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Landskabskarakterkortlægning Alling Ådal-området  

 
Område: Allingådal -vestlige del (området er tilnærmelsesvis sammenfaldende med den vestlige 
del af region 21 i Århus Amts regionalisering) 
Landskabstype: Ådal med varieret arealanvendelse 
Reg. punkt: Birkeholm (vestlige del af området)  Feltarbejde: 19.-20.09.2007 EBA/VNE 
 
 
Naturgrundlag: 
Geologi:  
Fra Århus Amts naturgeografiske regionalisering, 2006:  
Alling Å Tunneldal: Mindre tunneldalssystem, der forgrener sig fra Virring i nord og Øster Alling i 
øst til Brusgård i vest. Regionen afgrænses mod øst af marint forland og smeltevandsterrassen ved 
Auning. Mod nord og syd afgrænses regionen af morænelandskaber, og midtvejs i forløbet støder 
Rosenholm ådal til dalen fra syd. Mod vest afgrænses regionen af randmorænelandskabet ved Ølst 
bakker og et mindre område med dødis. To mindre grene af tunneldalssystemet breder sig i den 
vestlige del ind i de tilgrænsende regioner. Dalen har fra vest til øst en udstrækning på ca. 7 km i 
den nordlige gren og ca. 20 km i den sydlige gren. Regionen er generelt svagt domineret af 
ekstramarginale aflejringer, der breder sig som langstrakte bræmmer langs dalsiderne af den sydlige 
gren. I tilknytning til Alling Å forekommer centralt i dalen ferskvandsdannelser. I overgangene til 
de tilgrænsende morænelandskaber forekommer flere steder i tunneldalssystemet aflejringer af 
morænesand- og grus samt moræneler. 
  
Terrænform:  
Fra Århus Amts naturgeografiske regionalisering, 2006: Terrænet har i dalbunden fladekarakter. 
Tunneldalssystemet består flere steder i overgangene til de tilgrænsende morænelandskaber af 
skråninger med hældninger på 6-12 gr. og enkelte steder op til > 12gr. 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Bred fladbundet ådal, dalsider med varierende svag 
til moderat hældning. Terasse/’bag-dal’ på den nordlige dalside.  
 
Vandelementer:  
Fra Århus Amts naturgeografiske regionalisering, 2006: Vandelementerne består foruden Alling Å 
og Oksenbæk (uden for landskabskarakterområdet), der løber i henholdsvis den sydlige og nordlige 
del, af enkelte mindre bække og grøfter overvejende i tilknytning til det flade marine forland i øst. I 
den sydlige gren forekommer flere mindre partier med moser og enge. De landskabsdannende 
processer henføres til det subglaciale miljø, hvor smeltevand fra ismassen har eroderet underlaget.  
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Ådalen gennemløbes af Alling å, som er forholdsvis 
smal, og ikke markant i landskabet. Åen er udrettet på flere strækninger. Sidebækken Brusgård 
Møllebæk udløber NV i området, den er også udrettet/gravet, og de tilstødende arealer er 
opdyrkede. I selve ådalen findes flere gamle tørvegrave, hvor der i dag er åbent vand.   
 
Arealanvendelse og landskabselementer: 
Bevoksning 
Skov/plantage:  
Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: I den vestlige del af regionen forekommer 
løvskovsbeplantninger på skråningerne, der hører til hovedgården Clausholm, samt Tustrup lige øst 
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for landskabskarakterområdet. Det største skovareal udgøres af Mygind Skov (hørende til 
Clausholm, i udkanten af landskabskarakterområdet.) 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Mange småbevoksninger på skråningerne, samt 
plantager med blandingsskov fra 1950’erne på gamle hedearealer. 
 
Småplantninger: 
Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Krat og sumpskov forekommer i 
tilknytning til lavtliggende eng- og mosearealer i den centrale og vestlige del af regionen. 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: En del sumpskov på den flade dalbund, samt løvskov 
på skråningerne. Kun få steder er dalskrænterne synlige, pga. træbevoksninger. 
 
