Hjallelse
Moræneflade

Landskabskarakterbeskrivelse
og -vurdering
område nr. 50

Hjallese Moræneflade

LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE

Kig ud over landskabet i den centrale del af området.

Fra registretingspunkt i nord, set mod nord.

Fra registretingspunktet i den sydlige del af området øst for Skt. Klemens.
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Fra Registreringspunkt i nord, set mod syd.

Nøglekarakter

området til den nordøstlige del falder terrænet fra
omkring 37,5 m.o.h. til ca. 12,5 m.o.h. Lindved Å løber
langs den sydøstlige grænse af området mod nordøst til
Lindved, hvor den drejer mod nordvest og munder ud i
Odense Ådal nær Åsum.

Fladt, mellemskala jordbrugslandskab med spredte gårde.
Hegn og bevoksede diger samt enkelte skovområder.

Beliggenhed og afgrænsning
Arealanvendelse
Hjallese Moræneflade følger østsiden af Odense Ådal fra
Fangel og Nørre Lyndelse i sydvest forbi Odense til Åsum
og Marslev i nordøst. Området er omkring 15 km langt i
sydvest-/nordøstgående retning og ca. 4-5 km bredt.
Området er beliggende i Odense og Årslev kommuner.
Mod vest og syd afgrænses området af Odense ådal og
den mere bølgede moræneflade udgør karakterområdets
østlige afgrænsning. Den nordøstlige afgrænsning er
betinget af Langeskov-Seden smeltevandsslette.

Bevoksningsmønstre
Foruden skovområder i tilknytning til Lindved Å består
de dominerende bevoksningsmønstre af sporadisk bevoksede diger og hegn, enkelte småskove, småbevoksninger
og enkeltstående løvtræer. Bevoksningen i hegn og diger
udgøres bl.a. af: poppel, slåen, hyld, seljerøn birk, hassel,
tjørn, birk, mirabel og syren. Enkelte steder ses ahorn som
vejtræer. Skovområderne består af løvskov med indslag af
nål, på arealer fra ca. 1 ha op til omkring 30 ha.

Landskabstype

Dyrkningsform
Langt hovedparten af dyrkningsfladerne er i omdrift, med
indslag af spredte græsningsarealer, især langs vandløb.
Markfelterne varierer typisk fra 10 ha op til 40 ha. Klynger
af væksthuse findes især i den nordlige og sydlige del af
karakterområdet.

Moræneflade. Blandet landbrug / natur. Klasse 3.

Naturgrundlag

Bebyggelse og bebyggelsesstrukturer
Området er præget af middelstore gårde, mange med tilknyttede avlsbygninger, husmandssteder, landsbyer og
klynger af væksthuse. Odense by breder sig ud i området
og nyere byudvikling og industriområder findes især langs
jernbanen og hovedveje. Parcelhusudstykninger er dominerende i Højby, Neder Holluf, Hjallese og Lindved.
Omkring 25 % af karakterområdet er blevet bebygget
siden 1860erne.

– geologi og terrænformer
Dannelsesmæssigt er området en del af et større sammenhængende morænelandskab fra sidste istid. Moræneler er
dominerende i området. I områdets sydøstlige del findes
områder med ferskvanddannelser i tilknytning til Lindved Å.
Denne jordtype dækker under 10 % af det samlede areal.
Området er overvejende fladt. Fra den sydvestlige del af
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Landskabskarakteren

Kulturhistorie og kulturhistoriske mønstre
Hollufgård med tilstødende arealer har lokalt præg af
hovedgårdenes kulturhistoriske herkomst. Bygningerne,
hvoraf hovedbygningen er fra 1577, fremstår med en høj
grad af kulturhistorisk oprindelse, mens dele af det tidligere hovedgårdslandskab er overgået til andre formål end
landbrug. Siden Odense Kommune købte hovedgården,
er dens funktion blevet mere rekreativ, med bl.a. golfbane
og udstillinger. Ligeledes opnås fornemmelse af hovedgårdslandskab ved gennemkørsel af området omkring
Bramstrupgård.

Landskabskarakterområdet er især betinget af den
flade moræne med spredte gårde og landbrugsarealer i omdrift. Bevoksede diger og enkelte levende
hegn inddeler landskabsrummene i transparent
afgrænsede mellemstore landbrugsflader. Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse er især knyttet
til tiden omkring udskiftningen og arealanvendelsen
afspejler stadig strukturerne i det udskiftede jordbrugslandskab. Enkelte landsbystrukturer er dog udvisket som resultat af byudvikling, særligt med parcelhusudstykning op gennem 1900-tallet.

