Rømø med hede, 

plantager og sommerhuse 

Området udgør den centrale del af Rømø og starter i 

øst, hvor marsken slutter. I vest ender klitlandskabet 

ved den lange bræmme af sandmarsk, som løber fra 

nord til syd. Mod syd afgrænses området af det ind-

digede marskområde ved Havnebydiget. Mod nordøst 

ender klitlandskabet ved det inddigede marskområde 

ved Juvre. 

Området er ca. 10 km langt og 2-3 km bredt. Klit-

landskabet med kystklitter indeholder hovedsageligt 

fl yvesand. Området er småkuperet og består af en 

række parabelklitter. Disse er store klitter opstået på 

steder med rigeligt sand og vegetation og hvis sider, 

parabelarmene, vender mod vindretningen. Af para-

belklitter ses bl.a. Høstbjerg, Spidsbjerg og Stagebjerg 

med højder på op til 19 meter. Området består af store 

åbne arealer af klithede som opdeles af de tre plantager 

Kirkeby, Vråby og Tvismark Plantager. Kirkeby Planta-

ge er den største på ca. 196 ha. I den sydlige og nord-

lige ende af området er der enkelte landbrugsarealer i 

omdrift. Derudover ligger der 6 sommerhusområder 

spredt i området.

Hydrologien er præget af mange våde lavninger med 

især en del småsøer og kær i den vestlige del.

I den østlige del af området ligger otte landsbyer på en 

lang række i nordsyd-gående retning. Landsbyerne lig-

ger delvist i læ bag klitterne midt på øen. I den sydlige 

del af området ligger Rømøs største by, Havneby. 

10 F
c
:  Inddiget marskområde ved Juvre med 

landbrug 

Området afgrænses af Juvrediget mod øst og nord og 

delvist mod syd af den uinddigede marsk foran diget. 

Mod sydvest afgrænses området af klitlandskabet. 

Området er inddiget marsk med en jordbund der be-

står af vekslende tynde saltvandsafl ejringer. Området 

blev inddiget i 1928. Terrænet er fl adt, og området 

præges af regulerede afvandingsgrøfter, der går øst-vest 

i den sydlige del og nord-syd i den nordligste del. På 

indersiden af diget løber en bred, gravet fyldgrav. Om-

rådet er åbent og uden bevoksning, og der ligger kun 

en enkelt gård i området. I den sydlige del af området 

er hovedparten af arealet eng. I den nordlige del er 

marsken opdyrket, med primært græs. 

11 F
c
:  Rømøs sandmarsk med landbrug og 

strandeng 

Området er afgrænset af klitlandskabet mod øst. I 

nord grænser området op til Juvrediget og et uinddiget 

marskområde. I syd er grænsen enden af Havneby/Kir-

kebydiget. Mod vest er grænsen klitrækken mod stran-

den, der i den sydlige ende kaldes Klitdiget. 

Sandmarsken er et ti km langt og 5-700 m bredt om-

råde, hvis jordbund består af saltvandssand, der er af-

lejret af tidevandet. Området er en gammel strandfl ade 

med fi nkornet sand, som har kunnet afl ejres i læ af 

klitrækken mod vest. Områdets sydlige del er inddiget, 

idet klitrækken mod vest er startet som et kunstigt ris-

gærde, som i dag fungerer som dige. Terrænet er fl adt i 

hele området. Hele den sydlige del af sandmarsken har 

et afvandingssystem med mange gravede afvandingska-

naler. Også i den nordlige ende er der mange grøfter. 

Arealet i syd er landbrugsjord, mens den nordlige del 

er strandeng. En del af jorden i den sydlige del er ud-

lagt med græs og afgræsses. Det midterste af området 

indeholder søer, strandenge, moser, hede og engarealer 

og er mindre reguleret trods nogle afvandingsgrøfter 

øst for Lakolk. 

12 D:  Klitrække ved Lakolk med strandeng, 

hede og sommerhuse 

Området udgøres af en ca. ti km lang og op til 300 m 

bred række af klitter. Området ligger mellem højsandet 

Rømø Strand mod vest og sandmarsken mod øst.

Kystklitlandskabet er dannet af det fl yvesand, som 

tidevandet har afl ejret på stranden. Klitrækken er i den 

sydlige del dannet et kunstigt risgærde, som blev sat 

op for at kunne tilbageholde det fi ne materiale. Denne 

klitrække er nu tredje klitrække på Rømø. Diget er i 

dag 6-7 m højt og ca. 50 m bredt. Klitrækken består af 

hvid klit, med begyndende grønsværsklit på bagsiden. 

Klitrækken er fl ere steder gennembrudt af render med 

vand, især ved Klibjerg Lå og Slagtebænken. I den 

(syd)østlige del er der gamle banker med en særlig 
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rigkærsvegetation. Store dele af klitrækken er strandeng 

og hede. Lakolk, som er et ferie- og sommerhusom-

råde, ligger i den midterste del af klitrækken.

13 F
a
:  Naturligt uinddiget marskområde ved 

Nørreland 

Det naturlige, uinddigede marskområde er afgrænset 

mod nord af havet og mod vest af højsandet Rømø 

Strand. Mod syd afgrænses området af sandmarsken og 

mod øst af Juvrediget med den inddigede marsk bag 

diget. 

Jordtypen er saltvandssand. Terrænet er fl adt og det 

næsten uregulerede område har et veludviklet natur-

ligt pril-system, med bl.a. saltpander (vandhuller, der 

jævnligt fyldes med havvand og udtørrer) og naturlig 

vegetationsudvikling på sandvaden. Kun i den sydlige 

del er der regulerede afvandingskanaler. Hele området 

er strandeng og afgræsses af får. Størstedelen af områ-

det fungerer som militært skydeterræn. 