Levende hegn:  
Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Regionen indeholder forholdsvis få 
levende hegn, der overvejende forekommer på sandede terrasseaflejringer i den centrale del af 
dalen. Allébeplantning forekommer i tilknytning til hovedgårdene Tustrup og Clausholm. Diger 
forekommer i form af skovdiger omkring de ældre hovedgårdsskove centralt i regionen.  
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Lave hullede levende hegn, som skaber en 
transparent opdeling af ådalen. Enkelte steder i landskabskarakterområdet findes alléer og 
haveanlæg, hhv. ved Clausholm og Birkeholm.  
 
Dyrkningsform  
Landbrug:  Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Landbruget har et mere 
ekstensivt præg i den vestlige del af regionen, hvor det overvejende er begrænset til terrasseflader 
og skråninger i dalen. Mvj-aftaler er indgået på lavtliggende arealer flere steder i dalen, i den 
vestlige del endvidere på skråninger og terrasseflader. 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Flere heltidsbrug primært i landsbyer, samt enkelte 
fritliggende gårde. Desuden fritidsbrug i både landsbyer og det åbne land. I forbindelse med 
Clausholm forekommer store markflader og skovbrug, dog primært uden for 
landskabskarakterområdet. 
 
Blandet landbrug/natur:  Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Dalbunden udgør en 
mosaik af brak, græsning (enge), dyrkning, krat, sumpskov samt intensiv dyrkning på 
dalskråningerne. 
 
Natur/halvkultur:   
Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Flere sammenhængende eng- og 
mosearealer i lavtliggende områder nær Alling Å i den vestlige og centrale del af dalen. 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Græssede overdrev på hhv. nordsiden af dalen ved 
Brusgård, samt på sydsiden af dalen ved Hvalløs. Desuden græssede enge i dalbunden. 
 
Bebyggelsesstruktur 
Landsby: Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Flere mindre landsbyer, der 
ligger som randlandsbyer langs dalens sider. Der er en kirke i Årslev. 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Årslev (kirkelandsby) beliggende på terrasse på 
nordsiden af ådalen.  
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Gårde: Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Gårdene er små til mellemstore 
og ligger enten i landsbyerne eller på terrassefladerne eller skråningerne langs dalbunden. Der er 
flest fritliggende gårde i den østlige del af regionen. 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Der er flere samlinger af gårde, hhv. i Robdrup og 
Hvalløs. I forbindelse med Årslev findes få fritliggende gårde. Desuden findes Birkeholm mod V.  
 
Herregård: Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Clausholm Hovedgård, 
lokalitet fra 1300-tallet, nuværende hovedbygning opført fra 1693. 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Clausholm Hovedgård. Ejerlavet har både jord 
indenfor og udenfor ådalen. Desuden finder man Brusgård Højskole i landskabskarakterområdet. 
 
Husmandsbebyggelse: Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Få enkeltliggende 
husmandssteder i kanten af dalbunden, ikke egentlige samlinger. 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Der er to enkeltliggende husmandsbebyggelser meget 
nær ved motorvejen i V, samt en kort husmandsrække ved Clausholm (Vasen).   
 
Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer 
Landsby ejerlav: Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Landsbyerne ligger 
som randlandsbyer i overgangen mellem de to ressourcegrundlag, eng og ager. Flere af landsbyerne 
har præg af udskiftning, da gårde er udflyttet til de bagvedliggende morænelandskaber i ejerlavene. 
Nyere bebyggelse i form af parcelhuse er næsten fraværende. I Årslev ligger flere ældre bygninger, 
heraf bindingsværkshuse. 
 
