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1

Indledning
Energinet.dk er ansvarlig for transmission af el og naturgas i Danmark.
På baggrund af den politiske beslutning af Folketingets politikere i november
2008 om nye principper for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet
har Energinet.dk påbegyndt planlægningen af en ny 400 kV - højspændingsledning mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg. Den nye ledning opføres med et dobbelt ledningssystem på master i nyt design. Såfremt projektet
kan godkendes, vil anlægsarbejdet blive udført i perioden 2011-14. Den eksisterende 400 kV - højspændingsledning mellem Kassø og Tjele fjernes efterhånden som den nye ledning sættes i drift. Det forventes, at den sidste del af
ledningen fjernes i 2015.
Miljøcenter Århus og Miljøcenter Odense er planmyndighed og udsteder kommuneplantillæg og VVM-tilladelse for den nye dobbelte 400 kV - højspændingsforbindelse, der forløber gennem 9 kommuner.
Projektets omfang indebærer, at der skal gennemføres en VVM - Vurdering af
Virkninger på Miljøet. VVM-arbejdet er gennemført i 2009 - 2010, og den samlede vurdering er beskrevet i en hovedrapport: ”VVM-redegørelse, marts 2010
– Ny 400 kV-højspændingsforbindelse mellem Kassø og Tjele”.
Som grundlag for VVM-redegørelsen er der udarbejdet 6 tekniske rapporter,
der i større detaljeringsgrad redegør for miljøpåvirkningerne af projektet. De
tekniske rapporter er en integreret del af den samlede VVM-redegørelse og
består af:
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk

rapport
rapport
rapport
rapport
rapport
rapport
rapport

1
2
3
4
5
6
7

– Valg af mastetyper
– Naturområder og Natura 2000 konsekvensvurdering
– Landskab, kulturarv og friluftsliv
– Analyse af alternativer i fokusområder
– Samfund, mennesker og sundhed
– Anlægsteknik og vurdering af øvrige miljøforhold
- Visualisering

Nærværende rapport er nr. 3 og indeholder en detaljeret beskrivelse af de eksisterende forhold for landskab, kulturhistorie og friluftsliv. Konsekvenser ved anlæg af den nye 400 kV-forbindelse samt borttagning af den eksisterende og den
efterfølgende drift er vurderet for de nævnte miljøparameter.
Rapporten er udarbejdet af COWI og Birk Nielsen.
Rapportens struktur og opbygning har været drøftet med Miljøcenter Odense og
Århus under forløbet.
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2

Projektets udformning og rammer - i hovedtræk
Projektet indebærer, at der etableres en ny 400 kV-højspændingsforbindelse
med to ledningssystemer mellem Kassø og Tjele.
•

Den nye linjeføring omfatter i hovedforslaget en ca. 177 km lang strækning, der løber nord-syd tæt på israndslinjen i Jylland.

•

Der findes allerede et 400 kV-højspændingsanlæg på strækningen i dag
som har en længde på 172,3 km. Dette anlæg består af luftledninger ophængt på tobenede H-master med en højde op til 32 m (gitterkonstruktion). Der står i alt 505 master på strækningen.

•

Langs med det eksisterende anlæg er der tre transformerstationer ved
Kassø, Askær og Tjele. Desuden er der en T-afgrening ved Revsing nær
Vejen, hvor 400 kV-højspændingsforbindelsen mod Esbjerg er koblet på.

•

Linjeføringen for det udbyggede anlæg vil følge den eksisterende linjeføring i videst muligt omfang. Der vil dog generelt være en afstand på 40 m
af anlægstekniske årsager (den eksisterende ledning skal være i drift,
imens den nye ledning anlægges). Med det formål at reducere antallet af
berørte ejendomme samt andre miljømæssige hensyn er den nye linjeføring placeret øst eller vest for den eksisterende luftledning. Den nye linjeføring krydser den eksisterende luftledning 17 gange ud fra disse hensyn.

•

Ved den nye linjeføring etableres en mast for hver ca. 330 m (i gennemsnit). I dag er spændvidden mellem masterne ca. 380 m. Årsagen til den
lavere spændvidde efter udbygningen skyldes den ophængte ledningskonfiguration. Det er muligt at øge spændvidden, men det vil betyde markant
kraftigere og større master.

•

For det nye anlæg vil der være indsløjfning undervejs til transformerstationerne (nuværende som fremtidige) ved Kassø, Revsing (ved Vejen),
Askær og Tjele.

•

Der vil blive anvendt en ny mastetype på strækningen. Energinet.dk har
peget på den nye mastetype Eagle, som er en etbenet rørmast. Energinet.dk foretrækker, at masten udformes i to etager ud fra en række tekniske og miljømæssige forhold.

•

Lederne ophænges på masterne som enten 2 tråde per fase (duplex) eller
som 3 tråde per fase (triplex). Energinet.dk har valgt triplex, fordi det
nedsætter støjbelastningen af omgivelserne i fugtigt vejr (coronastøj) og
reducerer energitabet ved el-transmission.

•

Lederne fra nederste travers ophænges i samme afstand fra terræn (i
modsætning til at hænge lederne i samme afstand fra de skrå traverser).
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•

•

Mastetypen Eagle præsenteres og vurderes i VVM-redegørelsen i følgende
udgaver:
-

Én- eller to-etages mast

-

Masteskaftet udført i cortenstål med traverser i enten rustfrit (rustfast) eller galvaniseret stål eller hele masten udført i galvaniseret stål

-

Luftledninger ophængt enten som duplex eller triplex.

-

Placering af ledere er enten vandret eller parallelt med travers

Alle eksisterende krydsende luftledninger vil som minimum inden for en
afstand på ca. 800 m på hver side af den nye linjeføring blive lagt i jorden
som en direkte konsekvens af opsætningen af den nye 400 kVhøjspændingsforbindelse. I alt 22 stk. 60 kV-luftledninger med en samlet
længde på ca. 77,8 km saneres på denne baggrund foruden 3 stk. 150
kV-forbindelser på i alt ca. 20 km.

Som udgangspunkt er et planlægningsbælte på 400 m blevet undersøgt og
vurderet for at åbne mulighed for en nærmere justering af linjeføringen på
baggrund af evt. bemærkninger, som indkommer under den offentlige høring
af VVM-redegørelsen og forslag til kommuneplantillæg for hver kommune på
strækningen for højspændingsanlægget. På denne baggrund vil der indenfor
planlægningsbæltet på 400 m blive afgrænset et reduceret planlægningsbælte
på 200 m, som det nye ledningsanlæg med master og ledere skal placeres indenfor. Såfremt der bliver givet tilladelse til projektet vil dette 200 m planlægningsbælte blive fastlagt i de endelige kommuneplantillæg og i den VVMtilladelse, der udstedes af miljøcentrene som grundlag for bygherrens etablering af højspændingsanlægget. Energinet.dk har dog ud fra nuværende kendskab til forholdene angivet en forventet linjeføring indenfor planlægningsbæltet.
Den forventede linjeføring viser placeringen af knækmasterne (hvor ledningen
slår et knæk), mens de øvrige master (bæremaster) først placeres efter forudgående høring hos de berørte lodsejere.
I VVM-redegørelsen er forslaget til den fremtidige linjeføring og alternativer
vist på 19 kort. Placering af master er altså ikke vist på kortene, fordi dette
først fastlægges senere efter detailplanlægning og forhandling.
Et oversigtskort over linjeføringen er vist i Figur 2-1. På kortet er vist hovedforslaget samt områder, hvor der er undersøgt alternativer (i såkaldte fokusområder) og områder, hvor mindre afvigelser fra den nuværende linjeføring er
vurderet.
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Figur 2-1. Oversigtkort over Kassø – Tjele 400 kV-linjeføring og placering af fokusområder med alternativer og områder, hvor der er mindre afvigelser fra den
nuværende linjeføring.

2.1

Baggrund for bygherrens hovedforslag
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2.1.1

Den politiske baggrund for projektet
De politiske partier bag energiforliget i februar 2008 vedtog i november 2008
nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet. I retningslinjerne er specifikt nævnt etablering af en ny 400 kV-luftledning mellem
Kassø og Tjele, der skal etableres på master i nyt design, som kan bære to
ledningssystemer. Det har forud for vedtagelsen af de nye retningslinjer været
fremført som et politisk ønske, at den nye ledning skulle følge den eksisterende ledning (så tæt som muligt). Dette er baggrunden for, at hovedforslaget i
almindelighed ligger tæt op ad den eksisterende 400 kV-ledning.

2.1.2

Overordnede principper for etablering af højspændingsanlæg
Når der skal findes en konkret linjeføring for et nyt ledningsanlæg, er der en
række overordnede regler og principper, der skal eller bør overholdes. De
lovmæssige regler skal følges - både angående tekniske forhold (f.eks. sikkerhedsforskrifter i Stærkstrømsbekendtgørelsen og arbejdsmiljøloven) og miljømæssige forhold. Derudover er der nogle principper, som bør følges af visuelle
hensyn. Det handler om, hvordan ledningsanlægget kommer til at tage sig ud i
landskabet - ser det roligt ud i sit forløb, eller står masterne meget uordnede?
Det roligste og mest harmoniske forløb af linjeføringen opnås ved at føre masterne i lange lige stræk. Da opgaven er at anlægge den nye ledning langs den
eksisterende ledning, vil de længste stræk normalt kunne fås ved mellem to
knækmaster (hvor ledningen skifter retning) at lægge den nye linjeføring enten øst for eller vest for den eksisterende ledning. Herved indskydes der ikke
yderligere knækpunkter på ledningen, hvilket giver det pæneste resultat. Ved
at forskyde knækpunkterne i forhold til de eksisterende knæk kan den eksisterende linjeføring krydses, hvis dette findes formålstjenligt, således at man på
én strækning f.eks. kan være øst for den eksisterende ledning, mens man på
næste strækning kan være vest for. Når skiftet sker, hvor der i forvejen er et
knæk, behøver det ikke at give et ulogisk indtryk af den nye linjeføring - heller
ikke efter nedrivningen af den gamle masterække.
Ønsket om lange lige stræk støder ind imellem imod et andet princip - nemlig
at opnå størst mulig afstand til boliger. I det angivne hovedforslag har bygherren måttet indgå kompromiser, hvor både afstanden til boliger og ønsket om
lange lige forløb sammen med en række andre forhold er blevet afvejet mod
hinanden. Det er ikke muligt at friholde alle boliger for nærhed til det nye anlæg. Bygherren har gennem processen for fastlæggelse af hovedforslaget forsøgt at placere linjeføringen enten øst eller vest for den eksisterende ledning,
ud fra ønsket om at berøre færrest mulige boliger.
Bygherren har i hovedforslaget også forsøgt at holde passende afstand til byer, tættere bebyggelser, kirker, gravhøje, enkelt-ejendomme, naturområder
og rekreative områder. Endvidere er det søgt at mindske de visuelle indtryk
ved passager af veje og vandløb ved vinkelrette krydsninger, ligesom det er
tilstræbt at holde passende afstand til parallelt forløbende strækningsanlæg.
Afstanden mellem centerlinjen for den eksisterende ledning og centerlinjen for
den nye linjeføring er i hovedforslaget 40 m på langt den største del af strækningen. Begrundelsen er, at det skal være muligt at holde den eksisterende
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ledning i drift samtidig med, at den nye ledning bliver bygget. Afstanden mellem en lednings centerlinje og den yderste strømførende leder er ca. 15 m. I
blæsevejr kan lederne svinge ud til siden, således at der midt i spændet mellem to master vil være mere end 15 m fra centerlinjen til yderste strømførende leder. Derfor er der generelt behov for 40 m mellem de to linjeføringer.

2.1.3

Aftale om ’forskønnelse’ af 400 kV-nettet
I de nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet
fra november 2008 er inkluderet en aftale om "forskønnelse af 400 kV-nettet"
i særlige områder. Principperne, der er anvendt ved udvælgelsen af områder
til forskønnelse, anvendes også for den nye forbindelse mellem Kassø og Tjele.
Der er - jævnfør omtalte principper - følgende muligheder for forskønnelse:
•
•
•

Master i nyt design
Partiel kabellægning på kortere strækninger i særlige områder
Justering af tracé i forhold til særlige interesser (byer, naturområder,
landskaber)
Kilde: Energinet.dk, april 2009. Forskønnelse af 400 kV-nettet.

Det første princip er indarbejdet i projektets hovedforslag. Luftledningsanlægget ønskes etableret med Eaglemasten i to etager med triplex-ophængning af
lederne.
De øvrige principper (kabellægning og justering af tracé) er anvendt i udvalgte
områder. Disse områder betegnes i VVM-redegørelsen dels som fokusområder
og dels som områder, hvor der afviges fra den eksisterende linjeføring.
Miljøcentrene har i begyndelsen af VVM-processen udpeget 4 geografisk afgrænsede områder – betegnet fokusområder – med krav om at undersøge forskellige alternativer med hensyn til udformning og placering af det nye højspændingsanlæg. Områderne omfatter:
•
•
•
•

Gamst Søenge
Billund
Bølling Sø
Nørreådalen

I disse 4 fokusområder er der set på muligheden for justering af linjeføringen i
forhold til den eksisterende ledningsføring samt på forskellige kombinationer af
strækninger med luftledning og kabellægning. Der er således i en iterativ proces udpeget 18 alternativer, og Energinet.dk har derpå for hvert af de 4 fokusområder valgt et af de undersøgte alternativer, som indgår i hovedforslaget.
Partiel kabellægning indgår i hovedforslaget ved fokusområdet Bølling Sø på
en knap 3 km lang strækning. Justering af tracé er i hovedforslaget sket i alle
de 4 fokusområder ved Gamst Søenge, Billund, Bølling Sø og Nørreådalen,
hvor hovedforslaget afviger en del fra den eksisterende linjeføring.

Teknisk Rapport 3 til VVM for ny 400 kV-højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 8

Herudover er der 5 områder, hvor der enten er afveget fra eksisterende linjeføring eller vist flere mulige linjeføringer. Energinet.dk har peget på én af linjeføringerne som hovedforslag. Områderne omfatter:
•
•
•
•
•

Hjartbro Skov og Gabøl
Frederiksnåde
Bølling Sø Syd
Mausing Mølle
Tange

I bygherrens hovedforslag er forskønnelsesprincipperne således anvendt intensivt via master i nyt design og justering af linjeføringen i forhold til den eksisterende linjeføring for at afbøde uheldige virkninger. Partiel kabellægning i
særlige områder er i hovedforslaget alene anvendt ved Bølling Sø. Partiel kabellægning indgår også i de behandlede alternativer i de øvrige fokusområder.
Begrundelsen, for at der ikke indgår flere strækninger med kabellægning i hovedforslaget, er at udvælgelsen er udført efter samme kriterier, som de der
blev anvendt ved udvælgelse af lokaliteter til forskønnelsesprojekter i forbindelse med vurdering af det øvrige 400 kV-net (Rapport: Energinet.dk, april
2009. Forskønnelse af 400 kV-nettet).
I forskønnelsesprojektet blev i alt 6 lokaliteter udvalgt, som alle vurderes at
være af national betydning. I forbindelse med udvælgelse af hovedforslag til
højspændingsanlægget fra Kassø til Tjele er strækningen blevet vurderet af
rådgivergruppen, for at identificere lignende lokaliteter. Bygherrens konsulenter har skønnet, at de 4 fokusområder er af stor regional betydning, men ikke
af national betydning, og dermed ikke ligeværdige med de 6 projekter, der er
udvalgt til forskønnelse på det øvrige 400 kV-net. Derfor har Energinet.dk som
udgangspunkt i sit hovedforslag valgt ikke at anvende kabellægning i disse
områder.
Uanset dette forhold har Energinet.dk dog vurderet, at udfordringerne ved at
passere området ved Bølling Sø er af et sådant omfang, at det findes mest
hensigtsmæssigt at kabellægge en kortere strækning – de 3 km, nævnt i
ovenstående.
Det bemærkes at alle behandlede alternativer er valgbare, således at Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus i forbindelse med den endelige udstedelse af
kommuneplantillæg og VVM tilladelse kan beslutte, at bygherrens fremlagte
hovedforslag i udvalgte delområder skal erstattes af alternativer
.

