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Nøglekarakter

Landskabskarakteren

Landskabskarakteren er betinget af et bakket randmorænelandskab, som har været grundlaget for
udbredelsen af intensivt dyrkede jordbrug og relativt
store gårde og hovedgårde samt landsbyer spredt i
området.

Middelstore intensivt dyrkede landbrugsflader i markant
bakket åbent terræn med spredtliggende gårde og landsbyer, hvor mange gårde er opført i bindingsværk. Vide
udsigter over terrænformer, Kerteminde Bugt, Romsø
Sund og Storebælt samt mange fortidsminder og kulturmiljøer.

De overordnede landskabsrum afgrænses af det
bakkede terræn samt af Kerteminde Bugt, Romsø
Sund og Storebælt. De relativt få sporadisk bevoksede diger og hegn betinger en åben afgrænsning og
en middel til stor skala.

Beliggenhed og afgrænsning
Regionen udgør den sydøstlige del af Hindsholm og dækker med et areal på ca. 4200 hektar den største del af
halvøen. Området strækker sig fra nord til syd over ca. 13
km og er beliggen-de i Kerteminde kommune.

Det bakkede terræn, som både begrænser og betinger udsigter, og den åbne afgrænsning bevirker, at
der i en stor del af karakterområdet er vide udsigter
over de markante bakkede landskabsformer,
Kerteminde Bugt, Romsø Sund og Storebælt samt
de kystnære områder.

Landskabstype
Landsbyerne, gårdene og hovedgårdene, har deres
oprindelse i tiden før udskiftningen.
Landbrugsfladerne har primært sin oprindelse i tiden
efter udskiftningen. Dog uden udflytterbebyggelser.

Randmorænelandskab/Dyrket/Klasse 3

Naturgrundlag

I karakterområdet findes mange kulturmiljøer, som
lokalt fremstår markante pga. de karakteristiske
hovedbygninger og omkringliggende arealer. Desuden
findes mange fortidsminder – særligt i den nordlige
del af karakterområdet.

Bogstavkode: Egda (Randmorænelandskab, moræneler, småbakket, moderat kompleksitet)
Geomorfologi
Dannelsesmæssigt er der tale om et randmorænelandskab,
som sandsynligvis er dannet i forbindelse med Nordøstisfremstødet. Dette randmorænelandskab er efterfølgende
blevet overskredet af Det Ungbaltiske Isfremstød, som har
afrundet terrænformerne, således at et mindre markant
randmorænelandskab er dannet. Karakteristisk er de langstrakte former, som forløber i isens udbredelsesretning fra
SSØ-NNV, og i gennemsnit er ca. 0,5-1 km lange og ca.
0,2-0,5 km brede.

Gennem tiden er landbruget bevaret, og den oprindelige bebyggelse har overordnet set beholdt funktion
og struktur. Landsbyerne ligger i samme mønster
som oprindeligt, og er ikke vokset nævneværdigt.
Området er overordnet set friholdt for nybebyggelse
og tekniske anlæg, dog er der langs kysten ved
Bøgebjerg Strand anlagt en række sommerhuse helt
ned til vandet.
Bebyggelsen er generelt velholdt. Det samme gælder
hegnsstrukturen, udsigterne og terrænformerne.
Gravhøje og jættestuer samt især Bregnebjerg er
bevokset og virker uplejede.

Jordtype
Den dominerende jordtype er moræneler. Ferskvandstørv
og smeltevandssand findes lokalt i små mængder spredt i
området. I den nordligste del af området ligger et ca. 100
ha stort kompleks af smeltevandssand samt ferskvandstørv, -ler og -gytje.

Hydrologi
Landskabet er præget af diverse små vandhuller, som ofte
ligger nær ældre drænede moseom-råder. Desuden afgrænses området af Kerteminde Bugt, Romsø Sund og
Storebælt.

