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INDLEDNING

Denne landskabsanalyse er udarbejdet som en del af grund-
laget for udpegning af rammeområder til solcelleanlæg i 
forbindelse med tillæg til KP 21.

Afsættet for denne analyse er en overordnet landskabsanaly-
se med titlen ’Landskab baggrundsrapport 2020’, der baserer 
sig på landskabskaraktermetoden, samt div. kommunale 
kortværk og udpegninger og retningslinjer og bestemmelser i 
KP 17 og KP 21.

Denne analyse beskæftiger sig med ialt 16 områder, hvoraf 10 
er analyseret nærmere ved hjælp af kortlagte oplysninger om 
landskabelige forhold, suppleret med besigtigelse og vurde-
ring af de konkrete forhold i marken. 
For de resterende 7 områder er der foretaget en screening af 
diverse oplysninger om det enkelte landskabsområde, sam-
menholdt med oplysninger om topografi og luftfoto.

Screening og analyse af de 16 områder skal bidrage til kon-
kret at kvalificere udpegning og udstrækningen af rammeom-
råderne i tillægget til KP 21.  
Analysen munder desuden ud i en prioitering af de enkelte 
områders egnethed til placering af solcelleanlæg, samt en 
række anbefalinger til brug i den videre planlægning.
Anbefalinger knytter sig til indtegnet områder på luftfotos.
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Interesseområde 1 Rovstrup,Krejsel og Simmersted

ANBEFALING
Område A anbefaler vi som lav prioritet i forhold til solcelleanlæg, grundet udpegningen indenfor bevaringsvær-
digt landskab, men opstår der behov, vurderer vi at landskabsrummet vil kunne fungere til solcelleanlæg med 
plantninger omkring. 
Område B anbefales som 1. prioritet. Landskabet vurderes at være ideelt til solcelleanlæg, særligt øst for høj-
spændingstracéet, da området, markeret med hvid farve på kortet, ligger udenfor udpegningen som bevarings-
værdigt landskab. Det hvidskraverede område opleves som et storskalaplateau, hvor anlæg ikke vil skæmme, set 
fra omgivelser. Store flader med solcelleanlæg kan i øvrigt underinddeles med levende hegn, der adskiller mar-
kerne, ligesom i dag, og dæmpe det visuelle indtryk af solcelleanlæg. 
Hvis det bliver aktuelt med solcelleanlæg i den nordvestlige del af område B, anbefaler vi yderligere besigtigelse 
af området, vist med gult, for at vurdere evt. anlægs synlighed set fra nord.
Hvis der etableres anlæg ind mod landsbyen, anbefaler vi, at der udlægges en bred zone plantninger og en sti, der 
skaber forbindelse mellem de radiære veje mod øst. Derved kan området tilføres rekreativ merværdi. Landevejen 
sydfor er en naturlig afgræsning af område B, da området sydfor samlet set byder på herlighedsværdi med bølget 
terræn, skov og kratbevoksninger, samt mindre markstykker.
Område C anbefales som 2. prioritet til solceller forudsat, at der plantes ud mod vejen.
Område D anbefales som 3. prioritet, da det ligger indenfor udpegningen bevaringsværdigt landskab. Efter besig-
tigelse vurderer vi dog alligevel, at det kan indgå i interesseområdet, hvis det tilpasses i forhold til synlighed fra 
E45. Planlægning kan ske ud fra det synspunkt, at solcelleanlæg tæt ved motorvejen kan skabe positiv synlighed/ 
markedsføringsværdi i forhold til grøn energi mv. Set med vore øjne, ligger der også et potentiale i at give anlæg-
gene et visuelt udtryk, så de får karakter af landskabskunst. Derved kan opnås at anlæggene byder på andet og 
mere end blot at være tekniske anlæg. 
Det hvidskraverede felt i område E anbefales som 1. prioritet, i lighed med det hvidskraverede felt i B. Plantninger 
omkring anlæg i område E anbefales at have karakter af flertrins- skovbryn, der forholder sig til terrænformer 
og de bugtede forløb som nogle af de levende hegn i området har i dag. Det gælder primært i den østligste del af 
område E.  
Område F skråner mod syd. Selvom der plantes omkring et solcelleanlæg ud mod motorvejen, vil solcelleanlæg
nok være synlige ovenfor. Vest for arealet er der højskov, som nedsætter effekten af solcelleanlægget pga. 
skygge, så vi anbefaler at området udgår af interesseområdet.
Da område G har en høj landskabelig herlighedsværdi, anbefaler vi derfor at det udgår af interesseområdet.

OMRÅDE OG UDPEGNINGER
Relateret til baggrundsrapport landskab K 7: Småbakket landskab. 
Prioritet: Middel i forhold til solceller. Middelstore parceller.

ANALYSE 
   Området ligger tæt ved Kommunegrænsen. Kolding Kommune oplyser, at de ikke ser problemer i forhold til 
   Haderslev Kommunes udpegning som interesseområde for solcelleanlæg. Omkring E45 er landskabet åbent og
   solcelleanlæg vil være eksponerede i større eller mindre grad afhængigt af om denne synlighed ønskes.
   Vest for E45 danner et større skovområde overgang til et åbent storskalalandskab på et plateau, præget af 
   tekniske anlæg. 