2.2

Myndighedsbehandling og detailprojektering
Bygherrens hovedforslag og samtlige alternative linjeføringer vil under anden
offentlighedsfase blive udlagt som planlægningsbælter på 400 m. Planlægningsbælterne skal bl.a. give mulighed for i størst mulig udstrækning at kunne
imødekomme de indsigelser og bemærkninger, der modtages fra borgerne
gennem 2. offentlighedsfase.
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Efter 2. offentlighedsfase kan Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus beslutte
at indsnævre planlægningsbæltet og vedtage et planlægningsbælte på f.eks.
200 m. Derefter kan bygherren indlede detailprojekteringen, som omfatter den
helt eksakte linjeføring inden for det vedtagne planlægningsbælte.
Det vil under detailprojekteringen, hvor masternes placering fastlægges, blive
tilstræbt at få et visuelt optimalt samspil mellem mastehøjde (travershøjde)
og spændvidde (afstanden mellem masterne). Mastehøjderne vælges således,
at landskabets topografi udlignes i størst mulig udstrækning ved at anvende
master med lav travershøjde over højdedrag og modsat master med højere
travershøjde ved krydsning af lavtliggende passager. Mastehøjderne kan dog
ikke vælges frit, idet der skal være tilstrækkelig afstand mellem lederne og
terræn, veje mv.
Såfremt der vil blive givet tilladelse til at bygge det nye ledningsanlæg, kan
der sammen med tilladelsen blive udstukket nogle vilkår, som bygherren skal
overholde.
Under detailprojekteringen skal eventuelle vilkår, der er givet sammen med tilladelsen til at bygge ledningen, opfyldes. Derudover vil der også i denne planlægningsfase blive taget størst mulig hensyn til boliger, miljø og teknik for
derved at finde den mest optimale placering af masterne på de enkelte ejendomme i den givne linjeføring. Den præcise placering vil først blive valgt efter
en forudgående dialog med de direkte berørte lodsejere. I denne proces skal
både Stærkstrømsbekendtgørelsen og de overordnede principper for etablering
af højspændingsledninger tages i betragtning.
Planlægningsbæltet giver således mulighed for at udvise fleksibilitet i forsøget
på at finde den bedst mulige placering af anlægget.

2.3

Alternative linjeføringer og udformninger
I de 4 fokusområder er der i alt undersøgt 18 alternative udformninger og placeringer. Alternativerne er navngivet efter følgende model:
A: Luftledning (alternativer indeholder kun luftledningsanlæg)
B: Kabel (nedgravet kabel undtagen ved krydsning af store vandløb og trafikanlæg, hvor der planlægges med underboring)
C: Kombineret luftledning og kabel
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Fokusområde Alternativ A
Luftledning

Alternativ B

Alternativ C

Kabel

Kombineret luftledning og kabel

Gamst Søenge A1 Gl. Station Revsing

B1 Ny Station Revsing

(7 alternativer) A2 Ny Station Revsing

C1 Ny Station Revsing
C2 Ny Station Revsing

A3 Ny. Station Revsing

C3 Ny Station Revsing

= HF
Billund

A1 østlig

B1

(3 alternativer) A2 vestlig
= HF
Bølling Sø

C1 under Bølling Sø med

(2 alternativer)

kabel
C2 uden om Bølling Sø,
kabel ved campingplads
= HF

Nørreådalen

A1 følge den eksisteren-

B1

C1

(6 alternativer) de
A2 østligt alternativ

C2

= HF
C3

Tabel 2-1. Oversigt over fokusområder og undersøgte alternativer. HF angiver det af
Energinet.dk valgte hovedforslag

Ud over linjeføringerne i alternativerne følger hovedforslaget den eksisterende
luftledning så tæt som muligt. Få steder er der sket afvigelser. Disse steder
omfatter krydsningen ved Hjartbro Skov og Gabøl, Frederiksnåde, Bølling Sø
Syd, Mausing Mølle og Tange.
I tekst og på kort betegnes disse afvigelser som "Afvigelser fra eksisterende
linjeføring".
Kort over alternativer og afvigelser kan ses i Teknisk Rapport 4 og 6 samt i
VVM-samlerapporten.

2.4

Saneringer af nuværende ledninger
Den nuværende 400 kV-luftledning vil blive fjernet i forbindelse med projektets gennemførelse. Ligeledes saneres alle krydsende og parallelt forløbende
luftledninger som led i projektet. Dette omfatter 22 stk. 60 kV-ledninger og 3
stk. 150 kV-forbindelse. Placeringen er vist på Figur 2-2.
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Figur 2-2. Oversigt over krydsende 60 kV-ledninger (22 stk.) og 150 kV-ledninger, der
kabellægges som direkte konsekvens af projektet. Strækning Kassø – Revsing.
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Figur 2-2 (fortsat). Strækning Revsing – Askær.
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Figur 2-2 (fortsat). Strækning Askær – Tjele.

2.5

Væsentligste anlægsarbejder
Anlægsarbejderne er i detaljer beskrevet i Teknisk Rapport 6. De væsentligste
anlægsarbejder er resumeret i Tabel 2-2.
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Anlægsdel
Generelt

Beskrivelse
Anlægsarbejdet strækker sig over 3,5 år og opdeles i sektioner. Nedtagning af det eksisterende anlæg vil vare ca. 1 år men strækkes antagelig over en længere periode. Anlægsarbejdet forventes udført af
en arbejdsstyrke på knap 60 personer.
Forud for anlægsarbejdet gennemføres arkæologiske forundersøgelser, og der søges om evt. dispensationer i forhold til f.eks. skovloven,
naturbeskyttelsesloven m.v.

Ved masten

Der opstilles ca. 530 nye master med en indbyrdes afstand på ca. 330
m. Masterne funderes hovedsagelig ved nedramning af en monopæl
af stål på 10-12 m. Der støbes en betonplade ved terræn med en
tykkelse på 1,5 m og areal på 7 m2 og Eagle masten boltes på fundamentet. Fundamentet etableres på få arbejdsdage.

Maste rejsning

Masteskaftet er ca. 45 m langt og transporteres frem til byggepladsen
på blokvogn. Tilsvarende med traverser, der bærer lederne øverst på
masten. Masten rejses med mobilkran, og traverser og isolatorer
monteres. Rejsning af mast varer få arbejdsdage.

Trækning af ledere

Ledere transporteres frem på kabeltromler til materialepladser for ca.
hver 12 km. Fra et kabelspil monteret på særlig arbejdsvogn trækkes
lederne på ca. 6 kms længde frem over et antal master (15-20 stk.)
over hjul, der er monteret på masterne.

Kabellægning

Kabellægning vil som hovedregel ske ved nedgravning. Underboring
foretages kun ved krydsning af større vandløb, veje eller lignende.
Nedgravningen berører et arbejdsbælte på ca. 36 m bredde. Der graves 4 render i en dybde på 1,2 m og med indbyrdes afstand på 6 – 10
m. Jordkabler trækkes ud i kabelrenderne og kablerne dækkes til med
et sandlag, hvorefter tilbagefyldning sker med den opgravede jord.
Kablerne er ca. 900 m lange og muffes sammen.

Overgangsstation

I overgang mellem en luftledning og jordkabel etableres en kabelovergangsstation. Det kræver et areal på ca. 0,5 ha. Der placeres
komponenter, der kan kompensere for spændingsstigninger (en reaktor).

Transformerstationer

På de 3 eksisterende transformerstationer (Kassø, Askær, Tjele) sker
der alene mindre udbygninger inden for stationerne. Der etableres en
ny transformerstation ved Revsing, og der placeres en lukket bygning, der fungerer som koblingsstation. På længere sigt kan station
Revsing udstyres med transformere.

Nedtagning

De eksisterende 505 H-master samt krydsende ledninger nedtages
med mobilkraner, demonteres på stedet og køres til genbrug. Fundamenterne fjernes til 1,5 m under terræn eller fuldstændigt efter
nærmere aftale med den pågældende lodsejer. Lederne rulles på
tromler og køres til genbrug. Et særligt arbejde skal udføres ved Bølling Sø, hvor 3 master (af Donau typen) skal fjernes fra selve søen.
Dette sker fra grej, der transporteres på et flådesystem, der midlertidigt arbejder i søen

Tabel 2-2. Oversigt over væsentlige anlægsarbejder. Beskrivelsen er uddybet i Teknisk
Rapport 6.
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3

Landskab
Når luftledningsanlægget mellem Kassø og Tjele skal udbygges, påvirkes bl.a.
landskabet og landskabsindtrykket.
Et højspændingsanlæg med luftledninger fremstår ofte meget synligt i landskabet. I dag er der allerede et højspændingsanlæg på strækningen mellem
Kassø og Tjele. Med master på op til 45 m i højden (for to-etagers udgaven af
Eagle), vil det nye anlæg, afhængig af mastevalg, være op til 10 m højere end
det eksisterende og dermed være højere end de fleste landskabselementer og
strukturer i det jyske landskab på strækningen.
Formålet med at udarbejde en landskabsanalyse er at sikre, at udbygningen
påvirker landskabsværdierne og de visuelle oplevelsesmuligheder mindst muligt, og at udbygningen indpasses så godt som muligt i landskabets karakter.
Landskabsanalysen danner sammen med visualiseringer grundlag for vurderingen af projektets virkninger.
Hele strækningen fra Kassø til Tjele er delt op i tre strækninger: Strækning
Syd (Kassø til Revsing), Strækning Midt (Revsing til Askær) og Strækning
Nord (Askær til Tjele). Hver strækning er yderligere delt ind i såkaldte landskabskarakterområder og fire fokusområder: Gamst Søenge, Billund, Bølling
Sø og Nørreådalen. Desuden er der set på de områder, hvor der i hovedforslaget er peget på afvigelser, blandt andet ved Mausing Mølle.

3.1
3.1.1

Metode
Landskabskaraktermetoden
I Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009 (Miljøministeriet, 2006) samt i Landsplanredegørelse 2006 (Miljøministeriet, 2006) anbefales landskabskaraktermetoden anvendt af kommunerne til hjælp for deres
varetagelse af landskabelige interesser i den daglige sagsbehandling og i den
sammenfattende kommuneplanlægning. I denne VVM er landskabskaraktermetoden anvendt, idet metoden på systematisk vis afdækker landskabernes
karakteristika og giver et solidt grundlag at vurdere landskabernes sårbarhed
på. Landskabskaraktermetoden er beskrevet i Vejledning om landskabet i
kommuneplanlægningen (Miljøministeriet, 2007).
Ud over at vi i denne VVM tager afsæt i landskabskaraktermetoden, er udviklingen af den anvendte metode til sårbarhedsvurdering inspireret af den måde
COWI griber landskabsvurdering an på i lignende VVM'er. Der er således tale
om en kombination af landskabskaraktermetoden og gamle kendte metoder.
Landskabskaraktermetoden anvendes til at beskrive et område ud fra dets naturgrundlag, kulturgrundlag og rumlige og visuelle fremtoning, hvorudfra landskabernes karakter og sårbarhed overfor projektet vurderes. Formålet er at
udpege og sikre særegne og værdifulde landskabstræk.
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Definition på landskabskarakter
Landskabskarakteren er det særlige samspil mellem et områdes naturgrundlag og arealanvendelse samt de særlige rumlige og visuelle forhold, der kendetegner området og adskiller det fra omkringliggende landskaber
(Miljøministeriet, 2007).

Landskabskaraktermetoden er opdelt i fire faser:
Fase 1 - Kortlægning
Forundersøgelse
Naturgeografisk analyse
Kulturgeografisk analyse
Rumlig visuel analyse
Landskabskarakterbeskrivelse

Fase 2 - Vurdering
Landskabets styrke
Særlige visuelle oplevelsesmuligheder
Landskabskarakterens tilstand
Landskabskarakterens sårbarhed

Fase 3 - Strategi
Strategiske mål for landskabet
Forslag til handlinger og initiativer

Fase 4 - Implementering
Kommuneplanens:
- Hovedstruktur
- Retningslinjer og rammer
- Redegørelse

Tabel 3-1 Landskabskaraktermetodens fire faser.

I denne VVM-undersøgelse udføres kun de to første faser af metoden (jf. Tabel
3-1), hvortil der kobles en egentlig sårbarhedsvurdering. Landskabets sårbarhed vurderes i forhold til det konkrete projekt (som det kendes på nuværende
tidspunkt), nemlig at det eksisterende højspændingsanlæg med ét ledningssystem erstattes af et nyt højspændingsanlæg med to ledningssystemer. Projektets forudsætninger er yderligere beskrevet i kapitel 2. Fase 2 udføres til dels
som en light version af metoden, idet selve feltbesigtigelsen er opdelt i to niveauer afhængig af om der er tale om et generelt landskabskarakterområde
eller et fokusområde. I fokusområderne er der lavet en mere dybdegående
feltanalyse. Fase 1 og 2 beskrives i afsnit 3.1.2 Kortlægning og feltanalyse og
3.1.5 Sårbarhedsvurdering.
Landskabskaraktermetoden er primært udviklet til fladedækkende kortlægning
og planlægning på kommunalt niveau og ikke til vurdering af et linjeformet infrastrukturelements påvirkning af landskabet. Derfor har der været behov for
at tilpasse landskabskaraktermetoden til VVM-brug for strækningsanlæg.
En af de største forskelle set i forhold til en fladedækkende analyse er, at undersøgelsesområdet i forbindelse med VVM'en er ca. 180 km langt og kun ca.
1 km bredt. Linjeføringen passerer derfor gennem mange forskellige landskaber i en smal korridor, hvorfor der er risiko for, at nuancer går tabt. På en mere detaljeret skala i en bredere korridor ville resultatet blive mere nuanceret.
Der prøves at kompenseres for dette ved at opdele landskabskarakterområ-
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derne i delområder og fokusområder, hvilket giver et bedre grundlag at vurdere påvirkningerne på. Samtidig begrænser landskaber sig sjældent til et udpeget undersøgelsesområde, og ofte vil de enkelte landskaber fortsætte udenfor
undersøgelsesområdet. Arealer udenfor undersøgelsesområdet på ca. 500 m
på hver side af linjeføringen er ikke analyseret.