Tekniske anlæg
Området har et udpræget forgrenet net af større veje,
motorvej, jernbane og mindre biveje. Markante højspændingsledninger gennemskærer området på kryds og tværs.
Vindmøller, elmaster og antenner ses i store dele af karakterområdet.

I karakterområdets nordlige og sydlige del, er de kulturhistoriske strukturer der knytter sig til udskiftningstiden stadig genkendelige. Lokalt omkring Hollufgård
og Bramstrupgård, fremstår landskabet med en relativ høj grad af oprindelse.
Den centrale del af karakterområdet er i særlig grad
påvirket af byudvikling og vejanlæg, der breder sig ud
i landskabet. Størstedelen af karakterområdet er præget af nærheden til Odense, hvor tekniske anlæg som
motorvej, større vejanlæg, jernbane og højspændingsledninger gennemskærer området på kryds og tværs
og påvirker landskabskarakteren.

Landskabskarakterens oprindelse
Landskabskarakteren har hovedsalig sin kulturhistoriske
oprindelse i tiden omkring udskiftningen. Tidsdybden er
således op mod 200 år.

Rumlige og visuelle forhold

Diffus byudvikling og industriområder slører randområderne mellem by og land og gør at karakterområdet
generelt set fremstår heterogent. Landskabskarakterens historiske oprindelse er stedvist sløret, særligt i
de områder der grænser umiddelbart op til Odense.
De tekniske anlæg præger det visuelle indtryk og
understreger karakterområdets sammensatte udtryk.

Det skov- og digeafgrænsede mellemskala jordbrugslandskab, der især betinger landskabskarakteren, er stadig
rimelig synligt, om end byudvikling og vejanlæg inddrager
en stadig større del at landbrugsarealerne. Nedlæggelse af
hegn og diger, byudvikling og etablering af motorvej og
nye hovedveje, ændrer karakteren i størstedelen af området. Kulturmønstrene udviskes i takt med fremvækst af
industri- og byudvikling samt infrastruktur som veje,
motorvej og jernbane og højspændingsledninger. Blandt
andet betinget af nærheden til Odense, overgår stadig flere
husmandssteder til boligformål, men hovedparten af gårdene er stadig i landbrugsdrift. Odense bygrænse har stødt
rykket sig ud i landskabet, med inddragelse af landbrugsarealer og gårde til følge. Sammenhængen mellem landskabskarakterernes oprindelse og nuværende funktion er
forholdsvis intakt, i den nordlige og sydlige del af karakterområdet.

intens byudvikling, sløret de kulturhistoriske strukturer.
Enkelte kulturhistoriske mønstre i arealanvendelsen, fx
udskiftningen omkring Marslev og Dømmestrup, er dog
stadig genkendelige på trods af nedlæggelsen af hegn og
diger og marksammenlægninger. Byudviklingen, særligt
med tilvækst af parcelhuse op gennem 1900tallet, har
udvisket de oprindelige landsbystrukturer i fx Højby,
Over Holluf, Kilderup og Hjallese.
Hollufgård, Bramstrupgård og de tilstødende middel- til
storskalaarealer fremstår som små kulturhistoriske enklaver, i et ellers bypåvirket landskabsbillede. Landskabet
fremtræder særligt heterogent i den centrale del og kun
enkelte landskabsstrøg længst mod sydøst, er ikke påvirket
af nærheden til Odense. Tidsdybden omkring Hollufgård,
hvis hovedbygning er fra 1577, er stedvist bevaret om end
de frasolgte arealer nu er overgået til parkeringsplads, golfbane og byudvikling. Ligeledes er de oprindelige kulturhistoriske strukturer genkendelige i landskaberne omkring
Bramstrupgård.

Bevoksede diger, levende hegn og småskove danner sammen med den flade moræne et overskueligt middelskala
jordbrugslandskab. De ofte hullede bevoksede diger og
hegn inddeler de overordnede landskabsrum i transparent
afgrænsede enkle landskabsrum, hvor strukturen stedvist
brydes af enkeltstående træer og småbevoksninger. De
store landbrugsflader gør at man generelt kan se langt i
området og selv tekniske anlæg beliggende langt væk præger billedet. Sløjfning af hegn og diger, har sammen med
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Landskabskvalitetsvurdering

Selvom karakterområdets nøgleelementer er erkendbare i
dele af området, er fremtoningen dog forstyrret og heterogen. En fortsat eller øget inddragelse af jordbrugsarealer til
videre byudvikling, vejanlæg og industriområder er forventelig og vil sløre karakteren yderligere.