14 C: Højsandet Rømø Strand 

Området er afgrænset af havet mod vest, mod nordøst 

af uinddiget og naturlig marsk, mod øst af klitlandskab 

(klitrækken) og mod sydøst af uinddiget marsk. 

Området er karakteriseret ved at være højsande (nøgne 

sandbanker over middelhøjvandslinien), der består 

af saltvandssand. Rømø Strand er med sine op til 3 

kilometer i bredden den bredeste strand i Danmark, og 

den bliver stadig bredere. På forstranden er en ny kli-

trækken under udvikling. Terrænet skråner svagt mod 

vest fra klitrække i øst. Området er meget dynamisk 

på grund af havets påvirkning. Langs kystlinien skærer 

priler (havrender) sig ind i området, og prilerne tøm-

mes og fyldes af tidevandets vandstrømme.

Det er fl ere steder tilladt at køre bil på stranden, og 

den benyttes af mange gæster til mange forskellige 

strand- og vandaktiviteter.

Udsigt over den naturlige marskdannelse på Nørreland
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15 E: Vadehavets Vader 

Vaderne er sandafsatte områder, som kun er tørre ved 

lavvande. Det er valgt at tage alle vader i Vadehavet 

med under én undertype, idet de ellers er svære at 

afgrænse fra hinanden. Deres afgrænsning mod havet 

udgøres af grænsen mellem vand og tør vade ved lav-

vande. Ved højvande er denne afgrænsning ikke synlig. 

Hvor vaderne grænser op til landområder, går grænsen 

ved kystlinien. Ved lavvande kan denne grænse være 

svær at se. 

Vaderne omfatter omkring 60 % af Vadehavets areal. 

De danner ikke blot en bræmme langs med Vadehavets 

kyster, men fi ndes også som store fritliggende områ-

der inde i Vadehavet og i dybenes mundingsområder. 

Langs med fastlandskysten er der udviklet relativt høje 

vadebanker. I det lavvandede Vadehav kan der ikke 

ske en videre vækst i højden udelukkende ved marine 

kræfter, men kun ved overgang til marskdannelse. 

Højtliggende vadebanker fi ndes også på grænserne 

mellem de enkelte dybs afvandingsområder, hvor der 

oftest fi ndes en fast sandvade, som man kan færdes på. 

En sådan vandskelsbanke er Ebbevejen til Mandø, og 

vandskelsområder danner også basis for både Rømød-

æmningen og Låningsvejen til Mandø. 

Vaderne består af fi ntkornet materiale som sand, silt, 

ler eller slik. De er store mere eller mindre sammen-

hængende fl ader i Vadehavet, som adskilles af dyb. Va-

derne afvandes under ebben af priler (strømrender). 

Da vaderne er fl ader helt uden eller med meget lidt 

vegetation og ligger i havet, er der i den forstand ingen 

menneskelig arealanvendelse i området udover Rømø-

dæmningen og Låningsvejen til Mandø samt jagt, fi -

skeri og menneskelig færdsel. Man har fl ere steder for-

søgt at udvikle vaden til marsk ved at opsætte slikgårde 

langs kyst og dæmning. Herudover udgør vaderne et 

stort spisekammer for tusindvis af fugle.

På vaden Jordsand Flak ud for Hjerpsted Bakkeø var 

der tidligere en lille marsk-ø, Jordsand, som var Dan-

marks eneste hallig (marsk-ø dannet frit på vaden). 

Den var i 16-1700-tallet beboet, men er siden blevet 

gradvist nedbrudt af stormfl oder og forsvandt endeligt 

i 1999. 

16 F
b
:  Uinddiget marsk med slikgårde omkring 

Låningsvejen til Mandø 

Området udgøres af Låningsvejen til Mandø med de 

omkringliggende slikgårde. Området afgrænses mod 

vest af den uinddigede marsk langs fastlandet og mod 

øst af marsken omkring Mandø. Mod nord og syd 

danner Vadehavet med vader grænsen. 

Vejen er anlagt på vaden i 1978, og strækningen 

gennem Vadehavet er ca. 6 km lang. Den tidligere 

benyttede Ebbevej fulgte det naturlige vandskel mel-

lem Juvre Dyb og Knude Dyb. Tung trafi k omdannede  

efterhånden hjulsporene til en kanal, hvorfor man i 

1978 anlagde en ny kunstig ebbevej, Låningsvejen, lidt 

nord for det naturlige vandskel. Låningsvejen er en lav 

grusvej. 

Langs vejen er der opsat faskiner omkring slikgårde, 

og der er gravet grøblerender for at afvande vaden og 

indvinde land med det formål at beskytte vejen. Den 

geomorfologiske hovedtype her er derfor uinddiget 

marsk med slikgårde. Jordarten i slikgårdene er det 

fi nkornede afl ejrede materiale sand, silt, ler og slik. 

Terrænet er fl adt, vejen hæver sig kun få meter fra 

vaden. Området oversvømmes normalt to gange om 

dagen ved højvande.

17 F
b
:  Uinddiget marsk med strandeng og 

slikgårde omkring Mandø

Området er af den del af Mandø, som ligger på ydersi-

den af dige og klitrække. Området har form af en ring, 

som indefter afgrænses af diget og klitrækken, mens 

den udefter afgrænses af havet med vader. 

