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Skema ver 5. April 2011 OHC.

Kortlægning af landskabskarakterområder
Områdets navn 11. Saltum, moræneflade
Beliggenhed

Morænelandskab ved Saltum

Dato

21. marts 2011

Udført af

KTM, ALS, KAG og JRM

komm. og omr nr.: 849

Dato for besigtigelse

22. marts 2011

Foto nr.:

Trin 2 Naturgeografiske oplysninger

I tilfælde af to naturgeografiske omr. i LK omr. udfyldes omr. 1 og 2

Trin 2 Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten
Listen refererer til den geomorforlogisk betegnelse
i den naturgeografiske klassifikations liste
Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000
Kompleksitet:
Moderat: op til 25 % af jorden afviger fra den
dominerende type og/eller terrænforhold hvor
der er mange bakker med hældning op til 6-12
grader
Kompleks: Mere end 25 % af jorden afviger fra
den dominerende type og eller mange bakker
med hældninger større end 12 grader

Se den naturgeografiske klassifikationsliste
omr. 1
omr. 2

Geologi

A moræne

A moræne

Jordtype

e Morænesand og -grus

e Morænesand og -grus

Terrænform

g Skrænter
b Jævnt stigende/faldende terræn

Kompleksitet

Kompleks

Vandelementer

Kompleks
Vandløb og søer

Farvandsområde -

Strandbredden Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning:
Max 3 linier

Mindre dele af landskabet fremstår som randmoræne. Afgrænsning mod hævet marint område mod
nord, syd og øst og områder med flyvesand mod vest.

Området er tydeligt sammenhængende med område nr.:
Af følgende
årsag
max 3 linier

12. Vester Hjemitslev mod øst. Årsagen er at der er træk af erosionsdale ind i naboområdet.

Anvendt
Jordartskort, landskabselementer, topografisk kort 1:25.000, Per Smed, Luftfoto
materiale til NG
analysen
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Den naturgeografiske beskrivelse

Afsluttet

Den naturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. I visse tilfælde vil et landskabskarakterområde ligge ind over to
forskellige naturgeografiske områder, derfor er der gjort plads til en indkopiering af beskrivelsen for det tilstødende område.

Område nr.:

11

Beskrivelse skal være kortfattet og følge rækkefølgen : Geologi
Jordtype
Terrænform
Vandelementer

Tekst Saltum, moræneflade
Type : Aebb

Moræne/ randmoræne ved Ejersted nordvest for Saltum, den vestlige del af større moræneområde ved Saltum. Jordtypen er
kompleks domineret af, specielt mod vest, smeltevands-sand og grus. Det resterende område er blandet moræneaflejringer af
sand, grus og ler. Området er en længere morænebakke i retning vest – øst, der mod nord og syd er jævnt faldende, dog rimelig
markant i landskabet. Højdeforskellene i området svinger fra kote 10 til kote 35. Der er høj kompleksitet med flere større og
mindre skrænter mellem 6-12 grader.

Område nr.:

11,2

Herunder indkopieres beskrivelsen for et evt. overlappende område

Tekst Saltum Bjerge, erosionsdale
Type: Aegb
Morænelandskab med morænesand og –grus. Området er karakteriseret af erosionsdale med stejle skrænter over 12 grader.
Området er komplekst med ferskvandsaflejringer i dalbundene.
Højdeforskellene i området svinger fra kote 7,5 til 37,5.
En større dal med en bund af Litorina skærer ind i området fra syd-sydøst.
Der er rigkær, beliggende ved foden af bakkerne og små søer i lavninger. I alt 3 km vandløb.
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Kortlægning af landskabskarakterområder
Trin 3 Kulturgeografiske oplysninger (arealanvendelse)

Afsluttet

Udfyldes primært ved skrivebordet og verificeres i felten (se landskabselement liste)
Bevoksning

Skove
Småplatninger
Levende hegn
Alleer
Andet

Løv
Sumpskov/krat
Bevoksede diger
Vejtræer

Nål

Størrelse Små

Type

Solitære træer

Beskriv

Kommentarer

Mindre plantage, Brinken plantage og mindre skov ved Nols Sø.
Levende nord- sydgående hegn bestående af hvid- og sitkagran. De levende hegn er ældre hegn, som
er under forfald og derfor usammenhængende og åbne. Græsoverdrev ved Saltum Bjerge.