A: Området ligger indenfor udpegningen bevaringsværdigt landskab og har derfor lav prioritet, men da det rumligt 
    har sammenhæng med området nordfor landevejen, vurderer vi, at det kan indgå i interesseområdet.
B: Område B fremstår som en let bølget stordriftsflade, hvor højspændingstracéet præger oplevelsen af landska-
    bet. Vest for højspændingstracéet er landskabet udpeget som bevaringsværdigt. Hvis det bliver 
    aktuelt med solcelleanlæg der, bør særligt området vist med gult på luftfoto, vurderes nærmere i forhold til
    synlighed nordfra.  
    Overgang til Simmersted vurderes umiddelbart uproblematisk, hvis der planlægges en vis afstand til byen, med 
    plads til brede plantninger, der kan dæmpe anlæggenes visuelle virkninger.
C: Området fremstår småbakket med et resulterende fald i nordvestlig retning. Med plantninger omkring solcelle-
    anlæg, vurderer vi, at de kan integreres i området. 
D: Er udpeget som bevaringsværdigt området, men opstår der behov vurderer vi, at solcelleanlæg vil kunne inte-
    greres i området og plantninger dæmpe synlighed set fra E45, da terrænet skråner lidt ud mod motorvejen.
E: Bølget stordriftsflade, der vurderes egnet til solcelleanlæg. Der er ikke umiddelbart særlige landskabelige hen-
    syn at tage. Den nordøstlige del er også udpeget til placering af vindmøller. I den del af området er skalaen lidt
    mindre og fremstår som et småbakket landskab med spredte småskove. Det betyder at landskabsrummene 
    kontinuerligt forandrer sig, når man bevæger sig rundt.  
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Bevaringsværdigt landskab KP21
Sammenhængende landskab KP21
Vindmølleområder KP 17
Kolding Kommune
Bakkelandskab 
Udskiftningslandskab
Stordriftsflade
Husmandslandskab 
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Interesseområde 1 Rovstrup, Krejsel og Simmersted

FOTO 1 Kig mod syd ad Østerskovvej, hvor stordriftsflader og højspændingsmaster præger. Solcelleanlæg kan integreres med plantninger 
omkring uden at den landskabelige oplevelsesværdi forringes.

FOTO 2 Kig mod nord ud over stordriftsfladen, i baggrunden ses bevoksninger og levende hegn, der danner rum og bugtede forløb.
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HØJSPÆNDING

OMRÅDE OG UDPEGNINGER
Relateret til baggrundsrapport landskab. 
K 7: Småbakket landskab. Prioritet middel i forhold til solceller.
K 8: Maustrup Stjerneudskiftning. Småbakket landskab. Prioritet: Middel. Markflader i forskellige størrelser.
K 9: Landbrugsflade. Høj prioritet i forhold til solceller. Mindre parceller og gårde.

ANALYSE 
Den sydøstlige del af området er udpeget som bevaringsværdigt landskab. 
Den karakteristiske struktur som stjerneudskiftninger kan give i et landskab med levende hegn, der stråler ra-
diært ud fra landsbyen, er ikke aflæselig i landskabet. 

A: Nordfor området er landskabet udpeget som sammenhængende landskab og den rumlige afgrænsning ud mod  
    interesseområdet består af skov og levende hegn. Område A fremstår med karakter af bakket stordriftsflade og
    ét stort rum. Den sydlige del af område A er udpeget som bevaringsværdigt landskab, men fremstår som en
    integreret del af det store rum.
    Vandløbet fremstår ikke i en tydelig dal, der er synlig fra landevejen. 
    Der er flere vindmøller og højspændingstracé, der går tværs gennem området og vurderes ikke skæmmende.
B: Er mere bakket end område A og består af mindre rum, adskilt af levende hegn.
C: Opleves som stordriftsflade og har rumlig sammenhæng med område A.

ANBEFALING
- Den nordvestlige det af den småbakkede stordriftsflade i område A, har 1. prioritet til solcelleanlæg. Områ-
  det er hvidskraveret på luftfoto. Da hele område A fremstår som ét stort rum vurderer vi, at solcelleanlæg med 
  plantninger omkring, vil kunne integreres uden at skæmme.
  Karakteren stordriftsflade fortsætter sydfor landevejen, og det kan overvejes at udvide interesseområdet med         
  delområde C på luftfoto. Området har 2. prioritet. Området kan muligvis udvides yderligere mod vest, og her anbefa-
  ler vi yderligere besigtigelse og vurdering.
- Hvis det bliver aktuelt at udlægge område B til solcelleanlæg anbefaler vi en nøjere vurdering af lokaliteten pga. 
  det bakkede terræn, der byder på herlighedsværdi set fra Bjerndrupvej. Derfor anbefaler vi,  at området har 3. 
  prioritet.
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FOTO 1 Kig mod sydøst ud over det store åbne landskabsrum, hvor solcelleanlæg kan integreres med plantninger omkring.

FOTO 2 Kig mod nordvest. Tekniske anlæg i området vurderes ikke at forringe oplevelsen af landskabet væsentligt, trods udpegningen som 
bevaringsværdigt landskab.
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Interesseområde 3 Styding
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ANBEFALING
Alle tre områder vurderes at være velegnede til placering af solcelleanlæg. Det fordrer naturligvis, at landska-
belige træk som terrænforhold og plantningsstrukturer tages i ed. Område A anbefaler vi som 1. prioritet, da der 
er gode muligheder for indpasning af anlæg i det småbakkede landskab, i stil med det eksisterende anlæg. 
Det anbefales, at der i den videre planlægning skeles til historiske kort for at afdække om det giver mening
at retablere hegn, hvor de tidligere har været. På den måde kan landskabets kulturhistorie med stjerneudstyk-
ningen bringes frem i lyset igen og indskrives i en ny sammenhæng med moderne tekniske anlæg. På den måde 
vil velplanlagte solcelleanlæg med omgivende plantninger kunne byde på merværdi i rekreativ og kulturhistorisk 
sammenhæng.
Da område B har karakter af stordriftsflade, anbefaler vi denne som en mulig 2. prioritet. Område C, der indgår i 
udpegningen bevaringsværdigt landskab, kan være en mulig 3. prioritet, hvis der opstår behov.