Landskabskarakteren
Moræneflade med jordbrugslandskab og sprede gårde.
Hegn og bevoksede diger samt enkelte skovområder
afgrænser de flade mellemstore landbrugsarealer.
Landskabskarakteren har hovedsalig sin kulturhistoriske
oprindelse i tiden omkring udskiftningen. Tidsdybden er
således omkring de 200 år, men intaktheden varierer betydeligt i området.

De tekniske anlæg i form af store veje, motorvej, jernbaner, vindmøller og højspændingsledninger, påvirker således landskabskarakteren og det visuelle helhedsindtryk er
uroligt. Den vestlige afgrænsning af karakterområdet
domineres af Odense byrand der fremtræder visuelt kompleks og bevirker at de bynære landskabsstrøg opleves
heterogene med en sammensat kompleksitet.

Vurdering af karakterstyrke
Landskabskarakterens nøglefunktioner
og udviklingstendenser

Karakteristisk
Den centrale del af området med jordbrug, gårde og skovområder
Tidsdybden afspejles i jordbrugslandskabet, med mellemtil storskala landbrugsflader og spredte gårde. Området
fremstår med en kulturhistorisk oprindelse på omkring
200 år, og stedvist mere, på trods af det bypåvirkede nærmiljø. Markante skove bevoksede diger skaber store enkle
letopfattelige strukturer og rumforhold. Delområdet indbefatter kulturmiljøet omkring Bramstrupgård og Hollufgårds hovedgårdslandskab, og vurderes at være karakteristisk.

Området er under kontinuerlig påvirkning af urban ekspansion af Odense og omkringliggende landsbyer, hvoraf
flere allerede er indlemmet i bybilledet. Jordbrugsdriften
er dog stadig overvejende intakt på de tiloversværende
arealer og såvel nyetablering af vindmøller og vejanlæg
udvisker dyrkningslandskabets oprindelige strukturer og
karakter.
Planmæssige og retlige forhold
I henhold til Regionplan 2005 er følgende forhold, som
har indflydelse på landskabskarakteren, fundet.

Karaktersvagt
Små- til middelskala jordbrugsflader med småskove og diffus
byudvikling
I det øvrige karakterområdet fremtræder landskabskarakteren mere sløret. Tidsdybden og de kulturhistoriske mønstre er her mere udvisket og området er præget af diffus
byudvikling og tekniske anlæg (særligt større vejanlæg).
Gårdene opfylder stadig en jordbrugsfunktion, men
mange husmandssteder er overgået til boligformål og småerhverv. Store arealer er blevet bebygget op gennem 1900-tallet og området vurderes samlet som karaktersvagt.

Forslag til råstof område
Syd for Hjallese er et område udpeget som fremtidigt
råstofområde.
Forslag til vandværker
Fire nye vandværker er planlagt forskellige steder rundt
om Højby
Planlagte vejanlæg
En ringvej er planlagt fra Neder Holluf og øst om Odense

Vurdering af visuelle oplevelsesmulig-

Byudvikling
Et byudviklingsområde er foreslået ved Marslev

heder
Forslag til byudvikling
Spredt rundt om i området er såvel mindre som større
arealer forslået til fremtidig byudvikling

Områder med visuelle oplevelsesmuligheder
Hovedgårdsmiljø ved Hollufgård og kulturmiljø ved
Bramstrupgård
I området omkring Hollufgård og Bramstrupgård skaber
de oprindelige og hovedgårdstypiske kulturhistoriske
strukturer, sammen med de markante skovbryn, særlige
skala og rumforhold. De større, enkle og letgenkendelige
mønstre er karakteristiske. Stengærde og velholdte diger
strukturerer landskabsrummene. På trods af Hollufgårds
bynære placering, vurderes de kulturhistoriske karaktertræk, der antyder herregårdslandskab, at besidde visuelle
oplevelsesmuligheder.

Væksthusområde
Både i den nordlige og sydlige del af området er et betydeligt areal afsat som væksthusområder
Fredningsforslag
Den sydlige del af Hollufgårds hovedgårdsjorde indgår i
fredningsforslag
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Vurdering af tilstand

yderligere landbrugsareal med ændring i landskabskarakteren til følge. De bynære arealer er dog allerede stærkt
bypåvirkede, hvorfor byudvikling indenfor de allerede
påvirkede områder, ikke nødvendigvis vil ændre landskabskarakteren her.