3.1.2

Kortlægning og feltanalyse

Forundersøgelser / Kortlægning

Naturgeografisk analyse

Kulturgeografisk analyse

Landskabskarakterområder
Feltbesigtigelser og beskrivelser

Sårbarhedsanalyse
Landskabets karakter + Landskabets visuelle sårbarhed

Samlet vurdering af sårbarhed
Tabel 3-2 Flowdiagram over de forskellige led i landskabsanalysen i denne VVM

3.1.3

Kortlægning
Analysen af de landskabelige forhold indeholder en analyse af landskaberne
som en helhed, men også dets enkeltelementer, og analysen baseres på kortmateriale sammenholdt med iagttagelser langs linjeføringen i felten.
Første trin i analysen er en forundersøgelse, hvor landskabet kortlægges. Her
indsamles litteratur, planmæssige bindinger og kortgrundlag for området bl.a.:
•
•
•
•

•
•

Geomorfologiske kort
Jordartskort 1:200.000
Topografiske kort (Kort- og Matrikelstyrelsen)
Terrænmodellen er modtaget fra Energinet.dk som en punktfil med tæthed på 5 m dækkende et bælte på 1200 m omkring det planlagte linjeføring. Punktfilen er interpoleret til farvegradueret kvadratnet på 10 m
Luftfotos fra 2009 (COWI)
Diverse litteratur og foldere mv.
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•
•

De tidligere amters angivelse af særligt værdifulde/uforstyrrede landskaber.
Oplysninger om beskyttede naturtyper, fortidsminder, arealanvendelse
mm. fra www.miljoeportal.dk.

Ved skrivebordet er lavet en screening af strækningen for at udpege potentielt
sårbare landskaber. Det blev gjort ud fra følgende kriterier: Markante landskabstyper og geomorfologiske dannelsesformationer (tunneldale mv.), terræn, kulturarv og kulturmiljøer herunder kirkeindsigter, uforstyrrede landskaber og større naturelementer. Screeningen blev sammenkørt med valg af fotostandpunkter til visualisering og herefter benyttet i felten som analysepunkter
til kortlægning og vurdering af landskaberne.
På baggrund af det indsamlede materiale og screeningen udarbejdes en naturog kulturgeografisk kortanalyse af hele linjeføringens strækning. Resultatet af
den naturgeografiske analyse, de naturgeografiske regioner, er vist på kortene
i Figur 3-5.
Den naturgeografiske analyse tager udgangspunkt i det naturlige landskab,
dvs. den del af landskabet som er dannet og påvirket af naturlige processer.
Den medtager dermed, i det omfang det er muligt, ikke menneskeskabte landskabsformer og elementer.
I den kulturgeografiske analyse inddrages historiske aspekter i analysen med
henblik på at skabe en bedre forståelse af landskabets udvikling og nuværende udseende. Det vil sige kulturhistorie i forhold til arealanvendelsen, ejerforhold og menneskeskabte landskabselementer. For at undgå overlap med den
kulturhistoriske vurdering (kapitel 4), beskrives dette ikke nærmere.
På baggrund af ovennævnte analyser foretages en trinvis kortlægning og inddeling af området, først i naturgeografiske regioner (Figur 3-5) og derpå i foreløbige landskabskarakterområder.

Figur 3-1.

Registrering af landskabet.
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3.1.4

Feltanalyse
På baggrund af ovenstående kortlægning blev en rumlig og visuel analyse udført over 3 dages feltarbejde langs hele strækningen fra Kassø til Tjele i august måned 2009. Feltarbejdet udføres i bil ved at gennemkøre landskaberne,
og der registreres direkte på kort og på bærbar computer. Registreringen dokumenteres med fotos. Der tages udgangspunkt i kortet over foreløbige landskabskarakterområder, og som led i feltarbejdet justeres grænserne mellem
de enkelte landskabskarakterområder. Til registrering af landskabskarakteren
benyttes feltskemaer (jf. Miljøministeriet, 2007). Derved registreres de landskabelige forhold på systematisk vis i hvert landskabskarakterområde med
særligt fokus på de dominerende landskabstræk, markante landskabselementer og øvrige karaktertræk som arealanvendelse, bebyggelsesforhold, tekniske
anlæg mv.
En mere dybdegående visuel og rumlig analyse er foretaget i en bræmme
umiddelbart omkring det planlagte linjeføring, mens det omgivende landskab
er vurderet i en zone på ca. 500 m på hver side af linjeføringen afhængig af
tilgængelighed, landskabets beskaffenhed og arealanvendelse samt terrænforhold. Analysen er dermed ikke styret af landskabernes naturlige afgrænsning,
men af en buffer på 1000 m.
I de åbne landskaber ses den planlagte linjeføring over lange afstande, mens
der i tæt bevoksede, lukkede landskaber kan være begrænset udsyn og adgangsforhold. I ådale er det muligt at se linjeføringen i sammenhæng over et
stort areal, mens f.eks. små, lukkede marklodder adskilt af tætte læhegn og
skovpartier ikke indbyder til vidtstrakt udsyn og derved begrænser omfanget
af den visuelle registreringsvidde. Endelig er der benyttet ortofotos til fastlæggelse af arealanvendelse for de utilgængelige områder.
Feltanalysen afsluttes med en opsamlende beskrivelse af de individuelle landskabskarakterområder (se afsnit 3.5 Rumlige og visuelle forhold - Landskabskarakterområder). For hver landskabskarakterbeskrivelse i denne VVM, er de
rumlige visuelle analyseresultater vist på skemaform.
Et landskabskarakterområde kan underopdeles i delområder, hvilket er gjort,
hvor et landskabskarakterområde er sammensat af forskellige landskabstyper
eller hvor dele af området fremstår særligt karakteristisk eller kontrasterende.
Denne opdeling udføres under feltarbejdet. De efterfølgende vurderinger i sårbarhedsanalysen foretages på både landskabskarakterområder og delområder.
Hermed opnås et mere nuanceret resultat af vurderingerne.
På baggrund af feltarbejdet og den sammenfattende landskabskarakteranalyse
er der udarbejdet et kort, der viser afgrænsningen af de enkelte landskabskarakterområder (jf. Figur 3-15).

3.1.5

Sårbarhedsvurdering
For på systematisk og transparent vis at kunne vurdere landskabernes sårbarhed overfor det fremtidige projekt, har COWI udviklet en metode til dette, som
beskrives i det følgende afsnit. Metoden tager udgangspunkt i landskabskaraktermetodens principper, men er operationaliseret og tilpasset VVM.
Sårbarhedsvurderingen kan opfattes som en overbygning på den grundlæggende landskabskarakteranalyse i undersøgelsesområdet og består af 3 vurde-

Teknisk Rapport 3 til VVM for ny 400 kV-højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 20

ringer: En vurdering af landskabets karakter, en vurdering af landskabernes
visuelle sårbarhed og en samlet vurdering af landskabernes sårbarhed, som er
en sammenstilling af de to førstnævnte.

Sårbarhedsvurdering
Landskabets karakter + Landskabets visuelle sårbarhed

Samlet vurdering af landskabets sårbarhed

Landskabskaraktermetoden analyserer ikke byområder, men kun byranden,
hvorfor byerne på strækningen ikke analyseres nærmere eller beskrives.

3.1.5.1

Landskabets karakter
Når et landskabs karakter skal vurderes, gøres dette ved at sætte det enkelte
landskab overfor en række kriterier. Kriterierne bygger hovedsageligt på elementerne i landskabskaraktermetoden og det der vurderes er, hvor karakteristiske de enkelte landskaber er.
Nedenfor i Tabel 3-3 ses kriterierne for, hvad der skal til for at et landskab kan
opnå en karakter, der er Særligt karakteristisk, Karakteristisk eller Mindre karakteristisk.
Karakter

Kriterier for landskabskarakterns styrke, tilstand og særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Særligt ka-

Styrke: Høj

rakteristisk
(Høj)

Landskabskarakteren kan vurderes at have en høj styrke hvis de karaktergivende landskabselementer fremstår særligt tydeligt, samspillet mellem naturgrundlag og kulturgeografiske strukturer er tydelige og oprindelsen afspejles tydeligt i de karaktergivende forhold.
Tilstand: God
Landskabskarakteren er intakt i forhold til dens oprindelse. De karaktergivende landskabselementer er i god vedligeholdelsesmæssige tilstand. Landskabskarakteren er upåvirket af tekniske anlæg og støj.
Visuel oplevelsesværdi: Høj
Forekomst af en eller flere af følgende: Særlige geologiske lokaliteter, særlig
geomorfologi og markante terrænformer; Særlige natur- og halvkulturarealer; Særligt tydelige kulturbetingede helheder og enkeltelementer i landskabskarakteren (Mange værdifulde kulturhistoriske elementer og miljøer i
landskabet herunder: Dominerende bebyggelsesstrukturer, særlig dyrkningsform og arealanvendelse, særlige bevoksningsstrukturer (læhegn), jorddiger,
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Karakter

Kriterier for landskabskarakterns styrke, tilstand og særlige visuelle oplevelsesmuligheder
alléer, kirkeudsigter, fortidsminder mv.); Særligt tydeligt samspil mellem naturgrundlag og kulturskabte strukturer; Særlige skala/rumforhold, kompleksitet eller strukturer; Oplevelsesrige enkeltelementer – af betydning som
orienteringspunkter samt Markante udsigter, visuelle relationer til naboområder, hav/farvand m.m.

Karakteristisk

Styrke: Middel

(Middel)
Landskabskarakteren kan vurderes at have en middel styrke hvis nøglekarakteren fremstår tydeligt, men der er eventuelt sket en udvikling i området,
som har mindsket tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse uden at
ændre den markant. I karakteristiske områder er samspillet mellem naturgrundlag og kulturgeografiske strukturer typisk tydelig.
Tilstand: Middel
Landskabskarakteren er middel intakt i forhold til dens oprindelse. De karaktergivende landskabselementer er middel vedligeholdelsesmæssig tilstand.
Landskabskarakteren er middel påvirket af tekniske anlæg og støj.
Visuel oplevelsesværdi: Middel
Forekomst af en eller flere af følgende i mindre grad/af middel værdi: Særlige geologiske lokaliteter, særlig geomorfologi og markante terrænformer;
Natur- og halvkulturarealer; Tydelige kulturbetingede helheder og enkeltelementer i landskabskarakteren (Enkelte til flere værdifulde kulturhistoriske
elementer og miljøer i landskabet herunder: Middel-dominerende bebyggelsesstrukturer, middel forekomst af særlig dyrkningsform og arealanvendelse,
særlige bevoksningsstrukturer (læhegn), jorddiger, alléer, kirkeudsigter, fortidsminder mv.); Tydeligt samspil mellem naturgrundlag og kulturskabte
strukturer; Særlige skala/rumforhold, kompleksitet eller strukturer; Oplevelsesrige enkeltelementer – af betydning som orienteringspunkter samt Markante udsigter, visuelle relationer til naboområder, hav/farvand m.m.
Mindre karak-

Styrke: Lav

teristisk (Lav)
Landskabskarakteren fremstår med lav styrke, hvis landskabet fremstår karaktersvagt, dvs. nøglekarakteren fremstår diffust og eventuelt udvisket af
en udvikling, som har fjernet karakteren fra dens oprindelse uden helt at have tilført en ny og dominerende karakter. Samspillet mellem naturgrundlag
og kulturgeografiske strukturer vil typisk være sløret.
Tilstand: Dårlig
Landskabskarakteren er ikke intakt i forhold til dens oprindelse. De karaktergivende landskabselementer er i dårlig vedligeholdelsesmæssig tilstand.
Landskabskarakteren er meget påvirket af tekniske anlæg og støj.
Visuel oplevelsesværdi: Lav
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Karakter

Kriterier for landskabskarakterns styrke, tilstand og særlige visuelle oplevelsesmuligheder
Ingen eller ringe forekomst af: Særlige geologiske lokaliteter, særlig geomorfologi og markante terrænformer; Natur- og halvkulturarealer; Tydelige
kulturbetingede helheder og enkeltelementer i landskabskarakteren (Ingen
til få værdifulde kulturhistoriske elementer og miljøer i landskabet herunder:
ingen dominerende bebyggelsesstrukturer, ingen forekomst af særlig dyrkningsform og arealanvendelse, ingen til få særlige bevoksningsstrukturer
(læhegn), jorddiger, alléer, kirkeudsigter, fortidsminder mv.); Tydeligt samspil mellem naturgrundlag og kulturskabte strukturer; Særlige skala/rumforhold, kompleksitet eller strukturer; Oplevelsesrige enkeltelementer
– af betydning som orienteringspunkter samt Markante udsigter, visuelle relationer til naboområder, hav/farvand m.m.

Tabel 3-3.

3.1.5.2

Figuren viser kriterierne for at opnå Særligt karakteristisk, Karakteristisk
eller Mindre karakteristisk landskabskarakter (*Supplement til Landskabskaraktermetoden).

Vurdering af visuel sårbarhed
Når landskabskarakterområdernes visuelle sårbarhed vurderes, sker dette i
forhold til det konkrete projekt, som i dette tilfælde er udskiftningen af et eksisterende højspændingsanlæg med et nyt højspændingsanlæg med den dobbelte kapacitet. Kriterierne bag vurderingen i denne VVM-redegørelse er således tilpasset dette særlige anlægsprojekt og skal ikke betragtes som generelle
visuelle sårbarhedskriterier, eller som visuelle sårbarhedskriterier, der ville
være direkte anvendelige i VVM-redegørelser for andre typer projekter.
For hvert landskabskarakterområde, fokusområde og delområde i undersøgelsesområdet er der udført en rumlig og visuel analyse. I den rumlige visuelle
analyse vurderes også eksisterende støj (jf. Miljøstyrelsen 2007). Akustisk støj
indgår ikke i vurderingen af den visuelle sårbarhed, idet støj ikke forholder sig
til det visuelle. Derimod indgår støj som et af kriterierne i vurderingen af landskabets karakter.
Når et landskabs visuelle sårbarhed skal vurderes, gøres dette ved at sætte
det enkelte landskabs rumlige og visuelle forhold overfor en række kriterier.
Kriterierne er udarbejdet på baggrund af erfaring med vurdering af visuel sårbarhed i lignende infrastrukturprojekter. Nedenfor i Tabel 3-4 ses kriterierne
for, hvad der skal til for at et landskab opnår Høj, Middel og Lav visuel sårbarhed.
Visuel sårbarhed

Rumlige visuelle analyseparametre: Kategori

Kriterier

Høj sårbarhed

Skala: Lille

Des mere åbent landskabet er, desto
højere er den visuelle sårbarhed

Rumlig afgrænsning: Åbent

(projektet vil være meget synligt
her).