OMRÅDE OG UDPEGNINGER
Relateret til baggrundsrapport landskab K 8: Maustrup Stjerneudskiftning. Småbakket landskab.
Prioritet: Middel. Markflader i forskellige størrelser.

ANALYSE 
Bakkelandskabet er meget tydeligt. Der er både større og mindre markflader adskilt af levende hegn eller 
diger. 

A: Styding er formentlig stjerneudstykket, da hegnsstrukturen omkring det etablerede solcelleanlæg, danner
    de karakteristiske rum som lagkagestykker. Det fremtrædende er, at disse levende hegn nogle steder går på
    tværs af højdekurverne og derved fremhæver terrænformerne. 
    Det eksisterende solcelleanlæg er markeret med blå firkant. Anlægget viser på forbilledligvis, hvordan sol-
    celleanlæg kan være velintegreret i et bakkelandskab. Solcellerne fremstår som bølgede forløb, nærmest
    som et stort stykke stof der svøber terrænformerne. De bølgede forløb kan opfattes som et skulpturelt ele-
    ment. Anlægget fremstår efter vores vurdering på ingen måde skæmmende og tilbyder en positiv, uventet 
    oplevelse i landskabet.
    Der er flere tekniske anlæg i området, og vi vurderer, at etablering af flere solcelleanlæg ikke vil forringe 
    landskabsoplevelsen nævneværdigt.
B: Det kan overvejes at udvide interesseområdet, hvis behov, da dette område har karakter af stordriftsflade 
    uden særligt værdifulde landskabstræk at tage hensyn til.
C: Er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Grundet levende hegn langs veje opleves landskabet som små
    eller mindre veldefinerede rum, hvorfor solcelleanlæg relativt nemt kan indpasses i landskabet og være
    visuelt afskærmede. 
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FOTO 1 Kig mod solcelleanlæg og vindmølle på afstand. Anlægget er synligt men skæmmer ikke, da anlægget dels er relativt lille, dels er 
tilpasset terrænformerne.

FOTO 2 Zoom af samme foto som ovenfor, der viser hvordan solcelleanlægget følger terrænformen og byder på oplevelse.
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Interesseområde 4 Kastrup Enge
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Bevaringsværdigt landskab KP21
Sammenhængende landskab KP21
Større uforstyrrede landskaber KP17
Vindmølleområder KP 17
Geologisk bevaringsværdi KP17
Tønder Kommune
Stordriftsflade (hele arealet)
Dallandskab (sydfor)
Mosaiklandskab

ANBEFALING
Grundet den geologiske udpegning og de oplevelsesmæssige kvaliteter med skulpturelle hegn i område B foreslår vi, at 
dette område udgår af udpegningen og at placering af solceller trækkes længere mod syd, til område A. Derved kommer 
anlæggene lidt på afstand af Udsigtsvejen og boligerne der. Udsigten anbefales bevaret.
Vi vurderer samtidig, at den store slette kan absorbere større solcelleanlæg og at de ikke vil forringe udsigten oppe fra 
Udsigtsvejen, når de placeres på afstand af denne. Set på den afstand vil de givet fremstå som ensartede flader i lighed med 
afgrøder. De kan derfor indgå som en integreret del af landskabet, der fremstår som et tæppe med store felter i forskellige 
farvenuancer.
Område A anbefales højt prioriteret og det bedste delområde i område A er, efter vores opfattelse, det sted hvor de to lan-
deveje krydser hinanden, vist med hvid ellipse. Anlæggene kan medvirke til at give variation i landskabet på de lange lige 
strækninger og forstærke virkningen af vejkrydset. I kombination med de stedlige landskabelige forhold kan solcelleanlæg 
få en skulpturel karakter og skala, som der nok er langt imellem i Danmark. Vi vurderer, at solceller faktisk i dette tilfælde 
kan tilføre noget positivt til landskabsoplevelsen, hvis anlægget udformes med omtanke og sigte på en skulpturel virkning. 
Der findes mange former for udseende af solceller i dag, så dette sted rummer potentiale til blive et pionerprojekt i den 
retning! 
Hvis opfattelsen af solcelleanlæg som tekniske anlæg, derimod er, at de skæmmer anfaler vi, at de placeres på afstand af 
veje, så de visuelle virkninger dæmpes mest muligt.  

I den videre planlægning bør synligheden af solcelleanlæg vurderes set fra Højrup Kirke, der ligger oppe på bakken i Tønder 
Kommune. Vi vurderer, at solcelleanlæg også set derfra vil fremstå som en integreret del af landskabstæppet, men vi anbe-
faler, at der foretages en nærmere vurdering. 
Område C kan benyttes til solceller, hvis behovet for udpegning af arealer udover område A opstår. Område C har 2. prioritet.

OMRÅDE OG UDPEGNINGER
Relateret til baggrundsrapport landskab K 12:  Hedeslette. 
Prioritet: Høj i forhold til solceller. Store parceller.