Hovedgårdsejerlav: Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Clausholm 
Hovedgårdsejerlav strækker sig fra den sydlige bred af Alling Å og op i det bagvedliggende 
morænelandskab. Inden for regionen er ejerlavet karakteriseret af de ældre løvskove, Mygind Skov, 
Dyrehave og ældre beplantninger tæt ved hovedgården. Selve hovedgården består i hovedbygning 
med 5 grundmurede fløje, staldgård, avlsgård, voldgrav og parkanlæg med mølle. Allébeplantninger 
ses nær gårdanlægget. Der i dag tilknyttet museum til hovedgården. 
 
Husmandsudstykning: Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006: Enkelte 
husmandssteder, der ligger i overgangen mellem de to ressourcegrundlag, eng og ager.  
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Ganske få enkeltliggende husmandssteder.   
 
Andet: Fra Århus Amts kulturgeografiske regionalisering, 2006:  
Kulturhistorisk udvikling/ophav: Der indtræder kun mindre arealanvendelsesmæssige ændringer i 
regionen gennem de sidste ca. 200 år, og mange steder, især i de ekstensive områder samt omkring 
randlandsbyerne og Clausholm Hovedgård, kan arealanvendelsen relateres til anvendelser tilbage i 
middelalderen. I perioden fra ca. 1867 (høje målebordsblade) til ca.1930 (lave målebordsblade) 
indtræder næsten ingen arealanvendelsesmæssige ændringer i regionen. I perioden fra ca. 1930 til 
ca. 1975 (1. udgave af 4cm kortet) indvindes områder af den vestlige del af dalen til 
landbrugsmæssig drift, bl.a. Kæreng nedenfor Clausholm. Der plantes levende hegn på 
terrasseflader i den centrale del af dalen. Motorvej E45 anlægges i den vestlige del af dalen. 
 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Vandmølle ved Årslevholm SØ for Årslev. 
Tørvegravning i dalbunden og overdrev på dalsiderne. Ved Brusgård/Brusgård Møllebæk har 
ligeledes tidligere ligget en vandmølle, der hvor vejen krydser bækken i dag, der kan således have 
været en opstemning her. 
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Tekniske anlæg og elementer 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: 
Motorveje/andre veje: Caseområdet er afgrænset af motorvej mod V. Der er landeveje og biveje 
på randen til dalen. Der er en motorvejsbro i den vestlige ende af caseområdet. Broanlæg og trafik 
ses fra området.   
 
Højspændingsledninger: Dalen krydses af et dominerende højspændingstracé. 
 
Andre arealanvendelser 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: 
Råstofområde: Meget stor råstofgrav og tilhørende fabrik lige uden for caseområdet mod V. Disse 
er meget synlige fra den vestlige ende af caseområdet. 
 
Karaktergivende rumlige, visuelle, støjmæssige forhold: 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: Skalaen i området vurderes at være middel til stor, 
med en forholdsvis åben rumlig afgrænsning. Kompleksiteten i området er sammensat, og der er et 
dominerende mønster. Strukturen udgøres primært af linier og punkter, og visuelt betragtes området 
som roligt, og støjmæssigt afdæmpet. Dog støj i den vestlige ende af området ved motorvejen.  
 