Området består af en smal bræmme af uinddiget 

marsk. Marsken er fl ere steder grøftet, og mod sydvest 

er der slikgårde langs ydersiden. Endvidere ses naturligt 

dannede loer fl ere steder. Jordarten består af saltvands-

afl ejrede materialer som fi nt sand, silt og ler. Modsat 

Rømø, Fanø og Skallingen modtager øens vestkyst 

ikke sand fra den langsgående materialetransport, idet 

Mandø ligger øst for »hovedkystlinjen«. Der opbygges 

derfor ikke højsande langs øen. Terrænet udenfor diger 

og klitrække er fl adt, men afgrænses mod land af høj-

der på op til 12 m i klitrækken og digernes ca. 6-7 m.
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Hele området er registreret som strandeng. En del af 

områderne afgræsses, mens andre er uafgræssede og 

bevoksede med tagrør.

18 F
c
:  Inddiget marsk med vedvarende græs 

på Mandø 

Området består af den centrale del af Mandø og er på 

alle sider omgivet af diger på nær mod sydvest, hvor en 

klitrække danner et naturligt dige mod havet. Området 

har et areal på ca. 5 km2. 

Den geomorfologiske hovedtype er inddiget marsk. 

Jordbunden består hovedsagligt af fi nkornet saltvands-

sand, og til dels af de mere fi nkornede saltvandsafsatte 

materialer som silt og ler, samt en smule fl yvesand i 

den vestlige del af området. Terrænet indenfor digerne 

er helt fl adt og åbent med højder på ca. 1 - 4 m over 

DNN. Digerne har højder på op til ca. 6-7 m og 

klitrækken op til 12 m. Det ældste dige, Bydiget fra 

1887, løber i en bue uden om Mandø by på den syd-

vestlige del af øen og forbindes i begge ender mod vest 

med klitrækken. Havdiget omkring den nordlige del af 

øen hænger sammen med Bydiget, og de to diger dan-

ner et sammenhængende dige fra klitrækken hele vejen 

omkring øen. Havdiget blev bygget i 1937. 

Området afvandes af rette grøfter og en kanal på inder-

siden af digerne. Store Rende, som er en kanal gennem 

området, viser, hvor øen tidligere var delt i to. Der er 

tre mindre søer i området.

Mandø strand
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Den inddigede marsk er udlagt med græs, heraf hoved-

parten udenfor omdrift og som afgræsses af kvæg og 

får. Der er enkelte levende hegn i området, men ellers 

ingen træbevoksning. Der er kun ét fuldtidslandbrug 

tilbage på øen. Landsbyen Mandø By med 54 indbyg-

gere (i 2004) ligger inden for klitrækken på den vest-

lige del af øen.

19 D: Klitrække på Mandø 

Området består af en smal klitrække på under 2 km’s 

længde på den vestlige side af Mandø. Klitrækken lig-

ger mellem den inddigede og den uinddigede marsk og 

fungerer på dette sted som et naturligt dige mod havet. 

Klitrækken består af fi nkornet fl yvesand, som er blæst 

sammen i klitter af op til 12 m’s højde. I klitrækken 

ligger fl ere sommerhuse og en ældre redningsstation, 

som nu bruges som udstillingslokale.

20 F
c
:  Inddiget marsk med landbrug mellem 

Astrup og Vester Vedsted 

Området er afgrænset mod vest af havdiget Kong 

Christian den Tiendes Dige og mod nord, øst og syd af 

Toftlund Bakkeø, som hæver sig fra marsken. Bakkeø-

en rækker to »arme« ud mod vest, som når helt ud til 

havdiget, og danner områdets afgrænsning mod nord 

og syd. Toftlund Bakkeø opdeler således den inddigede 

marsk, som fi ndes hele vejen langs vadehavskysten fra 

Ballum i syd til Esbjerg i nord. Grænsen mellem den 

inddigede marsk og Toftlund hedeslette og bakkeø er 

sat, hvor terrænet begynder at hæve sig.

Området er ca. 12 km langt og har en varierende 

bredde på mellem 0,5 og ca. 2 km. Den geomorfologi-

ske hovedtype er inddiget marsk, og jordbunden består 

af saltvandslag af varierende fi nkornet materiale som 

sand, silt, ler og slik. Inderst mod bakkeøen er en smal 

rand af ferskvandssand, som er taget med i området, da 

arealanvendelsen her er som på de salte marsklag.

Terrænet er fl adt, mens området på alle sider omkran-

ses af højere terræn i form af diget og bakkeøen. Koten 

i marskområdet ligger på mellem 0,5 og 2,5 m over 

DNN. Flere diger fi ndes i området. Kong Christian 

den Tiendes dige i vest er over 13 km langt og 6 m 

højt. Det blev bygget i 1923-25 og derefter genopbyg-

get i 1983 efter stormfl oderne i 1976 og 1981. Lige 

vest for Vester Vedsted og Åbølling ligger et tidligere 

sommerdige, hvoraf den største del indgår i Kong 

Christian den Tiendes Dige. Vest for Rejsby ligger et 

gammelt sommerdige i en svag krumning ned mod 

Rejsby Å på grænsen mellem marsk og by. Området 

afgrænses mod nord af fl øjdiget, som er afslutningen 

af Ribediget, der blev anlagt i 1912 og forstærket i 

1990’erne. Nord for Brøns Å er der et sommerdige fra 

før 1880. 

Vade ved lavvande
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Området afvandes af lige grøfter i et tæt netværk, især 

omkring de lidt større vandløb, som leder vandet vi-

dere ud mod havet. Grøfterne er generelt enten nord-

syd- eller østvest-orienterede. En større kanal løber 

langs digets inderside. Flere vandløb løber fra øst mod 

vest gennem området: Fra nord løber Grænsegrøften 

ud i havet via Hviding Sluse, Rejsby Å nord for Rejsby 

har et naturligt slynget forløb, som løber ud ved Rejsby 

sluse, syd for Kærbølling løber Åbølling bæk, og i den 

allersydligste del af området løber den regulerede Brøns 

Å ud i havet via Brøns Sluse. Brøns Å blev reguleret i 

1957-59, men rester af de gamle slyngninger kan sta-

dig ses.