Terræn
Denne region af Hindsholm er kendetegnet ved et småbakket terræn med en høj andel af hældninger på 6-12
grader. Bakketoppene når i gennemsnit højder på 22-32
m.o.h.. Hindsholms højeste punkt er Måle Bakke i den
SØ del, som er på 36 m.o.h.
Kompleksitet
De ovenfor nævnte hældninger bevirker en moderat kompleksitet.
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Arealanvendelse og landskabselementer

Scheelenborg bl.a. indtægter fra sælfangst.
Brolykke, som er beliggende i umiddelbar tilknytning til
Hverringe, har haft fælles ejere med Scheelenborg fra
1690-1730 og har været under Hverringe siden 1868.
Brolykkes bygninger blev stort set alle revet ned ved sammenlægningen af Hverringe. Haveareal og skovtilliggender er dog bevaret.

Bevoksningsmønster
Bevoksningsmønstret i området er domineret af sporadisk
bevoksede diger og levende hegn med en blandet artssammensætning (hyld, seljerøn, popler). Orienteringen af de
levende hegn og diger er overordnet set NV-SØ.
Enkelte blandede løv- (ahorn, eg, bøg og tæt underskov)
og nåleskove af varierende størrelse, ca. 7 – 13 ha, findes
spredt i området. Desuden findes enkelte mindre frugtplantager i den centrale del af karakterområdet.

Hverringes trefløjede hovedbygning er opført omkring
1790 og er omkranset af voldgrave og har tilhørende
haveanlæg og skovtilliggender. I 1700-tallet opførtes avlsgården Bøgebjerg i den nordlige del af ejerlavet, som
strakte sig langs hele kyststrækningen fra Hverringe over
Måle (og øst herfor) op til syd for Snave.

Dyrkningsform
Den dominerende dyrkningsform er intensiv fuldtidslandbrug med forskellig afgrødevalg. Det er karakteristisk at
hovedgårdene især har koncentreret deres produktion
omkring ”non food products” så som græs og kløver.
Enkelte gårde opdrætter svin og har køer på græs.

Tekniske anlæg
Der findes ingen større tekniske anlæg i området.

Landskabskarakterens
oprindelse

Bebyggelsesstruktur
Bebyggelsesstrukturen i området er karakteriseret ved
landsbyerne Måle, Viby (kirkeby), Dalby (kirkeby), Hersnap, Stubberup (kirkeby), Martofte og Snave, som ligger
med en indbyrdes afstand på 1,5-2 km. Derudover findes
en del middelstore til større gårde spredt i området, som
ligger tilbagetrykket fra vejen. Det er karakteristisk at huse
og gårde er opført i bindingsværk.

Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse i
tiden før og omkring udskiftningen.
Bebyggelsesstrukturen har primært sin oprindelse i tiden
før udskiftningen, hvor området har været præget af
enkeltgårdsbebyggelser samt større gårdsamfund. Disse
gårdsamfund genken-des i dag i landsbyerne Måle, Viby,
Hersnap og Martofte. I forbindelse med udskiftningstiden
skete kun få udflytninger af gårde, og der kom stort set
ingen husmandssteder til. Man har både ernæret sig ved
landbrug og fiskeri.

Langs Bøgebjerg Strand ligger et mindre sommerhusområde samt en campingplads, som er opstået efter 1950.
Kulturhistoriske mønstre og anlæg
De ældre gårdbebyggelser i landsbyerne ligger i et tydeligt
mønster, som er karakteristisk for fællesskabstiden.
Dalby og Martofte har tidligere været stationsbyer, hvilket
har bevirket at Dalby er vokset til områdets største by, og
at Martofte er vokset langs vejen i sydlig retning, hvor
togbanen har haft sin endestation. Den gamle jernbane er
i dag omlagt til cykelsti, som omkranses af be-voksning.