ANALYSE 
A: Den flade hedeslette fremstår som et landskab i den helt store skala, næsten så langt øjet rækker. Store åbne markflader, 
    med få lineære hegn og enkelte store poppeltræer, giver oplevelsen af et storladent landskab, hvor den enkle struktur står
    stærkt. Dette understreges af de to landeveje som kompromisløst, og bogstaveligt talt, gennemskærer sletten på kryds og
    tværs.
    Størstedelen af området er udpeget som vindmølleområde, og i den østlige del af området er der flere vindmøller idag. 
    Vi vurderer, at solcelleanlæg kan absorberes i store flader i område A og næsten understøtte den særlige oplevelse af land-
    skabets store skala på en positiv måde, hvis de planlægges og udformes så de harmonerer med landskabets kvaliteter.
    Syd for område A ligger Højrup Kirke i Tønder Kommune. Der er givet visuel kontakt til området oppe fra kirken.
B: De fremtrædende lineære, nord-sydorienterede levende hegn, danner en særligt markant struktur, der har skulpturel karak-
    ter, da de går vinkelret på højdekurverne og dermed er letopfattelige fra Udsigtsvejen. Se fotos. 
    Skiftet i landskabsoplevelse sker intenst over en utrolig kort strækning, fordi skråningen syd for Udsigtsvejen er så markant. 
    (Skråningen er fremhævet med en hvid ellipse på luftfoto). Skråningen fremtræder tydelig, fordi den ligger fuldstændig 
    åben. Man oplever en effektfuld, nærmest dramatisk variation i landskabet, når man bevæger sig mellem plateauet oppe og 
    sletten nede, i dette store, åbne landskab med en uhyre stram og enkel struktur, som vi vurderer som landskabeligt værdi-
    fuld. Udpegningen geologisk bevaringsværdi lapper ind i område B. 
C: Dette område har også en stor skala og er rumligt klart defineret mod omgivelserne. 
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FOTO 1 Vue over landskabet mod syd, set fra Udsigtsvejen, hvor overgangen mellem bakkeø og slette er markant. 
Den store, flade slette med de markante linære hegn vurderes som et meget karakterfuldt landskab, hvor solcelleanlæg på afstand kan virke 
som integrerede felter i det store landskabstæppe.

FOTO 2 Kig fra Kastrupvej mod nord langs Toftlundvej. Den flade hedeslette i forgrunden og Gram bakkeø, rejser sig i baggrunden.
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OMRÅDE OG UDPEGNINGER
Relateret til baggrundsrapport landskab K 11: Gram Bakkeø.
Prioritet: Middel til høj i forhold til solceller. Overvejende store parceller.

ANALYSE 
Oplevelsen af bakkeøen er tydelig og der er udsigt over landskabet både mod nord og syd. Oppe på plateauet kan 
solcelleanlæg integreres og skærmes visuelt med plantninger.

A: Markeret med rødt på luftfoto. Der er god udsigt over landskabet mod syd. Anlæg af solceller på den sydvendte
    skråning vil skærme for udsigten. Se foto 1.
B og C: Levende hegn danner rumligt velafgrænsede markrum på plateauet, hvor solcelleanlæg relativt nemt kan
    integreres og vi vurderer, at der ikke er særlige landskabelige hensyn at tage.
D: Markeret med rødt på luftfoto. Store markflader, der umiddelbart er velegnede til solcelleanlæg, men hvis der
    etableres solcelleanlæg med plantninger omkring, forsvinder udsigten langs vejen.
E: Markfladerne er afgrænsede af levende hegn mod syd og solcelleanlæg kan etableres med plantninger omkring
    uden at de syner væsentligt.

ANBEFALING
Vi vurderer at udsigten over landskabet i område A er værdifuld og har høj herlighedsværdi. Derfor anbefaler vi at 
område A udgår som interresseområde.
Områderne B, C og E anbefales som 1. prioritet og velegnede til solcelleanlæg, da de med skærmende plantninger 
kan integreres med landskabet som isolerede enheder. Set udefra kan de derved fremstå som grønne vægge eller 
volumener. Dette er tilfældet med det eksisterende anlæg, markeret med blåt på kortene.
Område D er umiddelbart velegnet til etablering af større solcelleanlæg på plateauet. Men eftersom udsigten fra 
Nørremarksvej mod nord har høj landskabelig herlighedsværdi med kig til bakkeøen nordfor, anbefaler vi, at områ-
det udgår af udpegningen eller, at området underinddeles, så udvalgte steder er friholdt for anlæg. 
Hvis området inddeles i flere parceller med solceller med plantninger omkring, kan der dannes korridorer, der er 
optisk ledende mod nord. Derved skabes indrammede, intense kig. Der kan evt. etableres en eller flere stiforbindel-
ser i korridorerne. Når man kommer ud på nordsiden af parcellerne, kan udsigten til bakkeøen nordfor åbne sig i et 
stort panorama.
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D
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C

Foto 1: Udsigt over landskabet mod syd skjules, hvis der etableres solcelleanlæg med plantninger omkring på marken, vist med hvid.
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Interesseområde 6 Neder Jerstal