Kompleksitet: Enkel
Des mere landskabet er dækket af
Struktur: Dominerende

landskabselementer med høj vegetation såsom skov, læhegn, alléer,
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Visuel sårbarhed

Rumlige visuelle analyseparametre: Kategori
Visuel uro: Roligt

Kriterier

krat mv., desto mindre er den visuelle sårbarhed overfor projektet

Middel sårbar-

Skala: Middel

(projektet vil ikke ses så tydeligt).

Rumlig afgrænsning: Transparent

Des flere tekniske elementer og des

hed
mere visuel uro der er i landskabet,
desto mindre er den visuelle sårbar-

Kompleksitet: Sammensat

hed overfor projektet (landskabet er
Struktur: Middel

allerede påvirket).

Visuel uro: Middel roligt

Des mindre skala og kompleksitet et
landskab har, desto mere visuelt

Lav sårbarhed

sårbart er det (projektet vil fremstå

Skala: Stor

dominerende).
Rumlig afgrænsning: Lukket
Des mere dominerende struktur et
Kompleksitet: Meget sammensat

landskab har, desto mere visuelt
sårbart er landskabet (projektet
bryder med strukturen).

Struktur: Svag
Visuel uro: Uroligt

Tabel 3-4.

3.1.5.3

Figuren viser kriterierne for, hvad der skal til for, at et landskab opnår Høj,
Middel og Lav visuel sårbarhed.

Samlet vurdering af sårbarhed
Landskabernes sårbarhed er sammenfattet af vurderingen af landskabets karakter og landskabets visuelle sårbarhed. En matrix til bestemmelse af landskabernes sårbarhed overfor projektet ses neden for:

Landskabets

Landskabets karakter

Sårbarhed
Visuel sårbarhed

Høj

Middel

Lav

Høj

Høj

Middel

Middel

Middel

Høj

Middel

Lav

Lav

Middel

Middel

Lav

Tabel 3-5.

Matrix til bestemmelse af landskabernes sårbarhed overfor projektet.

Resultatet af landskabskarakteranalysen er hermed en vurdering af den overordnede sårbarhed af hele undersøgelsesområdet fordelt på landskabskarakterområder, delområder og fokusområder. Dette vises på et kort, som er
fremstillet som en 'overlay' analyse af de to forudgående analyser (jf. afsnit
3.7.3 Samlet vurdering af landskabernes sårbarhed).
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3.2

Eksisterende forhold
De følgende afsnit 3.3 til 3.5 beskriver de eksisterende forhold i undersøgelsesområdet, herunder plangrundlaget, naturgrundlaget, de kulturhistoriske
forhold samt hvilke landskaber, de såkaldte landskabskarakterområder, der
findes i området.

3.3

Planmæssige bindinger med betydning for landskabet
Det danske landskab er beskyttet via en række planmæssige og beskyttelsesmæssige bindinger, som har betydning ved placering af nye tekniske anlæg i
landskabet. Disse forhold behandles i denne VVM-redegørelse samt i den
sagsbehandling, der skal foregå i By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter
Odense og Miljøcenter Århus, i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 20.
§ 20. Offentlige anlæg i det åbne land skal placeres og udformes således, at der i videst muligt
omfang tages hensyn til de landskabelige værdier og de øvrige interesser, der er nævnt i § 1.
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at placering og udformning af nærmere angivne
kategorier af offentlige anlæg skal godkendes af miljøministeren eller kommunalbestyrelsen.

For at understøtte de landskabelige vurderinger, der ligger til grund for både
en VVM-tilladelse og en § 20-godkendelse er der indhentet oplysninger om
de væsentligste plan- og beskyttelsesforhold med relation til landskab. Det
drejer sig bl.a. om:
•
•
•
•
•
•

Natura 2000-områder
Fredede områder
Skov og fredskov (Miljøcenter Odense, 2009)
Landskabelige interesser (fra amternes regionplaner 2005)
Byzone, landbyafgrænsning og sommerhusområder (fra Miljøportalen
2009)
Kulturarvsarealer (Det Kulturhistoriske Centralregister 2009)

Da anlægget ikke kommer i berøring med kystnærhedszonen, er denne ikke
vist på kortene.
Projektets placering i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer om skove, vandløb og søer er heller ikke vist på kortene, da det i den målestok vil være svært
at se. Ved den efterfølgende sagsbehandling vil evt. dispensationer i forhold til
disse udpegninger bliver gennemgået nøje af de relevante myndigheder.
På kortene i Figurl 3-2 er vist de betydende planmæssige og lovgivningsmæssige bindinger, der vedrører landskabet. Det er vigtigt her at bemærke, at
landskabelige interesser er vist med én signatur (gul transparent), selvom udpegningen af disse er sket i 6 forskellige amter og dermed kan have forskelle
i, hvad der er taget med.

Teknisk Rapport 3 til VVM for ny 400 kV-højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 25

Figurl 3-2

Planmæssige bindinger med betydning for landskabet. 3-delt kort, der viser strækningen mellem Kassø - Tjele fra syd til nord. Strækning KassøRevsing.
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Figur 3-2 fortsat. Strækning Revsing-Askær.
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Figur 3-2 fortsat. Strækning Askær-Tjele.

3.4

Naturgeografiske forhold
Dette afsnit tager afsæt i følgende litteratur og kilder:
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Kruger, Johannes (1989): Glacialmorfologi, fladegletscheren og landskabet. Geografisk Centralinstitut, Københavns Universitet.
Vejre, Henrik og Thomas Vikstrøm (1995): Guide til det danske landskab.
Rhodos Internationalt Forlag for Videnskab og Kunst.
http://www.blst.dk/Landskab/GeologiskeInteresser/
http://geosites.dk/lokaliteter/jylland/index.html Geologiske interesseområder i
Aarhus Amt: http://www2.mim.dk/download/aar/aaa/www/nm-geologiskeinteresseomraader-2.html
Friluftskortet, geologiske lokaliteter: http://friluftskort.dk
Kort over Danmarks jordarter 1:200.000, DGU, 1989

•
•
•

•
•

Undersøgelseskorridoren for den nye luftledning ligger tæt på den midtjyske
israndslinje også kaldet hovedopholdslinjen/hovedstilstandslinjen. Den markerer isens maksimale udbredelse under sidste istid, Weichsel-istiden. Landskabet øst og vest for denne israndslinje ligger stort set i samme niveau og de to
landskaber adskiller sig primært fra hinanden ved forekomsten af smeltevandssletter og bakkeøer vest for israndslinjen og dødisrelief, morænebakker
og tunneldale øst for.
Linjeføringen ligger hovedsagligt vest for israndslinjen, hvilket vil sige, at landskabet under sidste istid har ligget som et tundralandskab uden for isen. Den
nordlige del af linjeføringen ligger øst for denne linje (fra Silkeborg mod Tjele),
dette landskab var således dækket af isen under sidste istid.
Overordnet set kan man sige, at landskabet langs den nye luftledning er præget af geomorfologiske sub- og proglaciale processer. Det vil sige, et landskab
foran isen, hvor smeltevand fra gletscherne har præget landskabet og landskabet under isen, som de store gletschere har bevæget sig henover.
Dette giver groft sagt to typer landskaber i undersøgelseskorridoren: Slettelandskabet og morænelandskabet, som både kan være små- og storbakket.
Det småbakkede morænelandskab kan være opstået på to måder. Enten som
et jævnt kuperet bundmorænelandskab med bløde afrundede former, som udgør et sammenhængende og udstrakt landskab. Eller et mere reliefrigt dødislandskab, med dets mange landskabselementer, såsom dødishuller og issøplateauer.
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Strækningen mellem Kassø og Tjele, vist som et længdeprofil fra syd til
nord, hvor dale, bakker og hedesletter viser sig i forskellig højde.
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180000
Tjele

Figur 3-4. Geomorfologisk kort over strækningen.

Hedesletten er opstået i forbindelse med smeltevandets afstrømning fra isen.
På hedesletten findes bakkeøerne som landskabselementer, der skaber variation i terræn og jordbund.
Bakkeøerne er et bevaret stykke landskab fra den næstsidste istid, Saaleistiden, der sluttede for omkring 125.000 år siden. Bakkeøerne er altså 10
gange ældre end morænelandskaberne i det øvrige Danmark. Da isen i Weichsel-istiden stod ved hovedopholdslinjen løb gletscherfloderne videre vest på og
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afsatte deres materialer af sand og grus ud over lavningerne i Saale-istidens
landskaber. Resultatet er, at Saale-landskabets bakker nu ligger tilbage og ligner øer i et "hav" af Weichsel-istidens flodsletter. I mellem istiden, Eem-tiden,
har bakkeøerne rummet søer og moser og lignet det unge morænelandskab, vi
finder nordøst for hovedopholdslinjen i dag. Men i løbet af den lange Weichselistid ændrede bakkeø-landskabet karakter, det blev periglacialt overpræget.
Det vil sige, at landskabet blev påvirket af permafrosten og iskiler. Iskilerne
kan visse steder ses som sandfyldte frostspalter, der i tundratiden var fyldt
med is. Jordudfyldningen af iskilerne var en del af en omfattende udjævning af
bakkeø-landskabet, så alle egentlige glaciale landskabsformer mangler.
Tilstedeværelsen af permafrost medfører at smeltevand og regnvand må løbe
af på jordoverfladen. Når vandet løber det samme sted forår efter forår, dannes der efterhånden små dale. De ses ofte som bidale eller kløfter, der gennemfurer siderne af de fleste store istidsdale, hvor landskabet lå isfrit under
sidste istid.
Smeltevandsaflejringer optræder som en vigtig del af istidslandskabet. Da
Danmark i sidste istid lå i isens randzone, spiller smeltevandsaflejringerne en
fremtræden rolle i landskabet specielt i Vest- og Midtjylland. Tæt mod randen
vil isens smeltevand tage voldsomt til i mængde. Smeltevandet vil søge den
letteste vej ud mod randen og finder vej i revner og sprækker i isen. Vandet
samles i større strømme i og under isen og løber i tunneller ud mod randen.
Smeltevandet medbringer enorme mængder af erosionsmateriale. Aflejringen
af dette materiale afhænger af strømhastigheden, som aftager væk fra isranden.
Ideelt er smeltevandssletten opbygget som en overskåret kegle, med toppunktet hvor smeltevandet har forladt gletsjerranden og bredt sig vifteformet ud
over det isfri land. Smeltevandsaflejringerne fremtræder især som sletter eller
fladbundede dale. Aflejringerne består af sorteret, lagdelt materiale, der i
Danmark hovedsagligt består af sand og grus. Aflejringerne opstår dels ved at
smeltevandet medbringer materiale fra isen. De finere partikler bliver ført bort
til havet, mens de grovere bliver afsat på vejen. Derudover fjerner vandet de
finere partikler fra de aflejringer det passere på vejen og lader de grovere ligge.
De største smeltevandsaflejringer i Danmark er de store midt- og vestjyske
smeltevandssletter, "hedesletter", bl.a. Tinglev, Grindsted og Karup hedesletter.

3.4.1

Naturgeografiske regioner
Inden for undersøgelseskorridoren er der på baggrund af de geomorfologiske
landskabsformer, som er nævnt og beskrevet oven for, samt jordart og topografi identificeret såkaldte naturgeografiske regioner (jf. Miljøministeriet
2007). Som beskrevet i metodeafsnittet stopper landskaberne ikke ved grænsen af undersøgelseskorridoren, men fortsætter udenfor. Det samme gælder
de naturgeografiske regioner, som også fortsætter udenfor den undersøgte
1000 m korridor. På den 180 km lange strækning er identificeret 11 forskellige
naturgeografiske regioner, nemlig:
•
•

Region 1: Tinglev Hedeslette
Region 2: Toftlund Bakkeø
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Region
Region
Region
Region
Region
Region
Region
Region
Region

3: Ekstramarginale smeltevandsdale ved Gels å og Gram å
4: Gram Bakkeø
5: Rødding Bakkeø
6: Kongeådalen
7: Bakkeøer bl.a. Hejnsvig
8: Grindsted Hedeslette
9: Nørlund og Bording Bakkeøer
10: Tunneldal ved Bølling Sø
11: Ungt morænelandskab mellem Bølling Sø og Tjele.

Herunder beskrives de enkelte naturgeografiske regioner opdelt på strækninger.
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3.4.2

Strækning Syd

Figur 3-5 De naturgeografiske regioner, strækning Kassø-Revsing.

3.4.2.1

Naturgeografisk region 1: Nordlig del af Tinglev Hedeslette
Fra Kassø op til umiddelbart nord for Hellevad ligger linjeføringen på en hedeslette, den nordøstlige del af Tinglev Hedeslette. Landskabet er jævnt, og
der er ingen større niveauforskelle i landskabet. Jorden består af ekstramarginale aflejringer, med enkelte kiler af ferskvandsdannelser. Ekstramarginale af-
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lejringer henviser til at aflejringen er sket udenfor isranden og at sandets lagdeling ikke efterfølgende er blevet forstyrret af isoverskridelse.

3.4.2.2

Naturgeografisk region 2: Toftlund Bakkeø
Nord for Hellevad bevæger linjeføringen sig op på en bakkeø. Det ses tydeligt
på højdekurverne umiddelbart nord for Hellevad Mark, at terrænet stiger og
landskabet ligger højere på bakkeøen end på hedesletten. Selve bakkeøen har
også et mere kuperet terræn, som ses på de flere små lukkede kurver.
På bakkeøen er jordbunden mere kompleks end på hedesletten jf. beskrivelsen
oven for. Den består primært af smeltevandssand og -grus, med lommer af
moræneler.

3.4.2.3

Naturgeografisk region 3: (3B og 3A): Ekstramarginale smeltevandsdale (Gels Å og Gram Å) på begge sider af Gram Bakkeø
Nord for Tirslund op mod Gabøl falder terrænet fra bakkeøen ned i den
ekstramarginale smeltevandsdal, som i dag rummer Gels Å. Jordarten skifter
fra smeltevandssand og -grus samt moræneler til ekstramarginale aflejringer
og ferskvandsdannelser i de lavest liggende dele af dalen. Det samme gentager sig for jordarten på den nordlige side af Gram Bakkeø, hvor smeltevandsdalen i dag rummer Gram Å. Dannelseshistorien, jordbunden og terrænet gentager sig således på begge sider at den forholdsvis smalle bakkeø Gram Bakkeø. De to dale er derfor samlet i region 3, hhv. 3A og 3B.

3.4.2.4

Naturgeografisk region 4: Gram Bakkeø
Umiddelbart syd for Gabøl stiger terrænet op på Gram Bakkeø og falder igen
jævnt ned mod Gram Ådal nord for Nustrup. Bakkeøen ligger som en kile af
moræneler og mindre områder med smeltevandssand og grus mellem ekstramarginale aflejringer og ferskvandsdannelserne i hhv. Gels ådal og Gram ådal.