Dyrkningsform

Landbrug
Halvkultur / natur
Kommentarer

Primært landbrugsarealer. Begrænset natur, de største naturværdier ligger umiddelbart vest for
Ingstrup og øst for Saltum (dalsystem med enge og overdrev). På grænsen til klitlandskabet og ved
Saltum Bjerge er der en ekstensiv udnyttelse. Græsarealer og overdrev ved Saltum Bjerge (Natura 2000).

Bebyggelsesstrukturer

Byområde
Erhvervsområde
Parcelhusområde
Byfronter
Fritidshus/sommerhusområde
Landsby
Gårde Omtrentlig størrelse
Husmandsbebyggelse
Herregårde
Fiskerlejer
Fabrik / kraftværk
Andet Beskriv
Kommentarer

Blandet

Landsbyerne Ingstrup og Saltum samt Ejersted (mindre samling af bebyggelse) er beliggende i
området. Uden for byerne er bebyggelsen spredt og bestående af gårde i varierende størrelse.
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Landsbyejerlav
Hovedgårdsejerlav /landskab
Område med fortidsminder
Inddæmning
Købstad
Husmandsudstykninger /fisker lejer
Kirker inkl. kirkegårde
Forsvarsanlæg
Andet Beskriv
Kommentarer

Området indeholder flere grupper af gravhøje, bl.a. gravhøje ved Galgehøjen, Guldagerhøj og Tinghøj.
Hulvej fra Saltum og mod øst. Sidste herredsting ved Tinghøjen var i 1688.
Saltum Kirke nord for Saltum By

Tekniske anlæg

Vejforløb Evt. vejnavn
Jernbane
Bro
Dæmning
Havneanlæg
Kystsikring
Lufthavn /landingsbane
Højspændingsledning
Vindmøllegruppe / park
Råstofgrav
Store staldbygninger
Biogasanlæg
Rekreative anlæg Beskriv
Andet
Beskriv
Kommentarer

Rute 55, Saltum Strandvej, Grønhøj Strandvej. Derudover mindre veje.

Nols Sø.
Fritstående solfangeranlæg (2400 m²) placeret på skrænt øst for Saltum.

Skydebane ved Nols Sø.
Vindmøller (2 stk.) syd for Sdr. Saltum ses fra området. Møllerne er 127 m høje og har en kapacitet pr.
stk. på 2,3 MW. Generelt set er de tekniske anlæg ikke dominerende i området.

Begrundelse for Området er afgrænset af geologi og arealanvendelse.
valg
Kulturgeografisk
afgrænsning
Anvendt
Topografisk kort, Luftfoto, Høje målebordsblade.
Materiale til
Kulturgeografisk
analyse
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Trin3

Den kulturgeografiske beskrivelse

Afsluttet

Den kulturgeografiske beskrivelse udfyldes ved skrivebordet. Den skal være kortfattet og danne grundlaget for
beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de støtteinformationer som fremgår af de forangående sider og kan
opfattes som den første afgrænsning af karakterområderne.
Beskrivelsen bør følge rækkefølgen fra de forudgående sider dvs.

Karakter område nr.: 11

Tekst

Bevoksning
Dyrkningsform
Bebyggelsesstruktur
Kulturhistoriske helheder og enkelt elementer
Tekniske anlæg