ANBEFALING
Langt størstedelen af det samlede område er udpeget som sammenhængende landskab og da denne udpegning prio-
riteres højt, kan etablering af solcelleanlæg i de forskellige delområder forringe kvaliteten i oplevelsen af det sam-
menhængende landskab. Område G, markeret med hvid på luftfoto, ligger udenfor det sammenhængende landskab 
og anbefales derfor som 1. prioritet. 
Område B og H ligger også indefor udpegningen, men vi vurderer, at solcelleanlæg integreres uden at landskabsop-
levelsen forringes, da levende hegn kan dæmpe anlæggenes visuelle virkninger. Derfor anbefaler vi område B som 2. 
prioritet.
Vi anbefaler at område A med bl.a. Strandelhjørn-bakken udgår af udpegningen og bevares som åbent rum, lige som 
højdedraget med udsigten mod syd, som vist på luftfoto. 
Hvis det viser sig at være aktuelt, anbefaler vi område C, D og E  som 3. prioritet. Vi vurderer, at de oplevelsesmæs-
sige kvaliteter i landskabet kan højnes og ådalen fremhæves i kraft af plantninger omkring solcelleanlæg. Denne 
variation i landskabet kan også medvirke til at fremme biodiversitet i et større område omkring ådalen. 

OMRÅDE OG UDPEGNINGER
Relateret til baggrundsrapport landskab K 12 Hedeslette. Middel prioritet i forhold til solceller. Overvejede storpar-
celler på fladerne, der gennemskæres af dalområde.

ANALYSE
Stort set hele området er udpeget som sammenhængende landskab. Visuelt fremstår det primært som stor-
skalalandskab, der med dalforløb og landeveje i lineære forløb, gennemskæres på kryds og tværs. 

A: Markeret med rødt på luftfoto. Landsbyer og ådal præger området, men skråninger ned mod vandløbet fremstår
    som en svag kontur, men byder på variation i oplevelsen af det ellers flade landskab. Det gælder ikke mindst om
    kring Neder Jerstal. 
    Strandelhjørn ligger på en bakketop og etablering af solcelleanlæg vil være synlige på stor afstand, hvis de place-
    res på bakkeskråningerne der omgiver landsbyen. Det gælder både set fra vest og øst. Sydfor Strandelhjørn er der
    en jævn flade hvor solcelleanlæg kan placeres, men når der plantes omkring sløres den karakterfulde udsigt mod 
    syd.
B: Marker i området er indrammet af levende hegn og derfor kan solcelleanlæg etableres uden at de syner af meget, 
    set fra omgivelserne.
C: Område der gennemskæres af Diagonalvejen. Stor landskabsskala, hvor større solcelleanlæg kan etableres. Med 
    markante træplantninger ud mod vejen kan der skabes en oplevelse af at køre igennem en skov. På den måde kan 
    solcelleanlæg med plantninger omkring tilføre rekreativ kvalitet i et område som i dag fremstår relativt monotont.
D: Det samme gælder i område D. Vi anbefaler at det vurderes nærmere hvorvidt der ønskes solceller på bakkeskrå
    ningen ned mod ådalen. Område D ligger i øvrigt i tilknytning til et skovområde mod vest.
E: Område E har også potentiale til at kunne fremstå som en del af et større skovomrråde, med plantninger der skær
    mer omkring solcelleanlæg.
F: Området er præget af store markflader og er som sådan velegnet til placering af solcelleanlæg. Der er dog en
    karakterfuld udsigt over landskabet mod nordøst, som skjules, hvis der etableres solcelleanlæg med plantninger
    omkring.
G og H: Områderne nord og øst for Neder Jerstal fremstår som plane markflader og veldefinerede rum. Derfor vurde
    rer vi, at de er velegnede områder til solcelleanlæg. 
I: Dette område bør besigtiges nærmere for vurdering af de visuelle virkninger af solcelleanlæg, set fra bakkeskrå
   ningen ved Strandelhjørn. Set fra syd vil solcelleanlæg skærme for kig op til Strandelhjørn på bakken. Måske kan
   oplevelsen af landsbyen på bakken ligefrem blive mere effektfuld, hvis plantninger omkring solcelleanlæg placeres 
   strategisk på en vis afstand af byen.

Foto 1: Kig fra sydvest op mod Strandelhjørn, der ligger på en bakke i det flade landskab.
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Sammenhængende landskab KP21

OMRÅDE OG UDPEGNINGER
Relateret til baggrundsrapport landskab K 12:  Hedeslette
Prioritet: Høj prioritet i forhold til solceller. Store parceller.

ANALYSE
Der er ingen udpegninger af bevaringsværdige forhold i landskabet i dette område.

Terrænet er jævnt og fremstår med store regulære arealer, adskilt af lineære, levende hegn.
Et lille vandløb gennemskærer området på tværs, men er kun opfatteligt på det sted, hvor det krydser Savværkvej.
Mod nordøst grænser området op til Bevtoft Plantage, der danner et klart afgrænset rum, i forhold til interesse-
området. Ellers er det levende hegn syd for Hjartbrovej som danner rum. Det betyder, at evt. solcelleanlæg ikke vil 
være særligt synlige fra ådalen, der ligger umiddelbart syd for vejen.
I det nordvestlige hjørne af luftfoto ses et større biogasanlæg og mod nord ligger flyvepladsen, der betyder at
området i forvejen er præget af større, synlige tekniske anlæg.

ANBEFALING
Hele området er velegnet til placering af solcelleanlæg, dels. pga. stor landskabsskala, dels pga. tilstedeværelsen 
af større tekniske anlæg i nærområdet med biogasanlæg og lufthavnen nordfor plantagen. Vi anbefaler, at hele 
området har 1. prioritet. Solcelleanlæg kan indtegreres med landskabet med indramning af lineære levende hegn. 
Hegn i området i dag er enkeltrækkede, og vi anbefaler at plantninger omkring solcellenalæg bliver 3-5 rækkede, 
så solcelleanlæggene bliver mindst muligt synlige. 
Hvor vandløbet krydser Savværksvej anbefaler vi, at indramning af solcelleanlæg udformes således, at vandløbet 
fremhæves og dervved bidrager til variation i oplevelsen af landskabet.