3.4.2.5

Naturgeografisk region 5: Rødding Bakkeø
Grænsen mellem Gram Ådal og Rødding Bakkeø er meget markant. Terrænet
stiger kraftigt syd for Øster Lindet over kort afstand fra omkring 30 meter over
havet til 58 meter over havet. Jordarten følger igen terrænet og geomorfologien og skifter fra ekstramarginale aflejringer til moræneler med lommer af
smeltevandssand og grus. Region 5 strækker sig til nord for Skodborg, da
hverken terræn eller jordbund skifter markant indenfor dette område. Dette til
trods for at linjeføringen omkring Skodborg på en kort strækning krydser ind
over hovedstilstandslinjen og ind i det yngre morænelandskab.

3.4.2.6

Naturgeografisk region 6: "Kongeådalen", dallandskab med
kompleksitet
Ved Skodborg skrifter det naturgeografiske landskab igen. Terrænet falder
jævnt ned mod Kongeådalen og Gamst søenge. Det er et knudepunkt for flere
ekstramarginale smeltevandsdale, som i dag bl.a. rummer Kongeåen, Gamst Å
og Gesten Å og resulterer i et bredt dallandskab der først stiger igen omkring
Revsing, hvor linjeføringen krydser en bakkeø ved Gesten.
Region 6 fortsætter videre ind i Strækning Midt og stopper ikke før terrænet
hæver sig igen ved Bække.
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Jordbunden afspejler, at det er ekstramarginale floddalssletter med ekstramarginale aflejringer, med en kompleksitet af moræneler fra bakkeøer som
linjeføringen snitter.

3.4.3

Strækning Midt

Figur 3-5 fortsat. Strækning Revsing-Askær.
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3.4.3.1

Naturgeografisk region 7: Bakkeøer (bl.a. Hejnsvig Bakkeø)
Linjeføringen ligger stadig vest for hovedopholdslinjen. Fra Bække og til nord
for Vorbasse på højde med Trøllund strækker linjeføringen sig hen over to
bakkeøer, hvor man på jordartskortet kan se moræneler blandet med flyvesand og smeltevandssand og grus. Det er dels Holsted Bakkeø, hvor den nordøstlige del bliver gennemskåret af linjeføringen og længere mod nord Hejnsvig
Bakkeø ved Vorbasse. Mellem de to bakkeøer krydser linjeføringen en smal
ekstramarginal smeltevandsslette.

3.4.3.2

Naturgeografisk region 8: Grindsted Hedeslette og ekstramarginale smeltevandsdale
Regionen dækker mere eller mindre hele Strækning Midt, fra nord for Skjoldbjerg til umiddelbart syd for Nørlund Plantage. En meget lang region, som
umiddelbart kan virke kompleks i forhold til jordbunden. Men jordarterne består udelukkende af smeltevandsmaterialer, hhv. smeltevandsler, sand og grus
samt ekstramarginale aflejringer. Variation i jordarterne skyldes bl.a. ferskvandsdannelserne, som ligger i bunden af de østvestgående smeltevandsdale
og er aflejret efter istiden. Terrænet stiger og falder roligt over større afstande, som skaber et storbakket landskab. Der er flere åer som løber i bunden af
de østvestgående smeltevandsdale mellem de mindre markante bakkeøer,
bl.a. Omme Å, Brande Å, Sønder Askær og Skjern Å. Disse åer er synlige på
jordartskortet på grund af ferskvandsdannelserne. Grænsen mellem region 8
og 9 går umiddelbart syd for Nørlund Plantage, hvor terrænet stiger op mod
den mere markante bakkeø Nørlund Bakkeø.
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3.4.4

Strækning nord

Figur 3-5 fortsat. Strækning Askær-Tjele.

3.4.4.1

Naturgeografisk region 9: Nørlund og Bording Bakkeø
Terrænet begynder at stige svagt allerede fra Askær, men ved Stor Nørlund
stiger det markant. Denne terrænstigning danner grænsen mellem region 8 og
9. Linjeføringen bevæger sig her op på Nørlund Bakkeø, det ses tydeligt på
terrænmodellen, hvor terrænet stiger kraftigt vest for Nørlund Plantage. Bak-
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keøen ligger højt i terrænet (ca. 100 m over havet), og i regionen findes flere
hældninger og skrænter. Linjeføringen bevæger sig hen over tre bakkeøer i
denne region, først Nørlund Bakkeø, derefter en mindre bakkeø ved Isenbjerg
og til sidst Bording Bakkeø. Terrænet falder først igen ned mod Engesvang
som udgør grænsen mellem region 9 og 10. Jordarterne består primært af
smeltevandssand og grus.

3.4.4.2

Naturgeografisk region 10: Tunneldal med Bølling Sø
Grænsen mellem region 9 og 10 udgør også grænsen mellem bakkeøen og
tunneldalen, som længere mod vest bliver til en ekstramarginal smeltevandsdal. Overgangen mellem tunneldalen (skabt under isen) og smeltevandsdalen
(skabt foran isen) indikerer at det nærmer sig hovedopholdslinjen og dermed
grænsen mellem det ældre landskab med smeltevandssletter og dale samt
bakkeøer og det yngre morænelandskab. Terrænmæssigt er grænsen meget
tydelig, særligt lige vest for hvor linjeføringen krydser dalen. Region 10 er kun
dalen, hvor terrænet og jordbunden er homogen, der er umiddelbart tale om
en lille region, men terrænmæssigt og geomorfologisk er det et interessant
område. Den afgrænses mod nord af dalskrænten, hvor linjeføringen bevæger
sig op på og ind i det yngre morænelandskab, som dannelsesmæssigt har en
helt anden historie end smeltevandssletterne.
I løbet af stenalderen blev Bølling Sø mindre. Sumpplanter bredte sig ud i søen, og der dannedes en højmose. I bondestenalderen for 6000 år siden var
den vestligste del af søen groet til, så der kun var en mindre sø mod nord i
den midterste del af lavningen opstemmet af højmosen og med afløb mod
vest. Denne størrelse på ca. 140 ha blev holdt frem til 1870-erne, da den blev
afvandet.

3.4.4.3

Naturgeografisk region 11: Ungt morænelandskab med tunneldale
Regionen dækker det sidste stykke af linjeføringen mod nord, fra nord for Bølling Sø og op til Tjele. Det er en lang region, som er forholdsvis kompleks.
Geomorfologisk er regionen karakteriseret af at ligge øst for hovedopholdslinjen, det vil sige, at det er et morænelandskab fra sidste istid. Jordarten er
med få undtagelser moræneler i hele regionen, kun afbrudt af østvestgående
tunger af ferskvanddannelser aflejret i dalene.
Kompleksitet i regionen forekommer på grund af dalene, som linjeføringen
skære hen over, hvor moræneleret bliver afløst af ferskvandsdannelser. Topografien er kompleks på grund af dødislandskabet og dalene.
Den sydlige del af regionen fra Refshale til Pederstrup er terrænmæssigt karakteriseret ved at være småkuperet. Det småbakkede landskab er karakteristisk for dødislandskabet, hvor store blokke af dødis har ligget tilbage efter
isens tilbagetrækning og formet små bakker og lavninger. Jordarten er homogen bestående af moræneler med enkelte lommer af ferskvandsdannelser.
Ved Pederstup krydser linjeføringen en østvestgående dal, som længere mod
øst rummer blandt andet Hinge Sø. Både terrænet og jordarten ændrer sig tydeligt ved dalene. Jordarten er ferskvanddannelser og dalene og bidalene er
smalle og dalsiderne forholdsvis stejle.
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Fra Hindbjerg og til Træholt er landskabet igen småkuperet og det karakteristiske dødislandskab med flere mindre og lukkede højdekurver er tydelig på
terrænmodellen.
Nord for Palstrup begynder terrænet at falde ned mod Falborg Dalen. Linjeføringen krydser her Falborg Dalen umiddelbart vest for Gudenådalen. Området
er karakteriseret ved, at der her er flere dale som i dag rummer flere større
åer, bl.a. Gudenåen og Tange Å, linjeføringen krydser Tange Å. Geomorfologisk set er der klassiske landskabsformer fra istiden, som i dette område er
markante i landskabet. Jordarten skifter også til smeltevandsler og ferskvandsdannelser.
Inden linjeføringen når Tjele krydser det endnu to dale, først en mindre tunneldal, som Rind Bæk løber i og længst mod nord den større Nørreådalen. Her
sker der igen et skift i terræn og jordart. Terrænet falder og jordarten går fra
moræneler til ferskvandsdannelser. Nørreådalen er en bred dal med flad bund
og er en markant tunneldal skabt under isen i forbindelse med sidste istid.

3.5

Rumlige visuelle forhold - Landskabskarakterområder
På baggrund af den naturgeografiske analyse (herunder de naturgeografiske
regioner) og de kulturhistoriske kort og beskrivelser (Se afsnit 4, Kulturarv)
samt en rumlig visuel analyse af hele strækningen, er undersøgelsesområdet
inddelt i 12 landskabskarakterområder og 10 delområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landskabskarakterområde A: Hellevad
Landskabskarakterområde B: Toftlund Bakkeø
Landskabskarakterområde C: Hjartbro Skov og Gabøl Bakkeø
Delområde C1: Gabøl Bæk
Landskabskarakterområde D: Gram Bakkeø
Landskabskarakterområde E: Gram Ådal
Landskabskarakterområde F: Rangtang Bakkeø
Landskabskarakterområde G: Kongeådalen og Gamst Søenge
Delområde G1: Kongeådalen
Delområde G2: Gamst Søenge
Delområde G3: Landbrugslandskab nord for Vejen
Landskabskarakterområde H: Gesten Å
Landskabskarakterområde I: Slauggård Plantage, Randbøl Hede og landbrugslandskaber
Landskabskarakterområde J: Billund og Ådale
Delområde J1: Byudviklingsområde ved Billund
Delområde J2: Ådalene Omme Å, Brande Å, Skjern Å og Holtum Å
Landskabskarakterområde K: Bølling Sø
Landskabskarakterområde L: Mausing Mølle og Nørreådalen
Delområde L1: Mausing Mølle
Delområde L2: Tange Ådal
Delområde L3: Nørreådalen
Delområde L4: Landbrugslandskab syd for Tjele Transformerstation

Hvert område har sine karakteristika, som gør, at området adskiller sig fra de
andre områder. I det nedenstående inddeles strækningen i Strækning Syd,
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Midt og Nord, og de eksisterende forhold beskrives først generelt og derpå, ud
fra en rumlig og visuel analyse udført i felt, beskrives de enkelte landskabskarakterområder.

3.5.1

Strækning Syd

Figur 3-6. Landskabskarakterområder og respektive delområder, strækning KassøRevsing.
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3.5.1.1

Kassø til Revsing
Linjeføringen løber på tværs af et landskab domineret af større sammenhængende landskabselementer i form af lethvælvede bakkeøer, gennemskåret af
brede smeltevandsdale med hedesletter. Smeltevandsdalene imellem bakkeøerne udgør en central struktur og overgangene til bakkeøerne fremstår tydeligt i landskabet, bl.a. til Gram Bakkeø. I bunden af smeltevandsdalene løber
større vandløb med omkringliggende lavbundsområder, bl.a. Rødå, Gels Å og
Gram Å inkl. tilløb. Ud over enkelte skove er landskabet overvejende åbent
med en del læhegn, især på de sandede hedesletter. Mod nord ved Skodborg
løber linjeføringen først langs og derpå op på den yngre moræneflade og på
tværs af de tidligere smeltevandsdale, nu ådal til Kongeåen, Vejen Å samt
Gamst Å. Såvel overgangen til den yngre bølgede moræneflade samt de markante ådale med særlige landskabelige interesser, er dominerende landskabselementer.

3.5.1.2

Landskabskarakterområde A - Hellevad

Figur 3-7. Landskabskarakterområde A, vest for Hønkys.

Landskabet er fladt, domineret af intensivt landbrug og afgræssede middelstore markflader, der de fleste steder er omgivet af klart afgrænsende NS-gående
tætte og mønsterdannende læhegn. Flere markfelter afgræsses af køer eller
får. Der er en del tekniske anlæg i landskabet, både spredte enkeltstående
vindmøller og radiomaster. Pga. det flade landskab syner disse sammen med
linjeføringen af meget, dog afskærmes linjeføringen visuelt af de mange læhegn, når man bevæger sig rundt i landskabet. Nordøst for Hellevad, ved Hellevad Mark, er overgangen fra den flade hedeslette til Toftlund Bakkeø markant. Bakkeøens stejle sider er flere steder eroderet ved mindre vandløb der
løber fra bakkeøen til hedesletten. Disse mindre vandløb krydser linjeføringen
flere steder. Bebyggelserne udenfor Hellevad ligger primært langs vejene og
består hovedsaligt af spredte større gårde. Endvidere er der tre mindre samlede bebyggelser ved Egvad, Hyrdevad og Hønkys.
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Tabel 3-6

Sammenfatning af landskabskarakterer i landskabskarakterområde A: Hellevad.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Skala

Middel

Beskrivelse

Pga. læhegnene omkring de
middelstore til mindre
markflader.

Rumlig afgrænsning

Lukket til transparent

Pga. de tætte læhegn der
brydes af og til.

3.5.1.3

Kompleksitet

Sammensat

Pga. tekniske elementer.

Struktur

Dominerende

Pga. NS-gående læhegn.

Visuel uro

Middel roligt

Pga. vindmøller

Støj

Afdæmpet

Pga. veje

Landskabskarakterområde B - Toftlund Bakkeø

Figur 3-8. Landskabskarakterområde B, storbakket agerbrugslandskab

Toftlund Bakkeø strækker sig mellem Hellevad mod syd og Bevtoft mod nord.
Ændringen i terræn fra den flade hedeslette til storbakket til det mere flade på
bakkeøens top er markant. Terrænet er generelt roligt og hæver sig fra alle sider op mod Rangstrup Mark, med et højdepunkt på 83 m. Landskabet består
primært af agerbrugslandskab med store markfelter med intensivt landbrug.
Markfelterne er afgrænset af læhegn, der peger i alle retninger. Der er en del
mindre skovområder spredt udover bakkeøen, blandt andet Gammelskov Krat
og Hyrup Skov, derudover ses flere små beplantningsgrupper. På bakkeøen
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ses store gårde samt spredte parcelhuse. Der er tekniske elementer i form af
vindmøllegrupper, linjeføringen samt radiomaster.
Tabel 3-7

Sammenfatning af landskabskarakterer i landskabskarakterområde B:
Toftlund Bakkeø.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Skala

Middel

Beskrivelse

Middel til store markfelter
der afgrænses af læhegn.

Rumlig afgrænsning

Åbent til transparent

Landskabet er adskilt af
spredte læhegn og beplantningsgrupper samt mindre
skovområder

Kompleksitet

Sammensat

Pga. forskellige beplantningstyper, gårde, vindmøller, linjeføring og radiomast.

Struktur

Middel

Landbrugslandskabet, gårdene, hegn og beplantninger.

Visuel uro

Middel roligt

Pga. vindmøller og linjeføring samt krydsende landeveje.

Støj

Afdæmpet

Pga. landbrugskørsel
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3.5.1.4

Landskabskarakterområde C - Hjartbro Skov og Gabøl Bakkeø

Figur 3-9 Landskabskarakterområde C, Udsigt mod nord over Hjartbro Skov.