Bevoksning og dyrkningsform: Området anvendes primært til landbrugsdrift og indenfor området er der enkelte mindre
skove, Brinken Plantage og skoven omkring Nols sø. Derudover er området generelt skovfattigt. I relation til
landbrugsdriften er der nord/sydvendte læhegn omkring markfelterne. Området ved Saltum Bjerge er ekstensivt dyrket
og fremstår som en mosaik af græssede overdrev på skrænter og artsrige mosepartier i bunden. En større del af området
på 163 ha er udpeget som Natura2000-område. Ind i området fra syd/øst er der en større dal med en bund af Litorina og
her er der større marker.
Bebyggelsesstruktur: Indenfor området er der sammenhængende bebyggelse ved Saltum og Ingstrup og Ejersted.
Derudover er området præget af spredt bebyggelse med mellemstore til store produktionslandbrug og mindre
husmandsbrug.
Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Området indeholder enkelte fortidsminder, som primært er lokaliseret ved
Saltum Kirke. Her ligger Galgehøj syd for kirken og Tinghøj nord for kirken. Saltum Kirke, der er opført ca. 1150 er placeret
på toppen af morænen nord for Saltum. Ingstrup Kirke er opført ca. 1100 og er beliggende øst for Ingstrup.
Tekniske anlæg: Rute 55 suppleres af mindre veje til havet - Saltum Strandvej og Grønhøj Strandvej.
Nord-syd igennem området findes en højspændingsledning i sit eget trace.
Nols Sø er et rekreativt element i området, hvor der også er en skydebane.
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Kortlægning af landskabskarakterområder
Trin 4 Rumlig visuel analyse

Afsluttet

Se rumlige visuelle forhold + signatur til kortbilag
Karaktergivende rumlige og visuelle og støjmæssige forhold, Sæt kryds
Skala

Stor

Middel

Lille

Rumlig
afgrænsning

Åbent

Transperent afg.

Lukket

Kompleksitet

Meget sammensat

Sammensat

Enkelt

Dominerende

Middel

Svagt

Uroligt

Middel roligt

Roligt

Støjende

Afdæmpet

Stille

Struktur
Visuel uro
Støj
Bemærkninger

Blandet

Ved grænsen til kystområdet er der mindre lukkede rum pga. afgrænsning omkring markfelter
De store erosionsdale på morænekanten er dominerende i området, særligt ved Saltum Bjerge.

Kystrelaterede rumlige visuelle forhold, Beskriv udfyldes i felten
Beskrivelse af kystforland

-

Karakteristika for
modstående kyster

-

Visuel sammenhæng
på langs af kystlinien

-

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer Noter tilstedeværelsen
Geologi / terræn /vandelementer
Naturarealer og skove
Kulturhistoriske helheder
Særligt samspil natur/kultur
Særlige rumlige og visuelle forhold
Markante udsigter og elementer
Visuel påvirkning (tekniske anlæg)
By udvikling mv.

Saltum Bjerge øst for Saltum er et særpræget naturelement. Udpeget til
Natura2000 område pga. sammenspil mellem de græsklædte overdrev og
fugtige dalbunde.
Naturarealer vest for Ingstrup ved dalsystem med enge og overdrev.
Småskove.
Gravhøje, hulvej, læhegn.
Beplantninger (specielt ved grænsen til kystlandskabet) for
sandflugtsbekæmpelse
Udsigt mod havet og kystlandskabet. Udsigt fra Saltum Bjerge ind i området.
Mulighed for byudvikling ved Saltum og Ingstrup.
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Afsluttet

Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og tidsdybde Beskriv, tjek i felten
Landskabskarakterens tidsdybde

ca. 0-200 år

Landskabskarakterens intakthed i f. t. den kulturhistoriske oprindelse God
Tekst

Dele af landskabet ser ud som det gør pga. sandflugtsbekæmpelsen med beplantning i ca. 1890 og efterfølgende
opdyrkning af arealer.

Trin 4 Den rumlige og visuelle beskrivelse (karaktergivende) Udfyldes i eller efter felt arb

Afsluttet

Den rumlige og visuelle beskrivelse udfyldes dels i felten og dels i forbindelse med det efterfølgende arbejde ved
skrivebordet. Den skal være kortfattet og indgår i grundlaget for beskrivelsen af landskabskarakteren, den baseres på de
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider.
Beskrivelsen bør formidle.