Foto 1: Kig mod syd udover det flade landskab med store regulære rum.

foto1
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Interesseområde 8 Hjartbro Vrå

OMRÅDE OG UDPEGNINGER
K 12:  Gram Bakkeø. Prioritet: Middel - høj i forhold til solceller. Store parceller.
K 13:  Toftlund Bakkeø. Prioritet: Middel i forhold til solceller. Middelstore parceller.

ANALYSE
Området er præget af stor skala med store markflader på plane eller let skrånende terræn. Den nordlige del af 
området er geologisk bevaringsværdigt område, mens næsten hele den sydlige del indgår i et sammenhængende 
landskab. 

Lige uden for området er højdepunktet i terræn markeret med en hexagon på luftfoto. Da terrænet skråner relativt 
meget ned mod diagonalvejen vurderer vi, at solcelleanlæg vil være synlige set fra vejen. Bakken medvirker til at 
skabe oplevelse, når man kører på Diagonalvejen, hvorfor det ikke er indeholdt i udpegningen som interesseområ-
de.

A: Ud fra de aflæselige landskabelige forhold og rumlige strukturer vurderes området egnet til solcelleanlæg med 
    skærmende plantninger omkring. Området ligger dog som en del af det geologiske interesseområde.
B: Området fremstår som en plan flade med regulære marker, adskilt af enrækkede levende hegn, orienteret vin-
    kelret på vejen. Efter vores vurdering er der ingen særlige landskabelige værdier at tage hensyn til i området 
    og solcelleanlæg kan relativt nemt integreres med skærmende plantninger omkring.
C: Det samme gør sig gældende i dette område, der også grænser op til skov. Der vil brede, flerrækkede plant-
    ninger omkring solcelleanlæg kunne fremstå som skovbryn eller skovvolumener, set udefra.
D: Et smalt areal, der vider sig ud lidt nede af bakken. Størstedelen af arealet er ikke synligt fra vejen ovenfor i 
    dag. Arealet ender i en spids ned mod vandløbet og hvis der etableres solceller i området, bør der nøje vurde-
   res hvordan anlægget kan afsluttes med naturpræget plantning, der kan danne en passende overgang.

ANBEFALING
Da både sammenhængende landskab og geologisk bevaringsværdigt landskab prioriteres højt, anbefaler vi at 
hele området prioriteres lavt i forhold til solcelleanlæg i alle delområder. 

Skulle det alligevel vise sig aktuelt vurderer vi, at det flade område B har 1. prioritet og er bedst egnet, da synlig-
hed af anlæg vurderes at være mindst der. 
Område C har 2. prioritet, da anlæg vil kunne indpasses og nedtones visuelt med flerrækkede plantninger om-
kring. 
Område D anbefales som 3. prioritet, men vurderes også at kunne indpasses i forhold til landskabet. 

Hvis det vurderes at de geologiske forhold ikke vil forandre sig pga. etablereing af solcelleanlæg anbefaler vi, at 
område A også får 2. prioritet, da vi vurderer, at anlæg kan indpasses i området.

Foto 1: Kig mod sydvest over den regulære markflade, hvor solcelleanlæg kan etableres i et velafgrænset rum, hvis det kan forenes  
            med de geologiske interesser i området.
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OMRÅDE OG UDPEGNINGER
K 13:  Toftlund Bakkeø. Prioritet: Middel i forhold til solceller. Middel - store parceller.

ANALYSE
Kun det nordøstlige hjørne af området berører udpegningen sammenhængende landskab. Denne grænse må vur-
deres nærmere, hvis det bliver aktuelt med solceller i området.
Landskabet er præget af både store og mindre markflader, indrammet og adskilt af levende hegn og skovparcel-
ler. Der er en del yngre skov i området. 
Terrænet falder mod nord og området byder på vidtstrakte udsigter, der er værd at tage hensyn til.

A: Ligger på relativt plant terræn og solcelleanlæg vil kunne integreres med landskabet, når der etableres skær-
    mende plantninger omkring. Hvis det bliver aktuelt at udvide området mod sydvest, er dette muligt, da vi vurde-
    rer, at der ikke er særlige landskabelige hensyn at tage.
B: Ligger på den nordvendte skråning og hvid hexagon på luftfoto viser hvor højdepunktet liggerer i området. 
    Derfra er der en vidtstrakt udsigt mod nord, der vil sløres, hvis der etableres solcelleanlæg med plantninger 
    omkring. 
    Denne del af området er rødskraveret på luftfoto. Området syd for vejen er meget velegnet til solcelleanlæg, da
    plantninger omkring vil kunne fremstå som skovbryn eller skovpræget volumen, der passer til udtrykkket med 
    de eksisterende skovparceller i området.
C: Tættest ved vejen er terrænet relativt fladt, længere mod nord falder det mere markant. Der er udsigt mod 
    nord, som vil sløres af plantninger omkring solcelleanlæg, men udsigten fra højdepunktet i område B, vurderes 
    at være mere storslået. Særligt området syd for vejen er velegnet til solcelleanlæg, i lighed med området syd 
    for vejen i delområde B.
    I område C ligger der en gravhøj, markeret med en sort hexagon på luftfoto. Det betyder at beskyttelseslinjen
     omkring denne må overholdes og der må planlægges nøje i et evt. konkret projekt for solcelleanlæg.