Nord for Tirslund falder terrænet markant ned mod det flade slettelandskab
med NS-gående enkelt- og flerrækkede læhegn, der afgrænser smalle marklodder med intensivt landbrug. Gårdene er middelstore til små. Linjeføringen
krydser Gels Å samt hele naturområdet med Hjartbro Skov og de omkringliggende enge og moser. Gels Å følger kanten af Hjartbro Skov på dens vest- og
sydside. Lavbundsområderne afgræsses af køer og disse enge omgives af
skovbeplantning.
Tabel 3-8

Sammenfatning af landskabskarakterer i landskabskarakterområde C.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Beskrivelse

Skala

Lille

Lille skala omkring Gels Å

Rumlig afgrænsning

Transparent til lukket

Pga. læhegn og naturområderne/skov

Kompleksitet

Sammensat

Pga. vekslingen mellem
landbrugslandskab og natur

Struktur

Dominerende

Pga. NS-gående læhegn.

Visuel uro

Middel roligt

Pga. linjeføringen

Støj

Roligt

Ingen bemærkelsesværdig
støj fra de små veje.
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3.5.1.5

Delområde C1
Fra Valsbæk til bakkeøen syd for Gabøl, omkring Gabøl Bæk, er landskabet
fladt og åbent med få læhegn og ingen skovbeplantning. Her ses enkelte store
gårde.
Tabel 3-9

Sammenfatning af landskabskarakterer i delområde C1.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Skala

Middel

Beskrivelse

Middel/næsten storskala på
fladen ved Gabøl bæk.

Rumlig afgrænsning

Åbent

Pga. de store åbne markflader og få læhegn

Kompleksitet

Enkelt

Pga. de store afgræssede
og dyrkede flader - området
er meget overskueligt og
dermed mere enkelt.

Struktur

Svag

De store markflader med få
læhegn giver ingen klar
struktur på landskabet

Visuel uro

Middel roligt

Pga. linjeføringen og landevejen der krydser.

Støj

Middel roligt

Pga. landevejen
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3.5.1.6

Landskabskarakterområde D - Gram bakkeø

Figur 3-10

Landskabskarakterområde D, Gram Bakkeø med de brudte læhegn

Lige syd for Gabøl sker der et markant skift i terræn fra slettelandskab op på
Gram Bakkeø. Linjeføringen ses tydeligt pga. det storbakkede landskab. Markfelterne er middelstore, afgrænset af læhegn der intet mønster har. De er generelt korte og med knæk i forskellige retninger. Sighus Grøft krydser linjeføringen. Landevejen mellem Gram og Vojens er markant. Mellemstore gårde
ligger spredt i området. Bebyggelserne og Gabøl by samt infrastrukturelementer medvirker til at landskabet fremstår meget sammensat.
Tabel 3-10

Sammenfatning af landskabskarakterer i landskabskarakterområde D.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Beskrivelse

Skala

Middel

Pga. middelstore markfelter

Rumlig afgrænsning

Transparent

Pga. læhegn

Kompleksitet

Meget sammensat

Pga. Bebyggelser, Gabøl By
samt infrastrukturelementer
virker sammensat.

Struktur

Svag

Ingen karakteristiske strukturer udover at det er et typisk dansk landbrugslandskab.

Visuel uro

Uroligt

Pga. landevejen og den eksisterende linjeføring
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Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Støj

Afdæmpet

Beskrivelse

Ingen værdi støj fra de små
veje.

3.5.1.7

Landskabskarakterområde E - Gram Ådal

Figur 3-11

Landskabskarakterområde E, terrænskift op til Øster Lindet by.

Fra Gram Bakkeø er der frit udsyn over Gram Ådal mod nord. Byerne Nustrup
og Øster Lindet ligger på hver sin dalside oven for Gram Ådal. Landskabet her
er karakteriseret af slettelandskab med Gram Å i dalbunden, der slynger sig
frit, ofte omgivet af vådområder. Ådalen der er bred og flad, udgør sammen
med de omkringliggende enge et større naturområde i landskabet. Læhegnene
er NS-gående og ligger tæt i den sydlige del. De afgrænser mindre, aflange
markparceller. Endvidere er der mod syd en blanding af både ekstensivt landbrug og et mere intensivt landbrug med større markparceller mod NV. Området afgrænset mod nord af det markante terrænskift op til Øster Lindet by.
Tabel 3-11

Sammenfatning af landskabskarakterer i landskabskarakterområde E.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Beskrivelse

Skala

Lille

Pga. de små markparceller

Rumlig afgrænsning

Transparent

Læhegn afgrænser markparceller, terrænet giver
oversigt over landskabet

Kompleksitet

Sammensat

Pga. vekslingen mellem
landbrug, natur, landevej
og linjeføring.

Struktur

Middel

Der er en let aflæselig
struktur mod syd, men
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Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Beskrivelse

mindre aflæselig mod nord.
Visuel uro

Middel roligt

Pga. landevejen med en del
trafik og linjeføringen.

Støj

Afdæmpet

Der er lidt støj fra landevejen.

3.5.1.8

Landskabskarakterområde F - Rangtang Bakkeø

Figur 3-12

Landskabskarakterområde F, storbakket intensivt landbrugslandskab.

Det er et markant terrænskift fra Gram Ådal og op på Rangtang Bakkeø. Landskabet her er et storbakket intensivt landbrugslandskab i veksling med enkelte
markparceller, der afgræsses af køer. Afgræsning foregår specielt i nærhed til
de krydsende vandløb på de laveste jordparceller. Læhegn er generelt brudte
og små og landskabet fremstår transparent. Ud over læhegn er der i området
mindre, spredte småplantninger primært langs vandløb. Af tekniske elementer
findes den eksisterende linjeføring og krydsende mindre luftledninger. En større landevej løber gennem området. Langs de gennemgående veje er der
spredte parcelhuse og ellers ses spredte store gårde med store tilhørende dyrkede markflader. Ved Skodborg Skov er skalaen mindre med spredte skovarealer som linjeføringen løber imellem. I den nordlige del er der generelt mere
beplantning.
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Tabel 3-12

Sammenfatning af landskabskarakterer i landskabskarakterområde F.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Skala

Middel til storskala

Beskrivelse

Storbakket landskab afgrænset af læhegn.

Rumlig afgrænsning

Transparent

Pga. transparente læhegn
og mindre skovplantninger.

Kompleksitet

Enkel

Landbrugsfladen fremstår
meget enkel med de spredte store gårde og de intensivt dyrkede, store markparceller.

Struktur

Middel

Visuel uro

Middel roligt

Pga. landevejen, enkelte
vindmøller og linjeføringen.

Støj

Afdæmpet

Pga. Landevejen og landbrugstrafikken. Dog ikke
dominerende og vedvarende.

3.5.1.9

Landskabskarakterområde G - Kongeådalen og Gamst Søenge

Figur 3-13

Fokusområde/Delområde G2, Gamst Søenge.

Landskabet øst for Vejen, omkring Kongeådalen og Gamst Søenge er karakteriseret af at være lavtliggende, en flad og bred smeltevandslette med åer der
slynger sig gennem landbrugslandet. Åerne er generelt omgivet af brede naturarealer og skov. Pga. landskabets sammensatte struktur er det herunder
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inddelt i tre delområder: Kongeådalen, Gamst Søenge og Landbrugslandskab
nord for Vejen.

3.5.1.10

Delområde G1 - Kongeådalen

Figur 3-14

Delområde G1, Kongeåen slynger sig i ådalen.

Kongeåen slynger sig frit i dalbunden med omkringliggende ekstensivt afgræssede enge. Landbruget er generelt ekstensivt med små marklodder omgivet af
mange levende NS-gående læhegn, der generelt er robuste og ikke transparente. Bunden af Kongeådalen er fri for tekniske anlæg og er ubebygget. bebyggelsen ligger på eller oven for dens dalsider, blandt andet Knagmølle Bro.
Bebyggelsen er spredt bestående af mindre gårde og husmandssteder.
Tabel 3-13

Sammenfatning af landskabskarakterer i delområde G1.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Beskrivelse

Skala

Lille

Pga. terrænformationer og
beplantning

Rumlig afgrænsning

Lukket

Pga. tæt bevoksning og
markante terrænformationer.

Kompleksitet

Enkelt

Pga. den markante terrænformation, naturen og Kongeåen. Få elementer.

Struktur

Middel

Pga. de geologiske terrænformationer der fremstår
som et strukturerende land-
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Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Beskrivelse

skabselement.
Visuel uro

Middel til Roligt

Landskabsrummet er i sig
selv roligt, men fremstår
samlet set som middel til
roligt pga. vejen, der sammen med linjeføringen
krydser ådalen.

Støj

3.5.1.11

Roligt

Der er kun få biler på vejen.

Delområde G2/ Fokusområde - Gamst Søenge
Gamst Søenge er et karakterfuldt landskabstræk, der strækker sig til ca. 200
m nord for Koldingvej. Gamst Å gennemløber søengene og er en udløber af
Andst Å og Vejen Å. Der er et særligt tydeligt samspil mellem naturgrundlag
og kulturskabte strukturer ved Gamst Søenge (de små oprindelige englodder).
Der er markante udsigter ud over søengene og af visuelle relationer til naboområder skal nævnes Store Andst Kirke, der ses ud over engene. Selve søengen er friholdt for tekniske anlæg, men linjeføringen krydser over Gamst
Vestermark tæt på Vejen by, samt jernbanen og Koldingvej i syd. Mod nord
ved Revsing, afsluttes søengslandskabet af mindre morænebakker.
Tabel 3-11

Sammenfatning af landskabskarakterer i delområde G2.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Skala

Middel

Rumlig afgrænsning

Åbent til transparent

Beskrivelse

Søengene er åbne mens
den omgivende beplantning
er transparent

Kompleksitet

Sammensat

Består af mange komponenter.

Struktur

Middel til dominerende

Søengene er et dominerende landskabselement

Visuel uro

Middel til roligt

Pga. nærheden til Vejen by,
mens selve Gamst Søenge
er meget roligt.

Støj

Roligt

Ingen forstyrrende støj fra
veje.
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3.5.1.12

Delområde G3 - Landbrugslandskab nord for Vejen
Generelt for dette landbrugslandskab gælder, at der ses flere enkeltstående
vindmøller og siloer, der står spredt samt at området krydses af den eksisterende linjeføring og el-ledninger vest herfor. Linjeføringen gennemskærer også
et råstofudgravningsområde. Linjeføringen krydses af motorvejen mellem Kolding og Esbjerg. En vigtig parameter for dette landskab er dets nærhed til Vejen by.
Tabel 3-12

Sammenfatning af landskabskarakterer i delområde G3.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Beskrivelse

Skala

Middel

Rumlig afgrænsning

Transparent

Læhegn er ofte brudte

Kompleksitet

Meget sammensat

Består af marker, råstofområder og tekniske anlæg

Struktur

Svag

Pga. de mange elementer
der

Visuel uro

Uroligt

Støj

Støjende

Pga. de mange elementer
Pga. motorvejen og andre
veje
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3.5.2

Strækning Midt

Figur 3-15

3.5.2.1

Landskabskarakterområder og respektive delområder, strækning Revsing
-Askær.

Revsing til Askær
Nord for Revsing løber linjeføringen et lille stykke på morænelandskabet parallelt med Vejen Ådal, for herefter at bevæge sig ud i et karakteristisk landskab
domineret af skift mellem bakkeøer og hedesletter. Igen gennemskåret af
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elementer af brede smeltevandsdale/hedesletter, dog af mindre størrelse end
syd for Revsing. Strækningen er præget af mindre og større områder karakteriseret som hede, men selve linjeføringen går udenom støre hedeflader som
Randbøl Hede. Derudover er landskabet præget af større granplantager. Linjeføringen krydser de øvre dele af bl.a. Omme Ådal og Grindsted Ådal med omkringliggende lavbundsområder. Omkring Askær domineres landskabet af hedesletterne og ådalene til Skjern Å og større tilløb som Brande Å.

3.5.2.2

Landskabskarakterområde H - Gesten Å

Figur 3-16

Landskabskarakterområde H, Mose og engområde nord for Gesten Å.

Området er karakteriseret ved mange mindre beplantninger i både løv og nål
samt plantager i blanding med enge og marker. I den sydlige del er der flere
industribebyggelser/småindustri. Området er drænet i ØV-gående drænkanaler
og er generelt fladt. De mindre markparceller benyttes primært til majs, og de
mest våde partier afgræsses og fremstår som eng. Der er flere større mose og
engområder mellem de forgrenede åer. Den primære å i området er Gesten Å.
Af tekniske anlæg ses der enkelte siloer og vindmøller, både enkeltstående og
i mindre grupper, samt linjeføringen. Bebyggelserne ligger langs veje som perler på en snor, fra Gesten mod Bække. Det er en blanding af små landsteder
og mellemstore gårde. Det er karakteristisk for området at linjeføringen går
vinkelret på dræningskanalerne og læhegnene. Der er indsigt til Gesten Kirke
syd for Stavshede Plantage.
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Tabel 3-13

Sammenfatning af landskabskarakterer i landskabskarakterområde H.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Skala

Lille til Middel

Beskrivelse

Pga. vekslingen mellem beplantning/plantage, mark,
eng, hegn og de mindre
marklodder mellem dræningskanalerne.

Rumlig afgrænsning

Transparent til lukket

se oven for

Kompleksitet

Sammensat

pga. de mange forskellige
typer af bebyggelse, natur
og landbrug, plantage mv.

Struktur

Svag

Hovedstrukturen er svag
undtagen omkring
Stavnshede.

Visuel uro

Middel

Pga. linjeføringen, siloer og
vindmøller giver nogen grad
a visuel uro.

Støj

3.5.2.3

Stille

Landskabskarakterområde I - Slaugård Plantage, Randbøl Hede og
landbrugslandskaber

Figur 3-17

Landskabskarakterområde I, bløde bakker og kraftige læhegn.
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Landskabet har hævet sig fra det flade landskab ved Gesten Kær og er nu et
mere tørt landskab med bløde bakker. Læhegnene står i vilkårlige retninger og
består af både løv og nål - de er generelt transparente og af forskellig højder
og vedligehold. Marklodderne er generelt små med intensiv dyrkning. De ligger
i en mosaik med afgræssede arealer, skovplantninger og plantager (primært
nåletræer) og mindre naturområder, i form af de drænede moser og enge. Der
er en del mindre, krydsende veje og spredte bebyggelser i form af mellemstore gårde og mindre huse. Der ses en del vindmøller og enkelte siloer. Der er
indsigt til Bække Kirke samt Vorbasse Kirke fra linjeføringen. Af særlig oplevelsesmæssig værdi er det store naturområde/landskabsområde Fromsejr
plantage og koloni, Slauggård Plantage samt Randbøl Hede mod øst. Linjeføringens krydser gennem naturområdet på det smalleste sted i plantagen.
Tabel 3-17

Sammenfatning af landskabskarakterer i landskabskarakterområde I.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Skala

Middel

Rumlig afgrænsning

Transparent til lukket

Beskrivelse

Mere lukket nær plantagerne

Kompleksitet

Sammensat

Består af natur, intensivt
landbrug, plantager og
mindre skovplantninger

Struktur

Middel

Pga. vekslen mellem landbrug, læhegn, plantager,
natur og bebyggelse.