Området er meget homogent, åbent og stort set helt 

uden træer, hegn og bebyggelse. Området er land-

brugsområde, hvor halvdelen er opdyrket med afgrøder 

i omdrift, hovedsagligt korn. Resten er udlagt til græs-

ning. Det er i store træk de yderste marker, der afgræs-

ses, og de inderste, der dyrkes intensivt. I området ses 

ganske få, små og spredte eng- og overdrevsarealer samt 

små søer.

21 B:  Hedeslette vest for Toftlund Bakkeø 

med landbrug 

Området afgrænses mod vest og mod nord af lavere 

liggende inddigede marskområder. Marsken er dannet 

ovenpå hedeslettens ældre lag af primært ferskvands-

sand. I den østlige og sydlige del afgrænses området 

af den højere liggende Toftlund Bakkeø dannet under 

næstsidste istid. 

Hedesletten udgør en bræmme på den vestlige side af 

Toftlund Bakkeø. Området strækker sig over en ca. 15 

km lang og på det bredeste sted knap 2 km bred nord-

sydgående strækning. Terrænet er på det højeste sted 

omkring 5 m højt. Området gennemskæres af en del 

afvandingsgrøfter samt af øst-vestgående åer, fra syd 

Brøns Å, Åbølling Bæk, Rejsby Å, Grænsegrøften og 

længst mod nord Vester Vedsted Bæk. Syd for Vester 

Vedsted indgår Fløjdiget fra 1912 i området, og der 

ligger et gammelt sommerdige vest for Rejsby.

Hedesletten præges af at være landbrugsland med. Der 

fi ndes en del levende hegn og enkelte afvandingsgrøf-

ter. De vestligste dele af landsbyerne på gestranden 

ligger på hedesletten mens resten ligger på bakkeøen 

øst herfor. Der er enkelte små arealer med eng og mose 

i området.

22 A:  Toftlund Bakkeø med landbrug 

og landsbyer, 

Toftlund Bakkeø afgrænses mod vest og nord af he-

desletten med lavere terræn og fl ere afvandingsgrøfter. 

Mod syd drages grænsen naturligt af den inddigede og 

lavtliggende marsk ved Ballum. I sydøst ved Astrup går 

bakkeøen helt ud til marsken langs kysten, hvor der på 

en kort strækning ikke er diger, idet terrænet naturligt 

er højtliggende. Hovedvej 11 mellem Ribe og Skærbæk 

udgør den åbne grænse mod øst. Med åben menes, at 

grænsen for det beskrevne område er sat her på trods 

af, at Toftlund Bakkeø fortsætter videre mod øst. Det 

her beskrevne område deles af hedesletten, som på en 

strækning når helt ud til hovedvejen, hvorfor under-

typen Toftlund Bakkeø består af to områder som på 

kortet benævnes 22A1 og 22A2. 

Toftlund Bakkeø er en del af morænelandskabet fra 

næstsidste istid og består primært af grovkornet smelte-

Uinddiget marsk med slikgårde rundt om Mandø
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vandssand med morænesand og moræneler. Herudover 

er lidt fl yvesand og ferskvandstørv afl ejret siden sidste 

istid. Terrænet stiger jævnt fra hedeslette og marsk i 

vest til højder på op til 13 m ved hovedvejen i øst. En 

del af de åer, som fortsætter ud på hedesletten og mar-

sken, går gennem dette område, herunder Vester Ved-

sted Bæk og Grænsegrøften i nord og et kort stykke af 

Brøns Å i syd. Herudover er der enkelte afvandings-

grøfter. 

I den nordlige del af området ligger to større nåletræs-

plantager, Vester Vedsted og Sønder Farup Bjergplan-

tager, på tilsammen omkring 200 ha. Udover spredte 

mindre skovbevoksninger er området ellers landbrugs-

område. Der er en del levende hegn, som næsten 

udelukkende er enkeltrækkede gran- eller løvtræshegn. 

Herudover er der hist og her en smule kratbevoksning 

langs skel og vandløb. Der er få naturarealer i form af 

små arealer med eng eller mose og i nord hede. Sam-

men med hedesletten foran danner området gestran-

den langs marsken, og en del af gestrandbebyggelsens 

landsbyer ligger således halvt på hedesletten og halvt på 

bakkeøen. 

23 F
c
:  Inddiget marsk ved Ribe med landbrug

Det inddigede marskområde afgrænses mod syd og øst 

af hedeslettearealer, hvis terræn hæver sig fra den fl ade 

marsk. Mod vest består grænsen af havdigerne Ribediget 

og Darumdiget. I den nordlige ende bugter marsken sig 

udenom Holsted Bakkeø, som strækker en »tunge« ud 

mod havet. 

Området strækker sig over ca. 23 km og er på det 

bredeste sted knap 6 km bredt. Området er et stort og 

åbent, inddiget marsklandskab som består af vekslende 

fi nkornede saltvandslag afl ejret gennem de seneste 

3.000-4.000 år. Langs med Ribe Å og Ribediget er der 

en bræmme af saltvandssand afl ejret af tidevandet. En-

kelte steder fi ndes små »øer« af ferskvandssand afl ejret 

ved afsmeltningen fra sidste istid. Marskområdets terræn 

er fl adt med max 3 meter over DNN. 

Ribediget er opført i 1911-1915 og Darumdiget i 

den nordlige del af området blev opført i 1927-1929 

efter stormfl oden i 1923 og er siden blevet forstærket i 

1993-1994. Digerne er op til ca. 6 m høje.