Markstrukturerne har primært sin kulturhistoriske oprindelse i tiden efter udskiftningen. Agrene, som primært er
blevet uddelt ved blokudskiftning (omkring Hersnap også
stjerneudskiftning), har været adskilt af mange levende
hegn og diger, som har delt landskabet op i mange mindre markfelter. En del af vangehegnene fra fællesskabets
tid blev dog bevaret.

Især i den nordlige del nord for Martofte er der mange
fortidsminder i form af gravhøje og jættestuer.

Rumlige og visuelle forhold
Det bakkede og storbakkede terræn, enkelte steder i kombination med skovområderne, betinger de overordnede
landskabsrum. Disse opdeles af de sporadisk bevoksede
diger og hegn, som betinger en åben afgrænsning og et
middel til stor skala landskab. Det bakkede terræn både
betinger og begrænser udsynet og de vide udsigter til de,
for karakterområdet, afgrænsende havområder.

Af hovedgårde findes Brockdorff i nord, Scheelenborg i
den centrale del samt Brolykke og Hverringe i den sydlige
del.
Brockdorffs hovedbygning er opført omkring 1785. Dens
drift har været tæt forbundet med Scheelenborg, idet den
har været anlagt som aflæggerhovedgård under baroneriet
Scheelenborg (1680-1923).

I de kystnære områder afgrænses landskabsrummene, ud
over terrænet og enkelte skovområder, desuden af Kerteminde Bugt, Romsø Sund og Storebælt, og området langs

Scheelenborgs hovedbygning er opført i 1843 og har tilhørende haveanlæg, sø og skov. I 1700-tallet havde
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kysten er derudover karakteriseret ved at der stort set ikke
er nogen hegn og diger. Dette betinger at skalaen langs
kysten generelt er større end for resten af karakterområdet
og at landskabsrummene her er endnu mere åbne.
Kystområderne fremstår med hovedgårdspræg, pga. de
store åbne markfelter, men er overordnet set afgrænset af
terrænet og vandet frem for skovbryn, som ellers er et
typisk afgrænsende landskabselement i et hovedgårdslandskab.

Centralt i området, nærmere bestemt lige uden for den
østlige bygrænse til Hersnap samt den østlige bygrænse
ved Stubberup, er der vid udsigt ud over det åbne landskab og udsigt til kysten.
Fra Måle Bakke er der vid udsigt fra nord til øst ud over
landskabet, de kystnære områder samt Romsø Sund, som
åbner sig op foran bakken.
Bakkerne omkring Martofte og Stubberup fremtræder
særligt markant i den sydlige del. Bakkerne syd for Dalby
fremstår ligeledes markant.

Langs en meget smal zone, på op mod 500 m, i den mest
centrale del fra Martofte i nord til øst for Viby i syd, er
landskabsrummene lidt mindre og mere lukkede end for
resten af karakterområdet. Dette betinges af bakkerne,
som er særligt fremtrædende omkring denne zone.

Gennem tiden er landbruget bevaret, skalaen er dog blevet lidt større, og den oprindelige bebyggelse har overordnet set beholdt funktion og struktur. Landsbyerne ligger i
samme mønster som oprindeligt, og er ikke vokset nævneværdigt. Området er overordnet set friholdt for nybe-byggelse og tekniske anlæg, dog er kyststrækningen langs
Bøgebjerg Strand fuldstændigt blokeret, udsigts- og adgangsmæssigt, af en række sommerhuse, som er placeret
på kystsiden af vejen helt ned til vandet.

Da området er sammensat af relativt få landskabselementer, og er uden større tekniske anlæg, karakteriseres områdets kompleksitet som enkel.
Strukturen er præget af ensartede landbrugsflader med
svagt mønster i et visuelt roligt landskab. Støjniveauet i
området er afdæmpet.

Bebyggelsen, hvoraf meget er i bindingsværk, er velholdt.
Det samme gælder hegnsstrukturen, udsigterne og terrænformerne. Gravhøje og jættestuer samt især Bregnebjerg er
bevokset og virker uplejede.

