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Landskabskarakterkortlægning Væth Landbrugsflade No rd       

 
Område: Væth Landbrugsflade, nordlige del (området er tilnærmelsesvis sammenfaldende med 
region 19 i Århus Amts regionalisering 2006) 
Landskabstype: Bølget landbrugsflade med landsbyer og gårde 
Reg. punkt: Kristinesminde v. Christianslund Skov         Feltarbejde: 19.-20.09.2007 EBA/VNE 
 
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.  
  
Terrænform:  
Fra Århus Amts naturgeografiske regionalisering, 2006: Terrænet har fladekarakter i den centrale, 
vestlige og sydlige del. Et mindre område i den sydøstlige 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. 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Bølget stedvis hældende flade med små erosionsdale. 
 
Vandelementer:  
Fra Århus Amts naturgeografiske regionalisering, 2006: Vandelementerne i regionen er begrænset 
til enkelte bække, der løber i erosionsdalene, bl.a. i Christianslund og Frisenvold Skove.  
 
Arealanvendelse og landskabselementer: 
Bevoksning 
Skov/plantage:  
Fra Århus Amts kulturgeografiske beskrivelser, 2006: Ældre mindre løvskove i den østlige del af 
regionen, Christianslund Skov og Haslund Skov (delvis uden for regionen) samt Frisenvold Skov 
der ligger i tilknytning til hovedgården Frisenvold (udenfor regionen).  
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Små løvskove med markante bryn. 
 
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: Småplantninger ved gårdene. 
 
Levende hegn: Fra Århus Amts kulturgeografiske beskrivelser, 2006: Få levende hegn. Lang 
sammenhængende allé mellem Jebjerg og Christianslund. Få diger, sammenhængende diger langs 
ejerlavsgrænsen til Frisenvold Hovedgård. 



 2 

Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Kun få levende hegn (på randen af Gudenådalen), 
samt alléer.  
 
Dyrkningsform  
Landbrug:  Fra Århus Amts kulturgeografiske beskrivelser, 2006: Landbrudsområde med 
overvejende mellemstore markfelter, dog større indenfor hovedgårdsejerlavene. 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Fuldtids- og deltidsbrug spredt i det åbne land samt i 
landsbyer. 
 
Blandet landbrug/natur:  - 
 
Natur/halvkultur:  Fra Århus Amts kulturgeografiske beskrivelser, 2006: Få halvnaturarealer 
overvejende i form af spredte vandhuller. 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Små skove. 
 
Bebyggelsesstruktur 
Landsby: Fra Århus Amts kulturgeografiske beskrivelser, 2006: Landsbyerne Væth, Jebjerg og 
Værum. Flere gårde ligger uudskiftede i landsbyerne. Kirke i Værum samt Ørum Kirke 
mellem Væth og Jebjerg. 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Værum (m. større nyere parcelhusområder) og Væth 
begge beliggende i randen af caseområdet. Jebjerg. Værum og Jebjerg har begge en meget grøn by-
rand ud mod det åbne land. Værums SØ by-rand er dog mere domineret af nyere boligbebyggelse. 
 
Gårde: Fra Århus Amts kulturgeografiske beskrivelser, 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: En del større gårde (fuldtid) spredt i det åbne land og 
i landsbyerne. Desuden fritidsbrug i landsbyerne. Mindre gårde langs vejen syd for Væth. Desuden 
den større gård Christianslund. 
 
Herregård:  - 
 
Husmandsbebyggelse: Fra Århus Amts kulturgeografiske beskrivelser, 2006: Husmandssteder 
indenfor Løjstrup og Frisenvold hovedgårdsejerlav. 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: En meget fin husmandsrække i nordlige udkant af 
caseområdet udstykket fra Frisenvold.  
 
Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer 
Landsby ejerlav: Fra Århus Amts kulturgeografiske beskrivelser, 2006: Ingen tydelige 
udskiftningsmønstre omkring landsbyerne. Værum er en langstrakt vejrækkebebyggelse. I 
landsbyen er flere ældre gårdstuehuse samt gadehuse velbevarede. 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Ejerlavene Værum By (Værum), Værum Ø (Værum) 
Væth By (Ørum) og Jebjerg By (Ørum). 
 
Hovedgårdsejerlav:  
Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Ejerlavet omkring Frisenvold Hovedgård 
strækker sig ind i den nordlige del af regionen. Inden for regionen ligger en stor gård der er 
frastykket Frisenvold; Christianslund. Foruden disse bygninger indeholder ejerlavet en 
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alléstrækning, ældre løvskov (Frisenvold Skov) samt en husmandskoloni, der blev frastykket 
Frisenvold i 1924. Hovedgårdsbesiddelsen er efter frastykningerne af beskedent omfang. Ejerlavet 
er enkelte steder markeret med diger.  
 
Husmandsudstykning:  
Fra Århus Amts Kulturgeografiske regionalisering, 2006: Husmandskolonier opført i tilknytning til 
hovedgården Frisenvold. 
 
Tekniske anlæg og elementer 
Motorveje/andre veje: Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Landevej 46 løber langs 
gennem caseområdet (Hammelvej), ikke dominerende.  
 
Højspændingsledninger: Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: 60 KV nord-syd gående 
(ikke dominerende) 
 
Vindmøller:  Fra Århus Amts Kulturgeografiske regionalisering, 2006: Grupper af vindmøller er 
opstillet ved Jebjerg og i den sydlige del af regionen. 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Vindmøller ved Værum Fælled øst for området (ikke 
meget dominerende fra den nordlige del). 
 