Området er gennemskåret af et net af regulerede afvan-

dingsgrøfter. Grøfterne afvandes til åerne i området, 

Rejsby Å og marsk
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som alle er mere eller mindre regulerede. Sneum Å i 

nord har, specielt længere opstrøms, gennemgået en 

kraftig regulering i 1957-58 og fungerer visse steder 

som en lige afvandingskanal. De tidligere slyngninger 

ligger nu som afsnørede »arme«, som det ses i Sneum 

Enge. Darum Bæk er ligeledes reguleret opstrøms. 

Kongeåen blev i 1938 kraftigt reguleret og uddybet, 

og i dag er der kun få rester af de tidligere snoninger 

tilbage. Ribe Å er reguleret via to rette kanaler med det 

formål at lette sejladsen og forbedre afvandingen. Den 

2 km lange og 6 m dybe inddigede kanal mod vest blev 

gravet i 1855-1856, mens den østlige kanal blev anlagt 

i 1918-1919. Åerne løber ud til Vadehavet via sluser 

i digerne, fra syd Kammerslusen, Kongeå, Darum og 

Sneum Sluser. Kammerslusen er den eneste af sluserne, 

der kan besejles.

 

Langt størstedelen af området er landbrugsarealer med 

græsmarker i omdrift og kornafgrøder. Langs de gamle 

slyngninger af Ribe Å er der mindre områder med 

mose, afl ange søer og engarealer. Langs Kongeåen er 

der ligeledes nogle smalle bræmmer af eng. I resten af 

området er der enkelte spredte, mindre områder med 

mose-, sø- og engarealer. Området er åbent uden større 

bevoksning og bebyggelse.

24 F
b
:  Uinddiget marsk med strandeng langs 

østkysten af Fanø

Det lange, smalle marskområde ligger som en bræmme 

langs østkysten af Fanø og afgrænses mod øst af havet 

med vader. Mod nord udgøres grænsen af diget ved 

Nordby og havnen i Nordby, mens den vestlige grænse 

naturligt drages af Fanøs klitlandskab med kystklitter. 

I sydvest følger grænsen diget ved Sønderho, og helt i 

syd afgrænses området af havet.

Området er karakteriseret ved at være uinddiget, 

naturligt dannet marsk, som dog er reguleret af afvan-

dingsgrøfter. Marsken har kunnet afl ejres i læ af klit-

landskabet vest herfor. Området er en lang smal bræm-

me med en bredde af ca. 50-600 m. Dog er området 

på en kortere strækning ved Sønderho i syd næsten 1 

km bredt. Landskabstypen kan opdeles i to områder: 

bugten ved Rindby syd for Nordby, og resten af østky-

sten fra spidsen af halvøen Halen til sydspidsen af øen. 

Området ved Rindby består hovedsagligt af saltvands-

sand, mens resten af området består af mere fi nkornede 

saltvandsafl ejringer som silt, ler og slik, og noget sand, 

specielt inderst mod det tilgrænsende klitlandskab. Ved 

Sønderho ligger en ø med marsk, kun adskilt fra selve 

Fanø af et mindre end 100 m bredt sund. 
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Det langstrakte uinddigede marskområde er fl adt dog 

svagt skrånende mod havet i øst. Området afvandes 

via afvandingsgrøfter, som løber ud i havet. På trods af 

denne regulerede afvanding bærer området stadig præg 

af at være naturligt dannet, og i den sydlige del ud for 

Sønderho er der naturlige losystemer. 

Langt størstedelen af området er registreret som stran-

deng. Dele af området afgræsses, mens der på uafgræs-

sede dele er en tæt vegetation af tagrør, som høstes. 

25 D:  Klitlandskab på Fanø med hede, 

sommerhusområder og plantage 

Klitlandskabet fi ndes på den centrale del af Fanø og 

udgør den største del af øen. Området afgrænses mod 

vest og syd af den fl ade strand og mod nord af den 

sandede og uinddigede marsk, Grønningen, bag som-

merdiget. I nordøst går området helt ud til havet. I øst 

afgrænses klitlandskabet af den fl ade og langstrakte 

marsk langs kysten. 

Området består overvejende af fl yvesand. Dog er der 

enkelte spredte og mindre områder med ferskvands-

sand på de højereliggende partier. Terrænet er afveks-

lende med de laveste partier i den centrale del og de 

højeste partier i yderområderne. Områdets nordlige 

del domineres af fi re parallelle klitrækker, der tilsam-

men har form som en vifte, som bøjer mod øst langs 

Grådyb. Det højeste punkt er her Kikkebjerg vest for 

Nordby på 17 m. 

Syd for Rindby ligger bag klitterne mod øst en bred 

sandslette, Rindbysletten. Syd herfor ligger Sandfl od 

Hede og Fanø Plantage, som bl.a. indeholder fl ere nu 

skovdækkede vandreklitter og øens højeste punkt Pæle-

bjerg på 21 m. Syd for plantagen ligger Havside Bjerge 

som en høj, langstrakt og vindbrudt klitrække, der her 

giver øen en 5 km lang »rygrad«. Vest herfor fi ndes en 

samling af mindre klitrygge, Skifterne, der er adskilt af 

sumpe og søer.

I klitlandskabet ligger byerne Sønderho og Nordby 

samt sommerhusområderne ved Fanø Vesterhavsbad 

og Rindby Strand med ca. 2500 sommerhuse. Rind-

bysletten er øens eneste landbrugsområde. Herudover 

er klitlandskabet på Fanø uopdyrket og ligger hen som 

naturområder. Området præges af de store sammen-

hængende klithedearealer og Fanø Klitplantage på 11,5 

km2. Også fl ere overdrevs- og engarealer samt moser 

ligger spredt rundt i området. Hydrologien i området 

består af spredte vådområder og mindre søer, specielt i 

den sydlige og vestlige del, samt enkelte mindre åer og 

afvandingsgrøfter.