Markante delområder og enkeltelementer: 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: 
Geotoper: Brusgård Møllebæk sidedal, samt hoveddalen omkring Allingådal. Tydelige dalsider 
hvor der græsses og dyrkes.  
Naturarealer:  Mosaik med sumparealer og overdrev. Skovområder på dalsider.  
Kulturmiljøer:  Clausholm Herregårdslandskab, og Tustrup lige øst for området. 
Tydelig sammenhæng i naturgrundlag-kulturmønster: Drænet dalbund og delvis dyrket dalbund 
og dalsider slører sammenhængen. 
Delområder med markante visuelle forhold: Særligt åbent dalrum SV for Årslev. Clausholm 
området fremstår med sine alléer og bygningsanlæg som storslået. Brusgård Højskole er ligeledes 
markant med omfattende bebyggelse samt skovslugt. Desuden fremstår den vestlige del af området 
med motorvejsbro og udsigt til råstofgrave med stejle skrænter, som et særligt delområde.   
Vigtige udsigtspunkter, udsigter, orienteringspunkter og enkeltelementer/landmarks: Der er 
mange vigtige udsigtspunkter fra dalranden, specielt fra Birkeholm, Hvalløs og den sydlige udkant 
af Årslev. Desuden er der bredt udsyn fra Rødebro ved Clausholm. Af markante landmarks kan 
nævnes to store gårde i udkanten af Årslev, højskolen, silo i Hvalløs, skorsten ved fabrik uden for 
caseområdet samt Årslev Kirke. Disse har dog kun lokale indsigtszoner.  
Visuel påvirkning fra tekniske anlæg, byudvikling mv.: Markant visuel påvirkning fra 
motorvejen og motorvejsbroen, som bryder sammenhængen i ådalen. Desuden påvirkning fra 
fabrikken ved råstofgraven også i V. 
Visuelle relationer til naboområder: Fabrik med høje skorstene samt råstofgrav, begge mod vest.  
 
Landskabskarakteren: 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: 
Kort beskrivelse af nøglekarakteristika: Bred markant fladbundet ådal, hovedsagelig 
bygningsløs, med mosaik af småskove, marker, enge, moser og tørvegrave i dalbund og på siderne. 
Storslået udsigt fra dalranden. Middel til stor skala. Enkelte store gårde på randen af skråningerne, 
samt gårdsamlinger og enkeltliggende gårde på plateauet og terrasserne.   
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Afgrænsning: Caseområdet afgrænses af overkanten af ådalen mod N og S, mod V indsnævres 
dalen og skæres af motorvejen. Mod Ø er caseområdet ikke naturligt afgrænset, men afgrænses af 
projektområdets grænse. 
 
Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse: Middelalder (Clausholm, græsning) og 
landsbyudskiftning.                                                             
 
Landskabskarakterens og oplevelsesmulighedernes tilstand: 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: 
Tidsdybden af landskabskaraktererne vurderes at være fra 0-200 år, og visse elementer ældre end 
200 år. Landskabskarakterens intakthed i forhold til kulturhistoriske oprindelse er middel, og 
ligeledes den vedligeholdelsesmæssige tilstand af elementer. Tilstanden af oplevelsesmuligheder og 
landskabskarakterens uforstyrrethed vurderes således også at være middel.  
 
Nøglefunktioner: Græsning, høslæt, ekstensiv drift.  
 
Tiltag som vil styrke/genoprette den oprindelige landskabskarakter: Yderligere græsning, 
fjernelse af plantager og levende hegn i dalbunden, etablering af afskærmende beplantning ved 
gårde/anlæg på randen af dalen.  
 
Landskabskarakterens og visuelle oplevelsesmuligheders sårbarhed ift. 
udviklingen: 
Fra feltregistrering 20.09.07 af EBA og VNE: 
I udvikling Sårbarhed 
Tilplantning Ja 
Ekstensivering (?) Nej 
Sløjfning og manglende pleje af 
hegn 

Nej 

Driftophør og tilgroning af 
overdrev/vådomr. 

Ja 

Udbygning og lediggørelse af 
bebyggelse (eksisterende) 

Ja, mest for udbygning 

Udbygning af gårde (nybyggeri) Ja* 
(Vindmøller)** og gylletanke Ja for gylletanke 
* se udbygget sårbarhedsanalyse i ’Analyser for Landskabskarakter og lokaliseringsmuligheder for 
landbrugsbyggeri’. 
** der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt nye placeringsområder for vindmøller. 
 
Landskabskarakterens og visuelle oplevelsesmuligheders sårbarhed ift. 
planlægningen: 
Ingen planlægningsmæssige tiltag af betydning. 