Andre arealanvendelser 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: 
Tilgrænsende byområde: Vest for Væth er der udsigt til dominerende by-rand til Langå. 
 
 
Karaktergivende rumlige, visuelle, støjmæssige forhold: 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: Skalaen i området vurderes at være middel, og den 
rumlige afgrænsning åben, dog stedvis transparent. Kompleksiteten er sammensat til meget 
sammensat. Der forekommer kun et svagt mønster i caseområdet, og strukturen udgøres primært af 
flader og punkter. Det visuelle indtryk er roligt, dog middel ved landevej og vindmøller. Støj i 
området er afdæmpet. 
 
Markante delområder og enkeltelementer: 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: 
Geotoper: Christianslund erosionsdal/bæk er en geotop, som kan opleves inde i skoven, desuden 
erosionsdalen ved Gyden/Jebjerg. 
Naturarealer:  Den østlige del af området udgøres af Christianslund og Frisenvold Skove, 
skovbrynene er meget markante og grænser ud til de store landbrugsflader.  
Kulturmiljøer: Området omkring Christianslund (afgrænset af skovbrynet mod Ø og S, Jebjerg og 
Ørum Kirke mod V og zoneringsområde-grænsen mod N), udgør et delområde/kulturmiljø i 
landskabskarakterområdet. Området karakteriseres af det herregårdprægede landskab med landbrug 
og skov. De bølgede dyrkede bygningsløse flader i den vestlige del af området er store, og brydes 
kun af alléen fra Christianslund til Ørum Kirke. Alléen er meget tydelig fra lang afstand. 
Christianslunds bygninger fremstår som et landmark i udkanten af skoven.  
Ørum Kirke og omgivelser udgør også et mindre kulturmiljø. Desuden kan Frisenvold 
husmandsrække også betragtes som et kulturmiljø.     
Tydelig sammenhæng i naturgrundlag-kulturmønster: Ja, intensiv dyrkning af morænefladen 
og skov i erosionsdalene.   



 4 

Delområder med markante visuelle forhold: Christianslund med rumdannende erosionsdale, 
skovbryn og større skala (se beskrivelse ovenfor i Kulturmiljøer). Området omkring Ørum Kirke. 
Vigtige udsigtspunkter, udsigter, orienteringspunkter og enkeltelementer/landmarks: Ørum 
Kirke er et særdeles vigtig landmark. Udsigts/indsigts området omkring Ørum Kirke er meget 
markant. Desuden vigtig udsigt til Gudenådalen fra den nordlige rand af caseområdet, udsigt fra 
Jebjerg mod Christianslund markflader og skovbryn.  
Landmarks: Ørum Kirke, Christianslund Allé, Christianslund Hovedgård, silo i Jebjerg.   
Visuel påvirkning fra tekniske anlæg, byudvikling mv.: Der er nord-syd gående 
højspændingsledninger i delområdet, men disse er ikke dominerende. 
Visuelle relationer til naboområder: Karakterområdet er afgrænset af visuelt markante 
skovbevoksede skrænter mod Ø. Også randen til Gudenådalen i N er nogle steder markant. 
Vindmøllerne ved Værum Fælled ses i Ø, de har dog ikke dominerende betydning. 
 
Landskabskarakteren: 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: 
Kort beskrivelse af nøglekarakteristika: Relativt åben varieret bølget landbrugsflade, med megen 
bebyggelse i form af landsbyer og gårde samt småskove. Området er af middel skala, og det åbner 
sig ud mod den tilgrænsende ådal. Et helt bygningsløst delområde omkring Ørum Kirke og 
Christianslund skov opdeler caseområdet i flere rum. Vide udsigter i randen mod Gudenådalen.  
 
Afgrænsning: Overkanten af ådalen i NV og V, afgrænsning af randmoræne (skrænt og skov) mod 
SØ og Ø.  
 
Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse: Udskiftning af landsbyer og herregård.                                                              
 
Landskabskarakterens og oplevelsesmulighedernes tilstand: 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: 
Tidsdybden i området er 0 til 200 år, dog med elementer ældre end 200 år. Landskabskarakterens 
intakthed er middel til god, og tilstanden af de karaktergivende elementer og de visuelle 
oplevelsesmuligheder er god. Landskabskarakterens uforstyrrethed er middel til uforstyrret.  
 
Nøglefunktioner: Intensiv landbrugs- og skovbrugsdrift.  
 
Tiltag som vil styrke/genoprette den oprindelige landskabskarakter: Retablering af hegn ved 
stjerneudskiftede landsbyer.  
 
Landskabskarakterens og visuelle oplevelsesmuligheders sårbarhed ift. 
udviklingen: 
Fra feltregistrering 19.09.07 af EBA og VNE: 
I udvikling Sårbarhed 
Eksisterende bebyggelse: 
Udbygning lediggørelse, andre 
erhverv, boliger 

Ja, for udbygning og 
lediggørelse * 

Nybyggeri: udbygning af gårde Ja * 
(Vindmøller), gylletanke (Ja, for vindmøller)** 
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* især sårbart mellem Væth og Værum (dvs. kirkeomgivelser og Christianslund) samt på randen af 
ådalen. Se den udbyggede sårbarhedsanalyse i ’Analyser for Landskabskarakter og 
lokaliseringsmuligheder for landbrugsbyggeri’.  

 
** der er ikke planlagt yderligere vindmølle placeringer på nuværende tidspunkt. 
 
Landskabskarakterens og visuelle oplevelsesmuligheders sårbarhed ift. 
planlægningen: 
Ingen planlægningsmæssige tiltag af betydning. 
 
 