Middel
Hovedgårdslandskabet i tilknytning til Hollufgård og
Bramstrupgård
Stedvist går tidsdybden tilbage til før udskiftningen og
grundlæggende afspejler karakteren i dette delområde forholdene for hovedgårdslandskabet. Det kulturhistoriske
ophav er synligt lokalt omkring gården. De rumlige og
visuelle oplevelsesmuligheder er dog delvist forstyrrede af
nærheden til byen og etablering af parkeringsplads og
ændring i gårdens funktion. Samlet set betinger disse forhold at intaktheden må vurderes som middel.

Karakterområdet er sårbart overfor yderligere omlægning
af mindre gårde og husmandssteder til beboelse, hvormed
den landbrugsmæssige funktion forandres.
Områderne lokalt omkring Hollufgård og Bramstrupgård
fremstår som små kulturhistoriske enklaver, i et ellers
bypåvirket landskabsbillede og er således sårbare overfor
yderligere bebyggelse og lign.

Dårlig
Det resterende område
De landskabselementer som betinger landskabskarakteren
fremstår delvist forstyrret af tekniske anlæg og byudvikling. Store dele af de dyrkede arealer er sammenlagt som
resultat af fældning af hegn og rydning af bevoksede diger.
Jordbrugslandskabet er dog forholdsvis intakt og gårdene
overvejende velholdte. De visuelle oplevelsesmuligheder er
forstyrret, bortset fra områder lokalt omkring Hollufgård
og Bramstrupgård, hvor dele af hovedgårdslandskabets
kulturhistoriske ophav fremstår rimelig intakt.

Den igangværende og planlagte byudvikling vurderes kun
at ville påvirke landskabskarakteren i nogen grad, idet
intaktheden i disse områder allerede er lav.
Etablering af skove og hegn langs veje, byrand og tekniske
anlæg vil mindske den visuelle fremtoning af Odense i
karakterområdet.
Kapacitetsvurdering
På baggrund af sårbarhedsvurderingen er områdets kapacitet i forhold til relevante planlægningstemaer i Regionplan 2005 vurderet.

Områdets landskabskarakterer er generelt påvirket af tekniske anlæg. Veje, motorvej, jernbane og højspændingsledninger, gennemskærer området og danner visuelle barrierer. Området omkring Hollufgård og tilstødende hovedgårdslandskab er indesluttet af bebyggelse (Neder Holluf,
Højby og Lindved), og parkeringsplads samt Odense
Golfklub præger området. Det generelle indtryk i karakterområdet er forstyrret.

Som skitseret under planmæssige og retlige forhold er
betydelige arealer og nyetableringer planlagt i området.
De mest betydningsfulde, vurderet ud fra landskabskarakteren er følgende; råstofområde, vejanlæg, væksthusområder og generel byudvikling. Som beskrevet under sårbarhedsvurderingen er den generelle karakter i det meste af
området allerede præget af tekniske anlæg og diffus byudvikling, hvorfor ovennævnte tiltag ikke vurderes at ændre
karakteren markant, om end der er tale om at inddrage
betydelige arealer der i dag er i omdrift, hvilket vil sløre
den kulturhistoriske oprindelse yderligere. Bl.a. vil byudvikling omkring Marslev udviske landsbystrukturen yderligere. Det flade overvejende transparente område er som
nævnt sårbart over for højtravende tekniske anlæg, der
kan ses fra store dele af området. Områdets kapacitet vurderes som svækket som resultat af den tynde bevoksning i
området.

Områdets kulturhistoriske oprindelse er noget sløret af
såvel diffus byudvikling som ændringer i bevoksningsmønstre og dyrkningsform. Sløjfningen af bevoksede diger
og hegn, og udbygningen af parcelhusområder i eksisterende landsbyer, udvisker de oprindelige strukturer.
Området er stadig betinget af landbrugsdrift med spredte
gårde og mindre skovarealer. Området fremtræder forstyrret af byudvikling, industriområder og de mange gennemskærende veje, jernbane og højspændingsledninger.
Således må intaktheden af landskabskarakteren her betegnes som dårlig

Sårbarhedsvurdering
Den flade moræne med kun spredte hegn og diger er
generelt sårbar over for bebyggelse og tekniske anlæg der
kan ses over lange afstande.

Registreringspunkt:
UTM 55.19.847/10.22.282
UTM 55.22.321/10.29.124
Besigtelsesdato: 01.06.2005
Niveau: Regionalt - Fyn
Besigtelsesteam: MNS/ESF

Landskabskarakteren er visuelt påvirket af nærheden til
Odense, med et tæt forgrenet netværk af veje og højspændingsledninger. En øget byudvikling vil naturligt inddrage
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Vurdering af karakterstyrke
Munkebo
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Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder
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Vurdering af tilstand
Munkebo
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Vurdering af sårbarhed
Munkebo
Allese
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