De fleste af de mange gravhøje og jættestuer, som findes
nord for Martofte, fremstår ofte tydeligt på toppen af bakkerne.
Stubberup kirke fremstår meget synligt i landskabet, idet
den er placeret på toppen af en bakke, og kan ses fra stort
set alle vinkler i landskabet. Viby Mølle kan ligeledes ses
fra flere vinkler i landskabet, dog primært fra vest.

Landskabskarakterens nøglefunktioner og udviklingstendenser
Nøglefunktioner til opretholdelse/styrkelse/
genopretning af landskabskarakteren
Opretholdelsen af landskabskarakteren er betinget af den
landbrugsmæssige drift, friholdelse af nybebyggelse og
bevaringen af fortidsminder og kulturmiljøer. Naturpleje
af gravhøje, jættestuer og Bregnehøj vil styrke karakteren,
idet disse landskabselementer derved vil blive mere fremtrædende i landskabet.

Områderne omkring hovedgårdene skiller sig ikke markant ud fra landskabskarakteren, hvilket skyldes at skalaen
for hele karakterområdet generelt fremstår som middel til
stor. Hoved- og avlsbygningerne til Scheelenborg og
Hverringe står dog meget tydeligt i deres oprindelige
struktur, med tilhørende voldgrave, haveanlæg og skovtilliggender. Scheelenborg har sammen med landbrugsdrift
også mange heste og tilhørende vognanlæg. Bøgebjerg
gård virker også markant med sin kystnære beliggenhed,
sin tydelige fremtoning og sø- og haveanlæg.

Planmæssige og retlige forhold
I henhold til Regionplan 2005 er følgende forhold, som
har indflydelse på landskabskarakteren, fundet.

Vibys oprindelige gårdstruktur fremstår meget tydeligt.
Gårdene, hvoraf mange stadig er i landbrugsmæssig funktion og er i bindingsværk, ligger tæt og helt ud til vejen,
som slynger sig imellem disse. Viby kirke markerer sig ved
at have et karakteristisk tårn i bindingsværk. Lige i udkanten af byen, efter kirken, findes en gammel vindmølle i
træ, som bærer præg af at være funktionsdygtig.

Områder hvor skovrejsning er uønsket
Den nordlige del, det bakkede terræn mellem Martofte og
Stubberup, øst for Bøgebjerg gård, et større område øst
for Dalby og rundt om Viby og Måle samt kystområdet
øst for dette.
Skovbyggelinie, 300 m byggelinie
Skovområdet NØ for Brockdorff samt omkring Bøgebjerg
Skov, Kalvehave, Stavre Skov og skovområderne omkring
Hverringe.

Måle fremstår ligesom Viby med den oprindelige gårdlandsbystruktur. Dog ligger gårdene me-re spredt og lidt
tilbagetrukket fra vejen og bærer præg af at have mistet
deres landbrugsmæs-sige funktion og være overgået til
beboelse som primær funktion.
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Fredede omr. > ½ ha
Kyststrækningen øst og syd for Måle, Måle Bakke samt et
område vest for Mølleskov.

Områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder

300m strandbeskyttelseszone
Langs hele karakterområdets kyststrækning.

Viby
Viby landsby fremstår som et kulturmiljø med særlig visuel oplevelsesværdi, fordi den oprindelige gårdstruktur er
bevaret og mange af gårdene stadig er i landbrugsmæssig
funktion. Gårdene er endvidere velholdte. Kirken og
vindmøllen er ligeledes karakteristiske, intakte og velholdte.