Sommerhusområde i klitterne på Fanø
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26 F
a
:  Sandet, uinddiget marsk med strandeng 

på Fanø 

Det naturlige, uinddigede marskområde på den nord-

ligste del af Fanø er afgrænset mod nord, øst og vest af 

havet og mod syd af klitlandskabet. 

Jordtypen er hovedsageligt saltvandssand med et lille 

område med fl yvesand. Terrænet er fl adt, dog svagt op-

adskrånende mod klitlandskabet. Det næsten uregule-

rede område har nogle enkelte naturlige loer. Gennem 

området løber desuden en reguleret kanal fra Nordby, 

og mod øst er nogle enkelte afvandingsgrøfter. 

Hele området er registreret som strandeng, på nær det 

lille område med fl yvesand, hvorpå der er registreret 

overdrevsvegetation. Området er afgræsset og uden for 

omdrift.

27 C: Højsandet Fanø Strand 

Området består af en smal bræmme af strand langs 

hele Fanøs vestkyst. Området er afgrænset mod vest af 

havet og mod øst af det højereliggende klitlandskab. 

I nordvest grænser området op til øens nordlige uind-

digede marskområde. 

Området kan karakteriseres som højsande, der er 

nøgne sandbanker over middelhøjvandslinien, som be-

står af saltvandssand. Fanø Strand er meget smal mod 

syd og op til 1,5 km bred i nordvest ved Søren Jessens 

Sand, hvor den på grund af kyststrømmenes afl ejrin-

ger bliver stadig bredere. I den sydlige del af området 

nedbrydes stranden derimod. Langs kystlinien ses 

enkelte priler (havrender) samt å-udløb, som tømmes 

og fyldes af vandstrømme ved tidevandets skiftende 

strømretninger. Fanø Strand benyttes af mange gæster 

til mange forskellige strand- og vandaktiviteter. På dele 

af stranden er bilkørsel tilladt.

28 A:  Holsted og Esbjerg bakkeøer med 

landbrug og bymæssig bebyggelse

Området består af de vestligste dele af Esbjerg og Hol-

sted bakkeøer, som begge fortsætter ind i landet mod 

øst. Det er derfor valgt at afgrænse område af større 

veje: fra syd hovedvej 11 på strækningen Brandgårde 

til omkring Gummesmark, herfra vej nr. 191, 75 og 

463 øst om Esbjerg op til hovedvej 475, som følges 

nordøstpå mod Alslev. Denne grænse er på kortet 

markeret som en »åben grænse«. Området er således et 

langstrakt område langs kysten på ca. 30 km i længden 

og ca. 2,5-6,5 km i bredden. Mod nordvest grænser 

bakkeøen op til Varde Ådal og mod nordøst til he-

deslettearealerne syd for ådalen. I syd ved Store Darum 

grænser området op til marskområder. Hele den vest-

lige side af området når helt ud til havet. 

Esbjerg og Holsted bakkeøer er som navnet siger 

begge geomorfologisk af typen bakkeø. Esbjerg Bak-

keø udgør langt størstedelen af området og adskilles 

Vindmøllepark øst for Tjæreborg
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fra Holsted Bakkeø af Sneum Å og ådal. Kun et lille 

hjørne af Holsted Bakkeø når ud i området. Jordtypen 

er hovedsaglig smeltevandssand med islæt af fl yvesand, 

moræneler og -sand, og smeltevandsler og –grus, alle 

istidsafl ejringer. I den sydlige del af området mellem de 

to bakkeøer er et område med ferskvandssand fra isens 

afsmeltning under sidste istid samt nogle marsk- og 

ferskvandsafl ejringer langs Sneum Å.

I nord stiger Esbjerg Bakkeø fra havet hurtigt til højder 

på op til 23 m. På denne nordlige del af kysten fi ndes 

mod havet en stejl kystklint på 10-15 m, som er under 

stadig nedbrydning. Længere sydpå mellem Hjerting 

og Esbjerg er kysten sikret. Terrænet på Esbjerg Bakkeø 

er bølgede plateauer 10-30 m over DNN, som gen-

nemskæres af mindre åer. I nord løber Hostrup Bæk 

mod nord ud i Varde Å, mens resten af åerne løber 

mere eller mindre mod sydvest eller syd ud i havet: fra 

nord to bække, Møllebæk og Sønderris Bæk, der løber 

sammen til én, længere mod syd endnu en Møllebæk, 

øst for Esbjerg Novrup Bæk og en tredje Møllebæk. 

Sneum Å mellem de to bakkeøer er den eneste større 

å i området. Holsted Bakkeø i syd er mere fl ad og ikke 

så bakket som Esbjerg Bakkeø og når kun 15 m på det 

højeste. Omkring åerne er der fl ere steder enge med af-

vandingsgrøfter. Der er i Marbæk Plantage i nord en sø 

på omkring 13 ha. Søen er kunstigt anlagt i 1930’erne. 

En stor del af arealet optages af Esbjerg By, Sædding og 

Hjerting, som stort set er vokset sammen med Esbjerg 

langs kysten. Længere mod sydøst ligger Tjæreborg 

stationsby. Herudover er hovedparten af området land-

brugsland med intensivt jordbrug. I den nordvestlige 

del af Esbjerg Bakkeø ligger Marbæk Plantage på over 

400 ha med fortrinsvis nåleskov og fl ere hedeområder 

samt en golfbane. Langs åerne ligger mange mindre 

eng- og moseområder og små søer.

29 F
b
:  Uinddiget marsk med vedvarende 

græs i Varde Ådal 

Området består af den nedre del af Varde Å samt 

marskdannelserne omkring åen. Området afgrænses på 

begge sider mod nord og syd af bakkeøer, henholdsvis 

Varde og Esbjerg Bakkeøer. Mod vest afgrænses områ-

det af Vadehavet, og mod øst af et skift i naturgrundlag 

fra marsk til hedeslette.