Tekst

De karaktergivende rumlige visuelle forhold
Kystrelaterede rumlige forhold
Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer

De karaktergivende rumlige visuelle forhold: Skalaen er middel pga. bakket landskab og mellemstore marker. Den
rumlige afgrænsning er transparent pga. de usammenhængende læhegn, som dog ved sin orientering mod nord/syd
er med til at give området en dominerende struktur. Ved grænsen til naboområdet mod vest er der mindre lukkede
rum.
Kompleksiteten er sammensat, da landskabet består af forskellige elementer - bebyggelse, bevoksning naturarealer og
landbrugsdrift.
Området fremstår roligt og stille, dog er der støj omkring Rute 55 samt udsyn til vindmøller mod syd.
Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer:
Landskabet ser ud som det gør pga. sandflugtsbekæmpelsen med beplantning i ca. 1890 og efterfølgende opdyrkning
af arealer.
Saltum Bjerge øst for Saltum er et særpræget naturelement. Det er udpeget til Natura2000 område pga. sammenspil
mellem de græsklædte overdrev og fugtige dalbunde. Herudover er der naturarealer vest for Ingstrup med dalsystem
med enge og overdrev. Småskove findes spredt i området ved Brinken og Nols Sø.
I området er der flere gravhøje og en hulvej ved Saltum.
Visse steder i området er der udsigt mod havet og kystlandskabet.
Mulighed for byudvikling ved Saltum og Ingstrup.
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Afsluttet

Udfyldes primært ved skrivebordet
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Moræneflade med landbrugsdrift med mellemstore marker og nord-syd gående læhegn. Ved
Nøgle
karakteristika / Saltum Bjerge er morænen gennemskåret af erosionsdale med stejle græsbevoksede skrænter,
som dyrkes ekstensivt og til stadighed vedligeholdes med græsning.
funktioner til
opretholdelse af
karakteren

Elementer/forhold som er bestemmende for afgrænsningen til naboområder. Beskriv kort
LKM omr. nr 6. Blokhus mod vest. Overgang til kystlandskabet med sommerhusbebyggelse er afgrænsning.

LKM omr. nr

12. Vester Hjermitslev mod nord, syd og øst. Overgang til intensivt dyrket, drænet og flade arealer
(gammel havbund) er afgrænsning.

LKM omr. nr

LKM omr. nr

Her kan indsættes et foto der illustrerer karakterområdet

Image Field

Foto
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Afsluttet

Beskrivelsen af landskabskarakteren udfyldes ved skrivebordet, men kan suppleres i felten. Den baseres på de
støtteinformationer som fremgår af de forangående sider. Beskrivelse skal sammenfatte analysens delelementer i en samlende
beskrivelse af området karakter.
Beskrivelsens rækkefølge trækker på de forudgående sider og analyse trin dvs.
Den naturgeografiske beskrivelse
Den kulturgeografiske beskrivelse
De rumlige og visuelle forhold
Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer
Afgrænsning
Nøglekarakteristika