ANBEFALING
Område A anbefales som 1. prioritet til solcelleanlæg, grundet det flade terræn og fraværet af udsigter. 
Det rødskraverede delområde i B anbefales at udgå pga. udsigten mod nord. Områderne syd for vejen i område B 
og C har 2. prioritet og solcelleanlæg vil ikke forringe oplevelsen af landskabet væsentligt. Nord for vejen i om-
råde C anbefales som 3. prioritet idet solcelleanlæg med plantninger omkring vil dæmpe udsigten mod nord, set 
fra vejen. Bliver det  alligevel aktuelt med solcelleanlæg der, kan det overvejes at skabe indrammede kig, som 
korridorer mod nord. Derved skabes en oplevelse, der er forskellig fra udsigten fra højdepunktet i område B. 

Foto 1: Kig mod nord ned over de skrånende markflader.

Foto 2: 1800 kig i område D, hvor højspændingstracéet præger. Kig op mod højdepunktet, hvor foto 1 er taget fra.

Sydlig del af område D Nordlig del af område D 
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foto2
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OMRÅDE OG UDPEGNINGER
Relateret til baggrundsrapport landskab K 9:  Landbrugsflade.
Høj prioritet i forhold til solceller. Større parceller, gårde og husmandsudstykning.

ANALYSE 
Området ligger udenfor diverse udpegninger og er præget af både jernbane, vindmøller og højspændningstracé, der 
flankerer landevejen. 
Vi vurderer, at husmandslandskabet bør prioriteres ligesom det bakkede område mod nordøst, hvor en lavning krydser 
Tågerupvej.
På luftfoto er indsat en hexagon der viser højdepunket i området, hvorfra der er udsigt mod øst. Se foto. Hvis der plan-
lægges solceller på denne parcel, bør udsigten over landskabet mod prioriteres, f.eks. med indrammede kig mellem 
plantninger. 
Ellers består området af større landskabsrum adskilt af linære levende hegn, både øst-vest og nord-sydorienterede. 
Terrænet er relativt fladt og opleves at have karakter af stordriftsflade langs med landevejen, hvor vi vurderer, at der 
ikke er særlige landskabelige hensyn at tage.

ANBEFALING
Samlet set vurderes området at være meget velegnet til solcelleanlæg, grundet de stedlige landskabelige forhold med 
regulære landbrugsflader og meget synlige tekniske anlæg. 

Det hvidskraverede område på luftfoto anbefales at have 1. prioritet. Da det udgør et stort område anbefaler vi, at hus-
mandslandskabet friholdes for anlæg og udgår af interesseområdet. Det gælder også den sydøstlige del omkring
lavningen ved Tågerupvej, da området byder på variation i landskabet og har høj herlighedsværdi.
Området der anbefales at udgå er rødskraveret på luftfoto.

Foto 1: Kig fra højdepunkt mod nordøst, hvor det bakkede landskab rejser sig i baggrunden.

foto1
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Interesseområde 11 Jegerup

Bakkelandskab
Stordriftsflade
Mosaiklandskab

B

S

M

M

B

S

OMRÅDESCREENING
Relateret til baggrundsrapport landskab K 10:  Hedeslette
Prioritet: Middel i forhold til solceller. Middelstore parceller, placeret strategisk på afstand af ådal. 

ANALYSE 
- Landskabet er betegnet som stordriftsflade, men der findes også mindre arealer, adskilt af lineære levende hegn.
- De hvide hexagoner på luftfoto viser højdepunkter i terrænet, som opmærksomhedspunkter i forhold til evt. 
  placering af solcelleanlæg.
- Den hvide vinkel viser at solceller på den vestvendte bakkeskråning kan være synlige fra vejen sydfor.

ANBEFALING
- Grundet terrænforhold i den sydvestlige del af området anbefaler vi, at landskabet besigtiges for en nærmere 
vurdering af egnethed og synlighed af evt. solcelleanlæg både indenfor og syd for området. 
- Den hvide prikkede linje viser forslag til afgrænsning af interesseområde.

Interesseområde 12 Uldal

S

B

Stordriftsflade 
Bakkelandskab

B

S

Bevaringsværdigt landskab KP21

OMRÅDESCREENING
Relateret til baggrundsrapport landskab K 11:  Gram Bakkeø
Prioritet: Middel-høj i forhold til solceller. Middelstore parceller, Placeret strategisk på bakkeø. 

ANALYSE 
- Landskabet er betegnet som stordriftsflade og bakkelandskab mod nord, adskilt af få lineære levende hegn.
- Den hvide hexagon på luftfoto viser højdepunkt i terrænet, nordfor området, der kan betyde at solcelleanlæg vil 
være meget synlige fra de to veje nordfor.
- Den hvide vinkel viser at solceller på den vestvendte bakkeskråning kan være sydlige fra vejen sydfor.
- Den hvide pil illustrerer en lavning i terrænet.

ANBEFALING
- Grundet terrænforhold i området anbefaler vi, at landskabet besigtiges for en nærmere vurdering af egnet-
  hed og synlighed af evt. solcelleanlæg set fra omgivelserne. 
- Den hvide prikkede linje viser forslag til afgrænsning af interesseområde.
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Interesseområde 13 Nørre Vilstrup

S Stordriftsflade (hele området)

S

OMRÅDESCREENING
Relateret til baggrundsrapport landskab K 4:  Småbakket landskab. 
Prioritet: Lav i forhold til solceller. Større og mindre parceller.