Kulturmiljøer med særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kirkebeskyttelsesområder
500 m beskyttelseslinie omkring Stubberup og Viby kirke.
Ca. 100 m beskyttelseslinie om-kring de 2 kirker i Dalby.
Kommuneplanlagt fremtidig byzone
Øst og syd for Dalby

Scheelenborg
Scheelenborg hovedgård fremstår som et kulturmiljø med
særlig visuel oplevelsesmæssig værdi, idet hoved- og avlsog vognbygningerne fremstår meget tydeligt i deres oprindelige struktur. Alle bygningerne er velholdte og holdt i
samme stil.

Ny udvidelsesm. for eks. campingplads
Campingpladsen ved Bøgebjerg Strand.
Ansøgt vindmølle
Syd for Viby.

Hverringe
Hverringe hovedgård fremstår ligeledes som et kulturmiljø
med særlig visuel oplevelsesmæssig værdi, idet hoved- og
avlsbygningerne fremstår meget tydeligt i deres oprindelige struktur. Alle bygningerne er velholdte og holdt i
samme stil, og det tilhørende sø- og haveanlæg frem-står
velholdt.

Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder
Området omkring Gammelkær nord for Hverringe.
Større uforstyrret landskab
Hele karakterområdet.
Beskyttede naturtyper
Al strandeng, eng, mose, søer og overdrev.

Områder med visuelle oplevelsesmuligheder

Internationale beskyttelsesområder
Den østligste kyststrækning og havområdet langs hele
karakterområdets kyststrækning samt over til Romsø.

Hele karakterområdet
Hele karakterområdet besidder elementer som udgør visuelle oplevelsesmuligheder. Enten er der vide udsigter til
havet og over terrænformer, eller også opleves landskabet
mellem bakkerne, hvor disse er særligt fremtrædende.
Derudover er der i hele karakterområdet mulighed for
oplevelsen af et landskab med stor tidsdybde, hvilket ses
af den meget vedligeholdte bebyggelse og det velplejede
landskab.

Landskabskvalitetsvurdering
Vurdering af karakterstyrke
Særligt karakteristisk
Hele karakterområdet
De middelstore intensivt dyrkede landbrugsflader i et
markant bakket åbent terræn med spredtliggende gårde og
landsbyer samt vide udsigter over terrænformer, Kerteminde Bugt, Romsø Sund og Storebælt og forekomsten af
mange fortidsminder og kulturmiljøer er fremtrædende i
hele karakterområdet.

Kulturmiljøer med visuelle oplevelsesmuligheder
Måle
Måle udgør en landsby med visuelle oplevelsesmuligheder,
i det den oprindelige gårdlandsbystruktur er intakt og
fremstår tydeligt, samt at gårde og huse er vedligeholdt i
den oprindelige stil.

Intaktheden af hele karakterområdet er god, og den kulturhistoriske oprindelse afspejles i høj grad. Sammenhængen mellem naturgrundlaget og de kulturhistorisk
betingede mønstre er ligeledes tydelig.

Bøgebjerg gård
Bøgebjerg gård fremstår, med sin kystnære beliggenhed,
sin tydelige fremtoning og sø- og haveanlæg, som et kulturmiljø med visuel oplevelsesværdi.

På baggrund af ovenstående betragtninger vurderes hele
karakterområdet som særligt karakteristisk (A).
Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder
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Vurdering af tilstand
God
Hele karakterområdet
Intaktheden af de karaktergivende elementer er høj i hele
karakterområdet, idet disse fremstår i oprindelig struktur,
funktion og placering. Eneste udtagelse er hegnsstrukturen, som er ændret.
Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af elementerne er
god, og da der ikke findes større tekniske anlæg i området, og omfanget af nybebyggelse er begrænset, fremstår
karakteren uforstyrret. Muligheden for visuelle oplevelsesmuligheder ud over de karaktergivende elementer og vide
udsyn til de omkringliggende havområder, er forbedret
gennem tiden i takt med at en del af de oprindelige hegn
og bevoksede diger er blevet fjernet.
Samlet vurderes tilstanden som god.
Middel
Gravhøjene, jættestuerne samt Bregnebjerg
Intaktheden af gravhøjene, jættestuerne samt Bregnebjerg
er god.
Den vedligeholdelsesmæssige tilstand vurderes som middel, idet de er bevoksede i en sådan grad, at formen sløres,
og de derved fremtræder mindre karakteristiske. De visuelle oplevelsesmuligheder af gravhøjene, jættestuerne og
Bregnebjerg er god men forstyrret af bevoksningen.
Samlet vurderes tilstanden som middel.