Visuel uro

Middel

Vindmøllerne er ganske
synlige i landskabet.

Støj

Afdæmpet

Pga. Landeveje og landbrugstrafik

3.5.2.4

Landskabskarakterområde J - Billund og ådale
Nordvest for Skjoldbjerg sker der en ændring i terrænet. Det er en markant
overgang fra et blødt bakket landskab til Grindsted Hedeslette ved Billund.
Dette landskab strækker sig helt op til syd for Engesvang ved Bølling Sø.
Landskabet er generelt karakteriseret af flade intensivt dyrkede marker afgrænset af robuste læhegn. Landskabet bugter sig med bløde bakker og bakkedale. Linjeføringen gennemskæres af de østvestgående ådale, åer og vandløb, samt de flere større østvestgående veje. Linjeføringen krydser blandt andet de karakterfulde og særligt oplevelsesrige landskabsområder ved Omme
ådal, Brande Å ved Sønder Askær samt Skjern Å lige nordøst for Brande.
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Der er mange læhegn omkring markfladerne - de er til tider brudte og ses ofte
i forskellige retninger. Omkring ådalene ligger læhegnene dog ofte vinkelret på
vandløbene. Nord for Holtum Å rammer linjeføringen diagonalt på læhegnsstrukturen, og denne struktur fortsætter op til Nørlund Plantage. Langs linjeføringen er der mange mindre skovområder og plantager, primært bestående af
nåletræer, herudover ses flere større hedelandskaber. Bebyggelserne består
primært af mellemstore gårde, der ligger spredt i landskabet. Ved Nørlund
Plantage rejser terrænet sig blødt, men arealanvendelsen og karakteren vedbliver. Nord for Guldforhoved ændrer skalaen sig, idet markfladerne her bliver
større, læhegn kraftigere, jorden mere fed, skovplantninger består oftere af
løv og fremstår samtidig kraftigere.

Figur 3-18

Landskabskarakterområde J, udsigt over Grindsted hedeslette .

Gårdene bliver ligeledes større, og der ses flere siloer samt enkelte vindmøller
i landskabet. Ud over enkelte vindmøller og siloer ses der af tekniske elementer de førnævnte krydsende veje og landeveje, selve linjeføringen og samt Billund Lufthavn, der ligger ca. 3 km fra linjeføringen. Landskabskarakterområdet
rummer karakteristiske delområder samt fokusområdet ved Billund, som behandles særskilt neden for.
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Tabel 3-18

Sammenfatning af landskabskarakterer af landskabskarakterområde J.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Skala

Middel

Beskrivelse

Pga. vekslen mellem markparcellers størrelser, ådale,
terræn

Rumlig afgrænsning

Transparent

Pga. læhegn, plantager og
småplantninger.

Kompleksitet

Sammensat

Pga. mange landskabselementer

Struktur

Middel

Visuel uro

Middel roligt

Der ses kun få vindmøller
men landevejene er meget
trafikerede.

Støj

Afdæmpet til støjende

Afdæmpet til støjende i den
sydlige del pga. en del trafik fra landbrugsmaskiner
og landeveje. I den nordlige
del er der ganske støjende
fra trafikerede landeveje og
togbanen.

3.5.2.5

Delområde J1/Fokusområde - Byudviklingsområdet ved Billund

Tabel 3-19

Fokusområde/ Delområde J1, Byudviklingsområde og Grene Kirke.

Byudviklingsområdet omkring linjeføringen er karakteriseret ved flade intensivt dyrkede marker afgrænset af robuste læhegn. Der er et terrænfald ned til
Grindsted Ådal, hvorfor ådalen ikke kan ses fra hovedparten af fladen. Der er
gode indsigtsforhold til Grene Kirke fra området. Linjeføringen skærer tæt forbi
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kirken. Selve ådalen afgræsses af heste. Byudviklingsområdet afgrænses af
Ådalen i nord og Grene Plantage i syd (Plougslund Plantage). Området er meget fladt og omhegnet af tydelige læhegn. Linjeføringen fremstår meget markant idet den går diagonalt på landskabets eksisterende linjer og strukturer.
Der ses ingen eller få vindmøller. Generelt gældende for området er at det ligger tæt op ad eksisterende by, samt et mindre fjernvarmeanlæg, hvilket gør
det til et fint byudviklingsområde uden at det går ud over de landskabelige hovedtræk. Kun nær Grindsted Ådal er der store landskabelige værdier. Området
nord for Grindsted Ådal og byudviklingsområdet fremstår som et intensivt
landbrugslandskab.
Tabel 3-14

Sammenfatning af landskabskarakterer af landskabskarakterområde J1.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Skala

Middel

Rumlig afgrænsning

Lukket

Beskrivelse

Pga. meget robuste læhegn.

Kompleksitet

Enkelt til sammensat

Den sydlige del af området
består af få elementer,
hvorimod Grindsted Å og
den nordlige del er mere
sammensat

Struktur

Dominerende til middel

Sydlig del mere dominerende pga. læhegn (SV-NØ)

Visuel uro

Roligt til middel

Ingen tekniske elementer
bortset fra den eksisterende
linjeføring. Få tekniske elementer.

Støj

Afdæmpet

Pga. vejene i området og
nærhed til byen
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3.5.2.6

Delområde J2 - Ådalene (Omme Å, Brande Å, Skjern Å og Holtum
Å)

Figur 3-20

Delområde J2, Omme ådal.

Landskabskarakterområdet gennemskæres af nogle karakteristiske
ådalslandskaber af stor landskabelig værdi. De enkelte ådale varierer fra hinanden med hensyn til terræn, vegetation, arealanvendelse og størrelse, men
behandles rumligt og visuelt under ét pga. deres landskabelige fællestræk.
Tabel 3-20

Sammenfatning af landskabskarakterer af landskabskarakterområde J2.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Skala

Lille til middel

Beskrivelse

Pga. terrænformationer og
beplantning

Rumlig afgrænsning

Lukket til transparent

Pga. den megen beplantning og terrænet.

Kompleksitet

Enkelt

Struktur

Dominerende

Ådalen er enkel i sig selv
Pga. de geologiske terrænformationer der fremstår
som et strukturerende landskabselement.

Visuel uro

Roligt

Landskabsrummet er i sig
selv roligt.

Støj

Stille
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3.5.3

Strækning Nord

Figur 3-21. Landskabskarakterområder og respektive delområder, strækning AskærTjele.

3.5.3.1

Askær til Tjele
Fra Askær mod nord til overgangen til Bording Bakkeø, domineres landskabet
af hedeslette afbrudt af mindre elementer af bakkeø. På denne del af strækningen løber linjeføringen mellem store plantager og heder som Guldsted og
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Nørlund Plantager inkl. Harrild Hede, og krydser ådale med omkringliggende
lavbundsområder bl.a. øvre dele af Holtum Å, Fjederholt Å og Storeå.
Omkring Engesvang krydser linjeføringen hovedstilstandslinjen og det meget
dominerende landskabselement i form af kraftigt nedskåret tidligere smeltevandsådal og den nu fredede Bølling Sø. Nord herfor føres linjeføringen opad
en stejl skrænt og løber herefter på den yngre og bølgede moræneflade. Der
krydses flere større landskabsflader bestående af bakket dødislandskab med
flere mindre søer. Mellem Mausing og Vinderslev krydses kraftigt nedskårne
smalle tunneldale, blandt anden karakterfulde ådal ved Mausing Mølle. Mellem
Rødkærsbro og Tange Sø krydses den mindre stejle, men fremtrædende Faldborg dal med Tange Å. Den tidligere smeltevandsdal og nu ådal til Nørreå udgør ligeledes et karakteristisk landskabselement, med sin brede tværprofil og
stejle sider.
Strækning Nord er delt ind i to landskabskarakterområder samt delområderne:
Bølling Sø, Mausing Mølle, Tange Ådal, Nørre Ådalen samt Landbrugslandskab
syd for Tjele transformerstation.

3.5.3.2

Landskabskarakterområde - Bølling Sø

Figur 3-22. Landskabskarakterområde K - Bølling Sø og Stenholt Skov.

Landskabskarakterområdet starter syd for Engesvang by, hvor terrænet stiger
op mod byen. Engesvang er en mindre stationsby. Det er en traditionel landsbyopbygning med det gamle stationsområde centralt placeret. Hovedgaden
rummer få spredte butikker. En større og nyere parcelhus/villaudstykning er
placeret i byens nordøstlige hjørne. Mod øst ligger der et mindre industriområde, hvis høje skorstene sammen med linjeføringen sætter nogen præg på byen. Desuden gennemskærer linjeføringen den vestlige del af Moselundgård
Plantage og passerer over en lyngklædt gravhøj. Hovedvejen til Viborg forløber umiddelbart sydvest for byen. Bølling Sø ligger lige nord for Engesvang, og
er et oplevelsesrigt og karakterfuldt landskabselement, et fokusområde der er
nærmere beskrevet neden for.
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Nord for Bølling Sø er der plantageområder, mindre søer og moseområder
samt et hedeareal med lyng og opvækst af krat, skov mv. Hedearealet krydses
af linjeføringen, hvilket visuelt skaber en deling af arealet og skader harmonien og opfattelsen af landskabet. Hærvejen krydser linjeføringen i ØV-retning i
den nordligste del af området og kører igennem Kragelund by. Kragelund er en
lille velholdt landsby centreret om byens kirke. Syd for Kragelund ses smalle
aflange marklodder med omgivende læhegn i en dominerende NS-gående
struktur. Sydøst herfor ved Saksbakke og Stokkekjelds Dal der der oplevelsesrige terrænskift og større skovområder. Øst for Bølling Sø ses en særlig karakteristisk linje af fredede fortidsminder.

3.5.3.3

Fokusområde - Bølling Sø
Bølling Sø ligger lavt i landskabet omgivet af byen Engesvang og Moselundgård Plantage mod syd og Stenholt Skov samt skovpartier mod nord og øst.
Søen er et resultat af Danmarks tredje største naturgenopretningsprojekt og
blev genetableret i 2004/2005. Mellem søen og Engesvang er der en bræmme
af enge og overdrev, der afgræsses. Denne bræmme samt terrænets former
bevirker at Engesvang by ikke er synlig fra søområdet.
Bølling Sø gennemskæres af linjeføringen, hvor 4 master er placeret direkte i
søen. De er i stor kontrast til det omkringliggende landskab. Landskabet er
meget varieret, både i terræn og naturtyper.

Figur 3-23

Fokusområde, Bølling Sø.

Naturtyperne veksler mellem overdrev, hede, eng og sø samt krat og skov.
Terrænformationerne umiddelbart omkring søen rejser sig i veldefinerede afrundede bakker i bølgede former. Dette gør søen og dens omgivelser til et attraktivt og unikt landskab med markante rumlige og visuelle forhold, der giver
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forskellige oplevelser af søen - en utrolig variation i terræn og natur og dermed i den samlede oplevelse af landskabet. De fleste steder er der vid udsigt
over det meste af søfladen. Dette kan blandt andet opleves fra de velafmærkede stisystemer med opholdspladser, informationsstandere, sheltere, bålpladser og mulighed for sejlads. Nær søen er der endvidere to campingpladser
og feriekoloni. Kragelund Naturcenter i søens nordvestlige hjørne rummer et
museum, der beretter om stedets natur og kultur igennem tiderne, samt en
børnehave og naturskole, der afholder mange forskellige aktiviteter i området.
Der er et særligt tydeligt samspil mellem naturgrundlag og kulturskabte strukturer blandt anden mht. historien om tørvegravningen og den kraftige udnyttelse af landskabet og naturressourcerne igennem tiderne. Stenholt Skov vest
for Kragelund og nord for Bølling Sø bærer blandt tydeligt præg af en voldsom
skovhugst, der foregik for at skaffe brænde til de mange tørveværker der har
ligget i området.
Tabel 3-21

Sammenfatning af landskabskarakterer af fokusområde Bølling Sø.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Skala

Middel til stor

Beskrivelse

Pga. at de omgivende arealer
veksler fra lille til middel og da
søens skala er stor, fremstår
landskabet i helhed som middelskala.

Rumlig afgrænsning

Åbent

Den rumlige afgrænsning veksler
fra lukket pga. terrænet og skovene til åbent pga. den store
søflade. Samtidig er søen tydeligt afgrænset af omgivelserne,
men da søen er det mest dominerende landskabselement i området fremstår landskabet som
helhed åbent.

Kompleksitet

Sammensat til enkelt

Landskabet fremstår som en
helhed og er dermed ikke komplekst, selvom det rummer
mange forskellige delelementer
såsom byen, linjeføringen, landbrug, natur og kulturmiljø.

Struktur

Middel til dominerende

Middel pga. vekslen mellem større og mindre plantager, landbrug, byområdet og natur, der
ikke har et klart mønster. Dominerende pga. de geologiske terrænformationer der fremstår
som et strukturerende landskabselement.

Teknisk Rapport 3 til VVM for ny 400 kV-højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 64

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Visuel uro

Middel til roligt

Beskrivelse

Omkring byen, landevejen og
jernbanen er der middelroligt.
Omkring søen er der roligt. Som
helhed roligt da søen er det mest
dominerende landskabselement.

Støj

3.5.3.4

Roligt

Landskabskarakterområde L - Mausing Mølle og Nørreådalen

Figur 3-24

Landskabskarakterområde L, småbakket dødisterræn ved Mausing Mark.

Generelt gælder det for landskabet, at det er et småbakket dødislandskab med
mange små dødissøer. Landskabet er et typisk dansk landbrugslandskab, frodigt grønt og intensivt udnyttet med enkelte robuste læhegn og løvplantninger
i den sydligste del. Herefter større vidder og åbenhed med større markfelter i
den nordlige del. Mellemstore til store gårde ligger blandt mindre skovpartier,
mindre engpartier og moser.
Linjeføringens krydsning af ådale er karakteristisk for landskabet. I ådalene er
der mere naturpræget med vekslende terræn.
De tekniske anlæg i den sydlige del består udover linjeføringen af siloer ved
gårdene og enkelte fritstående vindmøller. Der er fra linjeføringen indsigt til
Vinderslev Kirke syd for Almtoft samt indsigt til Højbjerg Kirke NØ for Højbjerg.
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Nord for Tange Nørrehede og Tange Landsby ændres landskabet til at være af
større skala, marklodderne ses her større. Landskabet er herefter præget af
intensivt landbrug og mange tekniske anlæg i form af siloer, vindmøller og
landevej. Ved Vester hede nordøst for Vidum Skov er der ligeledes udsigt til
mange tekniske anlæg udover linjeføringen, herunder en parallel linjeføring
med mindre master.
Mellem Nørre Ådalen og Tjele transformerstation er landskabet domineret af
tekniske elementer i et intensivt landbrugslandskab.
Landskabskarakterområdet indeholder tre områder, Mausing Mølle, Tange Ådal
og Nørre Ådalen, der alle beskrives i det efterfølgende.
Tabel 3-22

Sammenfatning af landskabskarakterer af område L, Mausing Mølle og Nørreå-

dalen

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Beskrivelse

Skala

Middel til stor

Pga. læhegn, mindre markparceller, mere beplantning
og vekslende dødisterræn
primært mod syd, mens
større markflader og vidder
længere mod nord.