ANALYSE 
- Landskabet er betegnet som stordriftsflade, adskilt af få lineære levende hegn.
- Terræn falder væk fra vejen østfor, hvorfor solcelleanlæg måske vil være synlig fra vejen selom der plantes.

ANBEFALING
- Grundet terrænforhold i området anbefaler vi, at landskabet besigtiges for en nærmere vurdering af egnet-
  hed og synlighed af evt. solcelleanlæg set fra omgivelserne. 
- Den hvide prikkede linje viser forslag til afgrænsning af interesseområde, der sandsynligvis kan udvides, da
  solcelleanlæg kan indføjes i bakkelandskabet, så de ikke nødvendigvis skæmmer. 

Interesseområde 14 Fole

S

D

Stordriftsflade 
Dallandskab

D

S

Bevaringsværdigt landskab KP21
Vejen Kommune

OMRÅDESCREENING
Relateret til baggrundsrapport landskab K 15:  Rødding Bakkeø.
Prioritet: lav- middel i forhold til solceller.

ANALYSE
- Terrænet falder 20 meter i sydvestlig retning og ca. 10 meter i sydøstlig retning fra højdepunktet der er vist med 
den hvide hexagon. Disse landskabstræk kan være opmærksomhedspunkter i forhold til synlighed af evt. solcelle-
anlæg fra omgivelserne. Den nordlige del af området er relativt plant og måske bedst egnet.

ANBEFALING
- Da der er registeret sårbare arter af rovfugle i området, hvis trivsel prioriteres, anbefales området ikke udpeget
  som interesseområde for placering af solceller.
- Hvis området fastholdes som udpeget interesseområde anbefaler vi en besigtigelse af området, så både af-
grænsning af interessesområde og synlighed/integration af evt. anlæg kan vurderes nærmere.



Signaturforklaring
Højdekurve DHM 2015
Vandløb; åben
Vandløb; rørlagt
Vandløb: ukendt
Vindmøller
Luftledningstrace
Jordstykker LOIS (Matrikler)

© Haderslev Kommune,
©COWI, © Styrelsen for
Dataforsyning og
Effektivisering

Målforhold:

1:10000
Dato:

20-01-2021

Signaturforklaring
Højdekurve DHM 2015
Vandløb; åben
Vandløb; rørlagt
Vandløb: ukendt
Vindmøller
Luftledningstrace
Jordstykker LOIS (Matrikler)

© Haderslev Kommune,
©COWI, © Styrelsen for
Dataforsyning og
Effektivisering

Målforhold:

1:15000
Dato:

20-01-2021

Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Kortet kan ikke anvendes ved skelstridigheder.
Der tages forbehold til kortets ajourføringsstatus

Interesseområde 15 Vester Lindet

S

Kolding Kommune
Stordriftsflade (hele området)

S

OMRÅDESCREENING
Relateret til baggrundsrapport landskab K 15:  Rødding Bakkeø.
Prioritet: lav- middel i forhold til solceller.

ANALYSE
- Området grænser direkte op til Vejen Kommune mod øst, vest og nord. Der er vindmøller og dermed synlige 
tekniske anlæg i området, og det er en stordriftsflade, hvor arealer er adskilt af lineære levende hegn. Den hvide 
hexagon viser højdepunktet i området, hvorfra terrænet falder ca. 10 meter til alle sider. Det kan betyde at solcel-
leanlæg kan være relativt synlige fra vejene i den syd- og sydøstlige del af området.

ANBEFALING
- Da området ligger så tæt ved kommunegrænsen kan det overvejes at området udgår som interesseområde.
- Hvis udpegningen fastholdes kan anlæg sandsynligvis skærmes visuelt ved hjælp af plantninger.
- Hvid prikket linje viser forslag til udpeget interesseområde, tilpasset matrikler.

Interesseområde 16 Arnum

S

Bevaringsværdigt landskab KP21
Sammenhængende landskab KP21
Esbjerg Kommune
Stordriftsflade (hele området)

OMRÅDESCREENING
Relateret til baggrundsrapport landskab K 13:  Toftlund Bakkeø 
Prioritet: Middel i forhold til solceller. Middelstore parceller.

ANALYSE
- Terrænet skråner relativt jævnt mod alle sider fra toppunktet, vist med den hvide hexagon.
- Landskabsrummene er store og regulære flader.
- De lineære levende hegn går i den sydlige del vinkelret på terrænkuver, hvilket kan betyde at evt. solcelleanlæg
  kan være relativt synlige set både fra syd og vejen der gennemskærer området nordfor.  
- Nordøst for området er der vindmøller.
- Størstedelen af området indgår i et større sammenhændende landskab.

ANBEFALING
- Området ligger tæt ved kommunegrænsen mod vest, men det vurderes, at plantninger kan dæmpe det visuelle
  indtryk af solcelleanlæg set derfra. 
- Vi vurderer at solceller kan integreres i området og visuelt dæmpes ved plantninger. Den markante, enkle struk-
  tur med lineære hegn er et særligt karakterfuldt træk. Vist med hvid ellipse. Denne struktur rækker udenfor 
  området mod syd. Derfor anbefaler vi, at dette område besigtiges for at kvalificere områdegrænsen og give anbe
  faling til hvordan solcelleanlæg bedst kan integreres.


