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Landskabskarakterkortlægning Væth Landbrugsflade Sy d      

 
Område: Væth Landbrugsflade, sydlige del (området er tilnærmelsesvis sammenfaldende med 
region 19 i Århus Amts regionalisering 2006) 
Landskabstype: Dyrket moræneflade 
Reg. punkt: Løgstrup-Karmark delområde           Feltarbejde: 19.-20.09.2007 EBA/VNE 
                     (sydlige del af LKM området) 
 
Naturgrundlag: 
Geologi:  
Fra Århus Amts naturgeografiske regionalisering, 2006: Plateauet består i yngre 
bundmoræneaflejringer. Enkelte steder er nedskrået erosionsdale med forbindelse til de 
omkringliggende dale. Jordbundsforholdene er svagt domineret af moræneler, der ses udbredt i den 
nord, syd og østlige del. Aflejringer af smeltevandssand- og grus har næsten ligeså stor arealmæssig 
udbredelse og forekommer som spredte partier i den nord, syd og vestlige del. Større partier af 
morænesand- og grus forekommer i den centrale og vestlige del. Terrænet har fladekarakter i den 
centrale, vestlige og sydlige del. Et mindre område i den SØ del har småbakket karakter, mens den 
nordlige del udgør et jævnt faldende terræn ned mod Gudenådalen. De landskabsdannende processer 
er glacialt betinget, og jordbundsforholdene afspejler et komplekst dannelsesforløb, hvor en 
formentlig tidligere dannet smeltevandslette (Tebbestrup Formationen) er blevet overskredet af den 
fremrykkende NØ-is. 
  
Terrænform:  
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Bølget til fladt mod S, beliggende på terrasse mellem 
randmorænebakker og ådale. Mindre erosionsdale skærer sig ned i fladen.   
 
Vandelementer:  
Fra Århus Amts naturgeografiske regionalisering, 2006: Vandelementerne i regionen er begrænset 
til enkelte bække, der løber i erosionsdalene.  
 
Arealanvendelse og landskabselementer: 
Bevoksning 
Skov/plantage:  
Fra Århus Amts kulturgeografiske beskrivelser, 2006: Ældre mindre løvskove i den østlige del af 
regionen. Mindre skovpartier i erosionsdale i den sydlige del af regionen, der er sammenhængende 
med skovarealer udenfor regionen. 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Hele randen af delområdet mod V, S og til dels Ø 
udgøres primært af skov, som virker meget rumdannende for delområdet. Der forekommer både 
blandingsskov og løvskov. Skovbrynene er mange steder meget markante.   
 
Småplantninger: 
Fra Århus Amts kulturgeografiske beskrivelser, 2006: Spredte småplantninger af både løv og nål i 
den centrale del af regionen, ofte i tilknytning til bebyggelse. 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Ved gårde samt i erosionsdale. I lavning syd for 
Gyden næsten karakter af småskov. 
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Levende hegn og diger:  
Fra Århus Amts kulturgeografiske beskrivelser, 2006: Få levende hegn, enkelte sammenhængende i 
den SV del indenfor Løjstrup Hovedgårdsejerlav. Få diger, sammenhængende diger langs 
ejerlavsgrænsen til Frisenvold Hovedgård og indenfor Løjstrup Hovedgårdsejerlav. 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Mange lave meget hullede hegn samt små alléer til 
gårde. De levende hegn og digerne er delvis sløjfede og vurderes ikke at være karaktergivende andet 
end som småbevoksninger, der bringer en vis kompleksitet ind i området.   
 
Dyrkningsform  
Landbrug:  Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Relativt tætliggende store husdyrbrug 
(især kvæg) samt meget små fritidsbrug (husmandssteder) langs veje. Mellemstore markfelter. 
 
Blandet landbrug/natur:  Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Der er kun sket 
meget få ændringer i regionens arealanvendelse i perioden fra ca. 1867 (Høje Målebordsblade) og 
frem til i dag (DTK 25). I perioden efter ca. 1930 (Lave Målebordsblade) og frem til i dag drænes og 
opdyrkes en række mindre vandhuller, bl.a. tæt ved landsbyerne Værum og Jebjerg. 
 
Natur/halvkultur:  Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Kun i erosionsdale mod S, samt 
småbiotoper i lavninger mod N. 
 
Bebyggelsesstruktur 
Landsby: Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Laurbjerg stationsby i den sydlige udkant 
af landskabskarakterområdet (ses ikke fra området). Ellers ingen landsbyer. 
 
Gårde: Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Stor variation i gårdstørrelsen, fra 
små til store gårde jævnt fordelt. Flere af de store gårde ligger indenfor ejerlavene til hovedgårdene 
Frisenvold og Løjstrup, der begge ligger udenfor regionen. 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Store gårde/heltidsbrug med høje 
fodersiloer/biogasanlæg (Over Løjstrup) samt gylletanke. Små gårde (fritids/deltids), især langs 
Hammelvej (Landevej 46) og Langåvej (vej 587). 
 
Husmandsbebyggelse: Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: To korte rækker ved Karmark 
(udstykket fra Løjstrup) og en husmandsrække parallelt med Nørskov Skov (udstykket fra 
Frisenvold). 
 
Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer 
Landsby ejerlav: Nej 
 
Hovedgårdsejerlav:  
Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Ejerlavet omkring Løjstrup Hovedgård 
strækker sig ind i den SV del af regionen. Inden for regionen ligger to store gårde, der er frastykket 
hovedgården, Store Løjstrup og Over Løjstrup. Foruden disse bygninger indeholder ejerlavet flere 
store markfelter samt enkelte frastykket husmandssteder. Uden for regionsgrænsen ligger store 
skovarealer, der hører til hovedgården. Ejerlavet er enkelte steder markeret med diger. 
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Husmandsudstykning:  
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: To korte rækker ved Karmark (udstykket fra Løjstrup) 
og en husmandsrække parallelt med Nørskov Skov (udstykket fra Frisenvold). 
 
Andet: Gamle diger (få og ikke tydelige).  
 
Tekniske anlæg og elementer 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: 
Motorveje/andre veje: Landevej 46 tværs gennem landskabskarakterområdet samt få biveje. 
 
Vindmøller: En klynge (5 stk.) høje med markant placering ved Karmark. Dominerende. 
 
Andet: Højspændingsmaster ved Lysnet Bakker ses fra hele området. (Landmark). 
 
Andre arealanvendelser 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: 
Råstofområde: Mindre grusgrav (aktiv) men ikke dominerende.  
 
 
Karaktergivende rumlige, visuelle, støjmæssige forhold: 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: 
Skalaen i området vurderes at være middel, med en åben rumlig afgrænsning og et sammensat til 
enkelt landskab. Området fremtræder som ét stort landskabsrum afgrænset af markante fjerne/nære 
bakkesider og skovbryn. Der er kun svage mønstre i landskabet, og det er domineret af flader. De 
visuelle forhold beskrives som middel rolige og de støjmæssige forhold som afdæmpede.  
 
Markante delområder og enkeltelementer: 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: 
Geotoper: Erosionsdale ved Karmark og syd for Over Løjstrup, disse opleves lokalt og virker 
strukturerende i landskabet.  
Tydelig sammenhæng i naturgrundlag-kulturmønster: Intensivt dyrket moræneflade uden 
kraftige levende hegn pga. god landbrugsjord.   
Delområder med markante visuelle forhold: Det sydlige område ved Karmark har meget kraftig 
rumvirkning fra skovene, samt ’herregårdspræg’ med store markfelter og store bygninger og lille 
erosionsdal.  
Vigtige udsigtspunkter, udsigter, orienteringspunkter og enkeltelementer/landmarks: 
Vindmølleklynge på 5 møller er meget tydelige landmarks, store gårde med anlæg, især Over 
Løjstrup, men også Store Løjstrup og to gårde i den sydlige del af området mellem Laurbjerg og 
Lindkær, markante bakkesider med skov i SØ samt meget kraftige skovbryn i V, desuden vigtigt 
udsigtspunkt ved Lindkær, samt flere vide udsigter fra hovedvejen (Randersvej) mod både Ø og V.  
Visuel påvirkning fra tekniske anlæg, byudvikling mv.: Fjerne master uden for området, specielt 
sendemast ved Katrinehøj i Ø, vindmøller samt industriprægede landbrug. Flere gårde med relativt 
høje kornsiloer (også flere lave). 
Visuelle relationer til naboområder: Skov og bakkedrag i randen, ingen udsigter til ådale. 
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Landskabskarakteren: 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: 
Kort beskrivelse af nøglekarakteristika: Åben svagt bølget landbrugsflade, med mange store og 
små gårde og mange småbevoksninger (løv), af middelstor skala samt markant ydre afgrænsning fra 
skov og bakkedrag. Store gårde og vindmøller danner orienteringspunkter.  
 
Afgrænsning: Skovområder og bakker i V, S, Ø.  
 
Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse: Gårdflytningen fra landsbyer og herregårde.                                                              
 
Landskabskarakterens og oplevelsesmulighedernes tilstand: 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE:  
Landskabskarakterens tidsdybde vurderes at være 0-200 år, og intaktheden i forhold til den 
kulturhistoriske oprindelse at være middel. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af karaktergivende 
elementer er middel, og tilstanden af visuelle oplevelsesmuligheder god. Uforstyrretheden vurderes 
at være middel.  
 
Nøglefunktioner: Intensiv landbrugsdrift 
 
Tiltag som vil styrke/genoprette den oprindelige landskabskarakter: Retablere levende 
hegn/vedligeholde gamle udflyttede gårde.  

 
Landskabskarakterens og visuelle oplevelsesmuligheders sårbarhed ift. 
udviklingen: 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: 

I udvikling Sårbarhed 
Råstofgravning Nej 
Sløjfning og manglende pleje af 
hegn 

Nej 

Lediggørelse af bebyggelse, andre 
erhverv, udbygning af 
eksisterende 

Ja (for udbygning og 
lediggørelse af 
landbrugsbygninger)  

Nybyggeri/udbygning Delvis * 
(Vindmøller), gylletanke Ja** (især ved 

bakkedrag) 
* tætliggende meget store industrianlæg på gårde påvirker landbrugsfladen med industrielt præg og 
vil være problematisk, især tæt på terrænkanter og skovbryn.  
** der er ikke planlagt yderligere vindmølle placeringer på nuværende tidspunkt.  
 
Landskabskarakterens og visuelle oplevelsesmuligheders sårbarhed ift. 
planlægningen: 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: 
- Skovrejsning fra Nørskov i V til grusgraven vil opbryde landskabsrummet men gøre 
rumvirkningen stærkere. Ikke særlig sårbart.  
- Byudvikling i Laurbjerg NØ vil komme op på fladen og dermed risikere at give bypræg.                                                                          