Tekst

Den naturgeografiske beskrivelse: Moræne/ randmoræne ved Ejersted nordvest for Saltum, den vestlige del af større
moræneområde ved Saltum. Jordtypen er kompleks domineret af, specielt mod vest, smeltevands-sand og grus. Det
resterende område er blandet moræneaflejringer af sand, grus og ler. Området er en længere morænebakke i retning
vest – øst, der mod nord og syd er jævnt faldende, dog rimelig markant i landskabet. Højdeforskellene i området svinger
fra kote 10 til kote 35. Der er høj kompleksitet med flere større og mindre skrænter mellem 6-12 grader.
Delområdet ved Saltum Bjerge er karakteriseret af erosionsdale med stejle skrænter over 12 grader. Området er
komplekst med ferskvandsaflejringer i dalbundene. Højdeforskellene i området svinger fra kote 7,5 til 37,5.
Den kulturgeografiske beskrivelse: Området anvendes primært til landbrugsdrift og indenfor området er der enkelte
mindre skove, Brinken Plantage og skoven omkring Nols sø. Derudover er området generelt skovfattigt. I relation til
landbrugsdriften er der nord/sydvendte læhegn omkring markfelterne. Området ved Saltum Bjerge er ekstensivt dyrket
og fremstår som en mosaik af græssede overdrev på skrænter og artsrige mosepartier i bunden. En større del af området
på 163 ha er udpeget som Natura2000-område. Ind i området fra syd/øst er der en større dal med en bund af Litorina og
her er der større marker.
Indenfor området er der sammenhængende bebyggelse ved Saltum og Ingstrup og Ejersted. Derudover er området
præget af spredt bebyggelse med mellemstore til store produktionslandbrug og mindre husmandsbrug.
Området indeholder enkelte fortidsminder, som primært er lokaliseret ved Saltum Kirke. Her ligger Galgehøj syd for
kirken og Tinghøj nord for kirken. Saltum Kirke, der er opført ca. 1150 er placeret på toppen af morænen nord for
Saltum. Ingstrup Kirke er opført ca. 1100 og er beliggende øst for Ingstrup.
Rute 55 er den overordnede vej i området, og den suppleres af mindre veje til havet - Saltum Strandvej og Grønhøj
Strandvej.
Nord-syd igennem området findes en højspændingsledning i sit eget trace.
Nols Sø er et rekreativt element i området, hvor der også er en skydebane.
De rumlige og visuelle forhold: Skalaen er middel pga. bakket landskab og mellemstore marker. Den rumlige
afgrænsning er transparent pga. de usammenhængende læhegn, som dog ved sin orientering mod nord/syd er med til
at give området en dominerende struktur. Ved grænsen til naboområdet mod vest er der mindre lukkede rum.
Kompleksiteten er sammensat, da landskabet består af forskellige elementer - bebyggelse, bevoksning naturarealer og
landbrugsdrift. Området fremstår roligt og stille, dog er der støj omkring Rute 55 samt udsyn til vindmøller mod syd.
Landskabet ser ud som det gør pga. sandflugtsbekæmpelsen med beplantning i ca. 1890 og efterfølgende opdyrkning af
arealer.
Saltum Bjerge øst for Saltum er et særpræget naturelement. Det er udpeget til Natura2000 område pga. sammenspil
mellem de græsklædte overdrev og fugtige dalbunde. Herudover er der naturarealer vest for Ingstrup med dalsystem
med enge og overdrev. Småskove findes spredt i området ved Brinken og Nols Sø.
I området er der flere gravhøje og en hulvej ved Saltum.
Området afgrænses mod vest af overgangen til kystlandskab med sommerhusbebyggelse. Mod nord, syd og øst
afgrænses området af overgangen til flade, intensivt dyrkede landbrugsarealer.
Områdets nøglekarakteristika er moræneflade med landbrugsdrift med mellemstore marker og nord-syd gående
læhegn. Ved Saltum Bjerge er morænen gennemskåret af erosionsdale med stejle græsbevoksede skrænter.
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Vurdering af landskabskarakteren
Karakterområde nr.:

11,1

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Karakteristisk

Saltum Moræne
Udsigt til kystlandskabet og havet mod vest. Mindre markante gravhøje omkring
Saltum Kirke.

Nej

Landskabskarakterens tilstand

Middel

Landskabskarakterens sårbarhed

Middel

Mulige ænd.
Udvikling

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter Beskriv

Tekst

Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter Beskriv

Tekst

Delområde nr.

11,2

Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Særligt karakterisktisk

Saltum Bjerge
Den gode naturtilstand og det varierede landskab med stejle skrænter, overdrev og
våde dale. Gode muligheder for varierende visuelle oplevelser.

Nej

Landskabskarakterens tilstand

Landskabskarakterens sårbarhed

God

Stor

Mulige ænd.
Udvikling

Beskyttet som Natura2000
område.
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Vurdering af landskabskarakteren
Delområde nr.
Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Nej

Landskabskarakterens tilstand

Mulige ænd.
Udvikling

Landskabskarakterens sårbarhed

Tiltag som vil styrke/ genoprette den oprindelige landskabskarakter Beskriv
Tekst
Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabskarakter Beskriv

Tekst

Delområde nr.
Landskabskarakterens styrke

Særlig visuelle
oplevelsesmuligheder
Ja

Nej

Landskabskarakterens tilstand
Landskabskarakterens sårbarhed

Mulig ænd.
Udvikling

Supplerende bemærkninger og uddybning
Tekstfelt