Området strækker sig ca. 9 km ind i landet langs Varde 

Å og har en bredde på 1-2,5 km. Jordbunden består af 

afl ejrede vekslende saltvandslag af fi nkornet materiale 

som sand, silt, og ler. Disse afl ejringer ligger ovenpå 

den nedre del af den hedeslette, som fortsætter videre 

østover i ådalen. Terrænet er fl adt med en højde på 

max 5 m over DNN. Området gennemskæres af Varde 

Å, der som den eneste større å på hele Vadehavskysten 

fra Holland til Danmark har et naturligt, tidevandsbe-

tinget udløb uden sluse og dige. I den nedre del af åen 

blandes ferskvand med saltvand, så den tragtformede 

å-munding indeholder saltvand med en saltholdighed 

lavere end havets, hvilket kendetegner et estuarie. 

Varde Å’s munding er derfor et af få danske eksempler 

på et estuarie. 

I 1994-95 startede et genopretningsprojekt, som havde 

til formål at omdanne de tidligere intensivt dyrkede 

marker i området til våde enge, bl.a. for at fremme 

levevilkårene for den truede fugl Engsnarren. I dag 

er langt størstedelen af området derfor våde græssede 

enge. Vandstanden reguleres, så den om vinteren er 

høj, men sænkes om sommeren, så arealerne kan af-

græsses.

30 B:  Hedeslette med landbrug omkring 

Varde Å 

Området består af et hedeslette-område omkring mars-

kområdet i Varde Ådal. Området afgrænses mod nord 

og syd af Varde og Esbjerg Bakkeø. Smeltevandsdalen, 

som Varde Å løber i, er ved Varde by meget smal, da 

de to bakkeøer på dette sted næsten mødes. Da Varde 

således ligger placeret næsten som en prop i hullet, 

danner byen her en afgrænsning af ådalen. Resten af 

ådalen, som fortsætter langt udenfor pilotprojektområ-

dets grænse, beskrives ikke. 

Den geomorfologiske hovedtype i dette område er he-

deslette. Den smeltevandsdal, som åen løber i, er dan-

net ved afsmeltningen af isen under sidste istid, hvor 

vandet fra hovedopholdslinien strømmede ud mod 

havet i vest og eroderede en dal i de ældre moræneaf-

lejringer. Samtidig afl ejrede smeltevandet materiale i 

form af ferskvandssand, som er den jordtype, hedeslet-

ten i dag består af. Bredden af området er ved Varde ca. 

5 km. Terrænet udgør en slags terrasse der ligger svagt 
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hævet over ådalen. På begge sider af hedesletten rejser 

bakkeøerne sig. Området gennemskæres af Varde Å 

samt to sidetilløb til denne, Alslev Å og Mariebæk. Der 

fi ndes kun få afvandingsgrøfter i området, mens der er 

mange levende hegn, begge dele karakterer, som adskil-

ler området fra marsken i ådalen.

I området omkring åen ind mod Varde er jorderne ho-

vedsagligt udlagt med græs og afgræsses. Ellers er om-

rådet et landbrugsområde med en blanding af dyrkede 

afgrøder og græsmarker og med spredte gårde samt 

landsbyen Alslev.

31 A: Varde Bakkeø med landbrug og grusgrav 

Området består af den sydligste del af Varde Bakkeø, 

som strækker to tunger ned til Ho Bugt. Bakkeøen 

strækker sig langt nordpå udenfor vadehavsregionen, 

og det er valgt at afgrænse området ved hovedvej 431 

mellem Billum og Oksby-Blåvand. Denne grænse er på 

oversigtskortet markeret som en »åben grænse«. Denne 

del af bakkeøen omgives af marsk mod både øst, syd 

og vest, mens det nordvestlige hjørne grænser op til 

klitlandskabet ved Oksbøl.

Bakkeøen består overvejende af smeltevandssand samt 

mindre områder med moræneler, som er afl ejringer 

fra næstsidste istid. Terrænet stiger fra den omgivende 

fl ade marsk relativt hurtigt til en højde på 10-15 m 

over DNN. Der er stort set ingen grøfter i området. Et 

vandløb, Hesselmed Bæk som længst mod syd bliver til 

Kjelst Bæk, løber fra bakkeøen ned til marsken. Bæk-

ken med omgivende eng- og marskarealer løber igen-

nem bakkeøen, og opdeler denne i to »tunger«. I de 

øvre dele af ådalen er der ferskvandsafl ejringer (tørv). 

Der er mange levende hegn i området, hvoraf en del er 

orienteret nord-syd.

Den østligste af de to tunger er landbrugsområde med 

store marker med fortrinsvis kornafgrøder. Den vest-

lige af de to tunger er hovedsagligt grusgravningsområ-

de. I ådalen mellem de to er der registreret strandenge, 

enge og moser, hvoraf det meste afgræsses og er uden 

for omdrift.

32 F
b
:  Uinddiget marsk med strandenge 

i Ho Bugt 

Området består af en bræmme af marsk langs den 

vestlige side af den indre Ho Bugt. Området afgrænses 

mod nord af Varde Bakkeø og mod vest af klitlandska-

bet ved Oksbøl. Mod syd og øst afgrænses området af 

havet i Ho Bugt. 

Området består af uinddiget marsk, og jordbunden er 

bygget op af afsatte saltvandslag af fi nkornet materiale 

som sand, silt og ler. Den sydligste del af området er 

mere sandet end den mere beskyttede del inderst i 

bugten. Terrænet er fl adt med højder på max 5 m over 

Landsbyen Kjelst på gestranden
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DNN. Marsken afvandes af talrige rette afvandings-

grøfter, som i den sydlige del af området har direkte 

udløb i Ho Bugt, samt af vandløbene Kjelst Bæk og 

Storbæk. 