Sårbarhedsvurdering
Da hele karakterområdet er klassificeret som et større
uforstyrret landskab, vil landskabskarakteren være sårbar
over for etableringen af nye større tekniske anlæg.
Kulturmiljøerne, som fremstår med en høj grad af intakthed og tidsdybde, er sårbare over for nybebyggelse, da
dette vil ændre den oprindelige gårdlandsbystruktur og
dermed sløre tidsdybden og intaktheden af bebyggelsesmønsteret. De vide udsigter, som er en af nøglekaraktererne for området, er sårbare over for tilplantning og skovrejsning, da disse tiltag vil blokere udsigtsmulighederne.
Kapacitetsvurdering
På baggrund af sårbarhedsvurderingen er områdets kapacitet i forhold til relevante planlæg-ningstemaer i
Regionplan 2005 vurderet.
Registreringspunkt:
Nr. 1. UTM 32 U E: 606195,
N 6154596
Besigtelsesdato: 28.06.2005
Niveau: Regionalt - Fyn
Besigtelsesteam: SGJ/ESF

Ingen af de planlagte tiltag som fremgår af Regionplan
2005 vil påvirke landskabskarakteren nævneværdigt.
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Vurdering af karakterstyrke
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Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder
Horseklint



Enghave

Nordskov

Langø
rand

Øksnebjerg

Martofte

Bogensø
Madehøje

Hindsholm
Hersnap

Lodshuse

Dalby
Midskov

Mesinge
Viby
Salby

ODENSE FJORD

Måle

Tårup
Bregnør
Drigstrup

Munkebo

Skattely

Dræby

00

2,5
2,5
Rosenlund

KER

55

KERTINGE NOR

kilometer
kilometer

Vester Kærby

Kertinge

TEM Kerteminde
IND
EF
JOR
D

Ladby

Agedr p

Særlige visuelle oplevelser
Visuelle oplevelser
Byflade

9

KERTEMINDE BUGT

Hindsholm Randmoræne

LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE

Vurdering af tilstand
Horseklint



Enghave

Nordskov

Langø

Øksnebjerg

Martofte

Bogensø
Madehøje

Hindsholm
Hersnap

Lodshuse

Dalby
Midskov

Mesinge
Viby
Salby

ODENSE FJORD

Måle

Tårup
Bregnør
Drigstrup

Munkebo

00

Dræby

Rosenlund

2,5
2,5

Skattely

55
KERTINGE NOR

kilometer
kilometer

Vester Kærby

Kertinge

KER

TEM Kerteminde
IND
EF
JOR
D

Ladby

God tilstand
Middel tilstand
Dårlig tilstand
Byflade
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KERTEMINDE BUGT

Hindsholm Randmoræne

LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE

Vurdering af sårbarhed
Horseklint



Enghave

Nordskov

Langø
rand

Øksnebjerg

Martofte

Bogensø
Hindsholm

Madehøje

Hersnap
Lodshuse

Dalby
Midskov

Mesinge
Viby
Salby

ODENSE FJORD

Måle

Tårup
Bregnør
Drigstrup

Munkebo

Skattely

KER

Dræby

00

2,5
Rosenlund 2,5

55

55
KERTINGE NOR

kilometer
kilometer

kilometer
Kærby
Vesterkilometer

Kertinge

KERTEMINDE BUGT

TEM Kerteminde
IND
EF
JOR
D

Ladby

Agedrup

Sårbart område
Byflade
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