Langt størstedelen af området er registreret som stran-

denge, og der er herudover mindre ferske enge og mo-

ser. Hovedparten afgræsses og er uden for omdrift.

33 D:  Klitlandskab ved Oksby med hede, 

klitplantager og sommerhuse 

Området udgøres af den sydligste del af et stort sam-

menhængende klitlandskab, som strækker sig nordpå 

langs Vesterhavskysten. Det er valgt at trække en 

grænse på ydersiden af Bordrup og Ho Klitplantager 

og sommerhusområderne ved Oksby-Blåvand. Denne 

er på oversigtskortet markeret som en »åben grænse«. 

Mod øst afgrænses området af marsken, som ligger 

langs indersiden af Ho Bugt, og mod syd af den uind-

digede og uberørte marsk på Skallingen. I sydvest går 

områdets grænse ved stranden.

Den geomorfologiske hovedtype, som området består 

af, er klitlandskab, og jordbunden består af fl yvesand. 

Terrænet veksler mellem næsten fl ade områder til 

områder tæt kuperet af klitter, hvoraf de højeste er 30 

m høje. En del mindre vandløb og grøfter fører fra 

området ud til marskområderne i øst og syd. 

Omtrent halvdelen af området er dækket med skov i 

form af klitplantagerne Bordrup-Oksby og Ho med 

hovedsagligt nåletræ. Førstnævnte er plantet i sidste 

halvdel af 1800-tallet, mens Ho Klitplantage er områ-

dets yngste fra 1920-40. Særligt i Bordrup og Oksby 

plantager er der fl ere søer og moseområder. Området i 

vest ved Oksby og Blåvand er ét stort ferieby- og som-

merhusområde. Ved Ho i sydøst er der noget landbrug 

og desuden sommerhuse, ferieboliger og golfbane. Re-

sten af området er åbne hedearealer.

Strandeng og loer på Skallingen
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34 F
a
 :  Uinddiget marsk med strandenge på 

Skallingen 

Området består af den østlige del af halvøen Skallin-

gen. Området afgrænses af Vadehavet i øst og syd, og 

af klitlandskab og klitrække mod nord og vest. 

Området består af uinddiget, uberørt marsk. Jordbun-

den består af fi nkornet saltvandssand. Et tæt system af 

forgrenede og bugtede loer i den østligste side af mar-

sken transporterer tidevandets frem- og tilbagetræk-

ning og fungerer som drænkanaler for overskudsned-

bør. Loerne er naturligt dannede og har mange steder 

stejle erosionskanter. Terrænet er fl adt og højden er 

max 5 m over DNN. 

Området er åbent og ubebygget, og store dele af mar-

sken afgræsses af kvæg og får.

35 D: Klitrække på Skallingen 

Området består af en smal klitrække på den vestlige 

side af halvøen Skallingen. Klitrækken ligger mellem 

stranden i vest og marsken i øst. Klitrækken er sam-

menhængende fra spidsen af Skallingen til og med 

Højeknolde. Herefter afbrydes klitrækken, og mindre 

klitområder ligger enkeltvis mod nordvest.

Klitrækken består af fl yvesand og er geomorfologisk 

typen klitlandskab. Klitrækken består yderst af 8-15 m 

høje forklitter, som er under erosion og fremstår med 

en stejl front ned mod den fl ade strand. Klitrækken har 

en bredde varierende fra 50 m og op til 1 km, bredest 

ved Højeknolde og Svenskeknolde samt ved Vogter-

huset i syd. Klitterne er orienteret enten parallelt med 

kysten eller på tværs heraf. Vandet har talrige gange 

gennembrudt klitrækken fra vest og transporteret sand 

ind på bagsiden af klitterne. Store dele af klitrækken er 

registreret som hede.

 

36 C: Højsandet Skallingen strand 

Området består af stranden langs Skallingens vestkyst.

Stranden ligger mellem havet og klitrækken på Skallin-

gen og er ca. 17 km lang og 150 m bred, ved spidsen 

dog op til 300 m bred.

Stranden er geomorfologisk set et højsande. Langs 

kysten ud for Skallingen dannes revler, som vandrer 

20-30 m mod kysten om året. Med ca. 10 års mel-

lemrum smelter en sådan revle sammen med strand-

bredden. Sandet fra stranden transporteres videre ind 

i klitrækken ved at vandet gennembryder klitrækken 

og har sand med sig fra havet. Terrænet er fl adt og 

jordbunden består af afl ejret fi ntkornet saltvandssand 

og nogle steder lidt fl yvesand. 
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 37 D/F
a
:  Øen Langli med klitlandskab og 

uinddiget marsk

Området består af øen Langli, som er en ca. 1 km2 stor 

ø i Ho Bugt mellem halvøen Skallingen og fastlandet. 

Øen er opbygget af klitlandskab i midten og uind-

diget marsk i begge ender af øen. Jordbunden består 

af fl yvesand i klitområderne og afl ejret saltvandssand 

i marskområderne. Terrænet er fl adt i enderne af øen, 

mens klitterne midt på øen ved Langli Bjerge når op til 

en højde på ca. 14 m. Der er enkelte loer i marskområ-

derne. Størstedelen af øen er registreret som strandeng, 

mens det meste af den centrale del er registreret som 

overdrev. Der er enkelte små søer.

Langli var indtil 1913 fast beboet, men rummer nu 

kun en feltstation. Øen er en vigtig lokalitet for yngle- 

og trækfugle og er en del af Vadehavets vildtreservat. 

Der er off entlig adgang til øen i juli-september.