Rumlig afgrænsning

Transparent til åbent

Kompleksitet

Sammensat

Se oven for
Pga. mange forskellige
landskabselementer, terrænformationer og tekniske
elementer.

Struktur

Svag

Strukturen er svag pga.
manglende overordnede
retninger i landskabet. Det
eneste strukturgivende
element er de krydsende
ådale.

Visuel uro

Uroligt

Pga. mange tekniske elementer.

Støj

Afdæmpet til støjende

Afdæmpet i den sydlige del
samt i ådalene. Det nordlige
delområde er støjende pga.
den voldsomme trafik
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3.5.3.5

Delområde L1/Afvigelse - Mausing Mølle
Landskabet omkring Mausing Mølle falder markant i forhold til det omkringliggende dødislandskab. Ådalen består af en blanding naturtyper herunder eng,
overdrev, mose og mindre søer. Hvor linjeføringen krydser ådalen, umiddelbart øst for Mausing Mølle er bevoksningen på dalsiderne tæt, hvorfor der ikke
er vide udsigter udover ådalne. På grund af terrænformationerne rummer
landskabet her en stor visuel oplevelsesværdi.

Figur 3-25

Afvigelse/ Delområde L1, Ådalen ved Mausing Mølle.
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Tabel 3-15

Sammenfatning af landskabskarakterer af delområde L1.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Beskrivelse

Skala

Lille

Pga. terrænformationer og
beplantning

Rumlig afgrænsning

Transparent til lukket

Pga. vekslen mellem skov,
åbne naturarealer, landbrugsdrift, tæt bevoksning
og markante terrænformationer.

Kompleksitet

Enkelt

Pga. den markante terrænformation, naturen og Mausing Mølle. Få elementer.

Struktur

Dominerende

Pga. de geologiske terrænformationer der fremstår
som et strukturerende landskabselement.

Visuel uro

Middel roligt til roligt

Pga. vejen der sammen
med linjeføringen krydser
ådalen. Landskabsrummet
er i sig selv roligt.

Støj

Stille
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3.5.3.6

Delområde L2 - Tange Ådal

Figur 3-26

Delområde L2, Tange Ådal.

Landskabet omkring Tange Å, hvor linjeføringen krydser rummer et markant
terrænskift i forhold til det omkringliggende dødislandskab. Øst for linjeføringen løber Tange Å ud i Tange Sø, der er en opstemmet sø i Gudenåen med
elproduktion som formål. Hvor linjeføringen krydser Tange Å, omgives åen af
mose og engpartier samt af skovbeplantning på skrænterne. Trods ådalens rolige udtryk gennemskæres den af en ØV-gående jernbane og en parallelt løbende elledning øst for linjeføringen. Tange By ligger lige NØ for ådalen.
Tabel 3-16

Sammenfatning af landskabskarakterer af delområde L2.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Beskrivelse

Skala

Middel til lille

Pga. terræn og naturelementer fremstår skalaen
middel til lille.

Rumlig afgrænsning

Transparent til lukket

Kompleksitet

Sammensat til enkelt

Pga. terræn og beplantning
på skråningerne.
Pga. jernbane, el-ledninger
og et ellers enkelt
ådalspræg

Struktur

Dominerende

Pga. de geologiske terrænformationer der fremstår
som markante strukturer.
Landskabselementer og
jernbanen.

Visuel uro

Middel roligt

Pga. jernbanen

Støj

Afdæmpet

Pga. jernbanen
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3.5.3.7

Delområde L3/Fokusområde - Nørreådalen

Figur 3-27

Fokusområde / Delområde L3, Nørreådalen.

Nørreådalen er et flot landskabsrum med store oplevelsesmæssige, naturmæssige, landskabsmæssige og kulturhistoriske kvaliteter. Ådalen strækker
sig vidt mellem Vejrumbro mod nord og Vesterhede mod syd.

Figur 3-28

Delområde L3, Korreborg Bæk.

Korreborg Bæk syd for Nørreåen krydses af linjeføringen parallelt med vejen.
Her er masterne meget synlige i det karakterfulde område med de kraftfulde
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terrænformationer. Nørreådalen er gennemløbet af Nørreåen med omkringliggende engarealer, som er opdelt af dræningskanaler, der ligger som NSgående rette linjer i landskabet. Dette er et særligt tydeligt samspil mellem
naturgrundlag og kulturskabte strukturer. Fra Vejrumbro samt fra modstående
side er der vide udsigter ud over ådalen. Der er markante udsigter, visuelle relationer til naboområder. Blandt andet er der flotte udkig fra det omgivende
terræn samt fra vejene på kanten samt cykelstien langs ådalen.
Ådalen krydses af tre forskellige linjeføringer i forskellig mastestørrelse, hvilket skaber megen visuel uro i landskabsoplevelsen. Fra Nørreådalen ses vindmøller mod sydvest og mod nordvest ses den nyere parcelhusudstykning af
Vejrumbro by.
Tabel 3-17

Sammenfatning af landskabskarakterer af landskabskarakterområde L3.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Beskrivelse

Skala

Middel til stor

Korreborg Bæk er middel
mens Nørre Ådalen er stor
blandt andet pga. sin bredde.

Rumlig afgrænsning

Åbent

Pga. den brede og oversigtlige ådal.

Kompleksitet

Sammensat til enkelt

Består af enkle letaflæselige
landskabselementer. Landevejen langs ådalens sydside samt linjeføringerne
over ådalen er meget markante.

Struktur

Dominerende

Pga. strukturerende land-

Visuel uro

Middel roligt til roligt

Pga. de tangerende og

skabsformer.
krydsende landeveje samt
de tre linjeføringer der
krydser ådalen i et ellers visuelt roligt landskab.
Støj

Afdæmpet

Pga. veje langs ådalens
bredder.
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3.5.3.8

Delområde L4 - Landbrugslandskab syd for Tjele transformerstation
Landskabet syd for Tjele transformerstation er domineret af de mange højspændingsledninger, der går gennem landskabet, det intensive landbrugslandskab samt de krydsende landeveje.
Tabel 3-18

Sammenfatning af landskabskarakterer af landskabskarakterområde L4.

Rumlige/visuelle analyseparametre

Kategori

Skala

Middel til stor

Beskrivelse
Pga. store markfelter iblandet elementer

Rumlig afgrænsning

Transparent

Pga. beplantning og tekniske elementer, gårde mv.

Kompleksitet

Meget sammensat

Pga. tekniske elementer,
store gårde, landeveje,
blanding af parcelhuse,
gårde, mindre industri og
Vejrumbro By.

Struktur

Svag

Ingen dominerende strukturer og mange tekniske elementer.

Visuel uro

Uroligt

Pga. mange tekniske elementer

Støj

Støjende

Pga. landevejen der gennemskærer området.

3.6

Virkninger på landskabet
Når der anlægges et større teknisk anlæg som en ny højspændingsluftledning
samt borttagning af eksisterende linjeføring, vil de landskabelige forhold påvirkes. Nedenfor beskrives hvor på strækningen landskabet har henholdsvis
høj, middel eller lav sårbarhed overfor projektet. Ligeledes beskrives anlæggets og borttagningens virkning på landskabet i både anlægs- og driftsfase.
Det eksisterende anlæg vil være i drift, indtil det nye højspændingsanlæg fungerer. Dette betyder, at der over en ca. toårig periode vil være visuelle påvirkninger fra både det eksisterende anlæg og det nye.

3.7

Sårbarhedsanalyse
Landskabernes sårbarhed overfor projektet er sammenfattet af vurderingen af
det enkelte landskabs karakter og dets visuelle sårbarhed.

Sårbarhedsvurdering
Landskabets karakter + Landskabets visuelle sårbarhed

Samlet vurdering af landskabets sårbarhed
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Nedenfor gennemgås, hvordan de enkelte landskabskarakterområder, delområder og fokusområder fordeler sig mht. deres karakter og visuelle sårbarhed
samt deres sårbarhed overfor anlægget.

3.7.1

Vurdering af landskabets karakter
Landskabernes karakter er blevet vurderet ud fra de kriterier, der er vist i metodeafsnittet.

Figur 3-29

Landskab ved Nørreådalen fremstår særligt karakteristisk.

Eksempelvis er landskabskarakterdelområde L3 Nørreådalen vurderet at være
Særligt karakteristisk (Høj), idet det fremstår som et for området særligt karakteristisk ådalslandskab. Dette begrundes med, at landskabets nøglekarakter fremstår særligt karakteristisk, og der er særligt tydeligt samspil mellem
naturgrundlag og de kulturgeografiske strukturer i både Nørre ådalen og Korreborg Bæk. Oprindelsen afspejles tydeligt i de karaktergivende forhold og der
er en høj visuel oplevelsesværdi.
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Figur 3-30

Landbrugsområdet syd for Tjele fremstår mindre karakteristisk.

Omvendt opnår landskabskarakter delområde L4 Landbrugslandskab syd for
Tjele kun karakteren Mindre karakteristisk (Lav). Dette begrundes med, at
landskabet i sin helhed er meget domineret af tekniske anlæg og veje. Endvidere er der få karakteristiske landskabselementer, og intaktheden og vedligeholdelsen af landskabet er dårlig.
Landskabets karakter for samtlige landskabskarakterområder, delområder og
fokusområder er vist i Tabel 3-19 neden for.
Landskab

Karakter

Begrundelse

A - Hellevad

Mindre karakteristisk/Lav

Styrke: Karakteristisk pga. hedesletten med strukturskabende læhegn dog med udrettede åer og krydsende veje.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Læhegn er kun delvist vedligeholdt.
Grad af forstyrrelse: Middel pga. landbrugskørsel samt
tekniske elementer og afdæmpet støj.
Visuel oplevelsesværdi: Ringe forekomst.

B- Toftlund
Bakkeø

Mindre karakteristisk/Lav

Styrke: Karakteristisk landbrugslandskab på bakkeø.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Læhegn kun delvist
vedligeholdt.
Grad af forstyrrelse: Krydsende landeveje, elledninger, vindmøller og master samt afdæmpet støj
Visuel oplevelsesværdi: Ingen forekomst

C- Hjartbro
skov og Gabøl Bakkeø

Karakteristisk/Middel

Styrke: Karaktergivende landskabselementer fremstår
tydeligt. Tydeligt samspil mellem naturgrundlag og naturstrukturer, men der er sket en udvikling af området
herunder udretning af åer, dræning mv.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Udretning af åen.
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Landskab

Karakter

Begrundelse
Læhegn er godt vedligehold.
Grad af forstyrrelse: Tekniske anlæg og linjeføringen
er forstyrrende. Ingen støj
Visuel oplevelsesværdi: Høj forekomst

C1-Gabøl
Bæk

Mindre karakteristisk/Lav

Styrke: Nøglekarakteren fremstår diffus i forhold til
hovedområdet
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Områdets udvikling
har haft betydning for at landskabets tilstand og intakthed.
Grad af forstyrrelse: Tekniske anlæg og landevejene
påvirker landskabet kraftigt.
Visueloplevelsesværdi: Ingen forekomst

D -Gram
Bakkeø

Mindre karakteristisk/Lav

Styrke: Middel styrke
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Dårligt vedligehold
af læhegn
Grad af forstyrrelse: Meget påvirket af tekniske anlæg
og veje.
Visuel oplevelsesværdi: Ingen forekomst udover
markant terrænskift fra slettelandskab til Gram Bakkeø.

E - Gram
Ådal

Karakteristisk/Middel

Styrke: Nøglekarakteren fremstår tydeligt men tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse er udvisket pga. udviklingen i området. Middel samspil mellem naturgrundlag og kulturgeografiske strukturer
herunder læhegn og arealanvendelse omkring Gram Å.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Middel
Grad af forstyrrelse: Der er en del støjgener fra landevejen og tekniske anlæg i form af højspændingsledninger.
Visuel oplevelsesværdi: Middel forekomst pga. natur
og halvkulturarealer omkring Gram Å, samt tydelige
kulturbetingede helheder såsom de NS-gående læhegn.

F- Rangtang
Bakkeø

Mindre karakteristisk/Lav

Styrke: Nøglekaraktererne er sløret pga. udviklingen
og der er ikke tydeligt samspil mellem naturgrundlag
og kulturgeografiske strukturer.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Udviklingen med de
udrettede åer gør at landskabet ikke fremstår intakt og
læhegnene er brudte og der forekommer dårlig vedligeholdelse.
Grad af forstyrrelse: Middel pga. landeveje og højspændingsledninger samt enkelte vindmøller.
Visueloplevelsesværdi: Ingen forekomst udover
markant udsigt fra kanten af Rangtang bakkeø syd for
Øster Lindet mod syd.
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Landskab

Karakter

Begrundelse

Særligt karakteristisk/Høj

Styrke: De karaktergivende landskabselementer
fremstår særligt tydeligt, og der er tydeligt samspil
mellem naturgrundlag og kulturgeografiske strukturer.

G1- Kongeådalen

Tilstand:
Intakthed/Vedligehold: Landskabskarakteren er stort
set intakt i forhold til sin oprindelse og de karaktergivende landskabselementer er godt vedligeholdt.
Grad af forstyrrelse: Middel pga. nærheden til Vejen
by, landeveje samt højspændingsledninger.
Visuel oplevelsesværdi: Høj forekomst pga. Kongeåen.
G2 -Gamst
Søenge

Særligt karakteristisk/Høj

Styrke: De karaktergivende landskabselementer
fremstår særligt tydeligt, og der er tydeligt samspil
mellem naturgrundlag og kulturgeografiske strukturer.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Gamst Søengene er i
intakte i deres forhold til oprindelse efter naturgenopretning. Vedligeholdelsen er god.
Grad af forstyrrelse: Middel pga. nærheden til Vejen
by, landeveje, jernbanen samt højspændingsledninger.
Visuel oplevelsesværdi: Høj forekomst pga. Gamst
Søenges særlige natur og halvkulturarealer.

G3 - Landbrugslandskab nord
for Vejen

Mindre karakteristisk/Lav

Styrke: Landskabskarakteren fremstår udvisket pga.
infrastrukturelle anlæg og nærheden til Vejen by
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Landskabskarakteren er ikke intakt i forhold til sin oprindelse.
Grad af forstyrrelse: Motorvej og mange tekniske anlæg
Visuel oplevelsesværdi: Ingen forekomst

H- Gesten Å

Karakteristisk/Middel

Styrke: Nøglekarakteren fremstår tydeligt men tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse er udvisket pga. udviklingen i området. Åerne er udrettede
ved Gesten kær.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Middel pga. de udrettede åer.
Grad af forstyrrelse: Landevejene er trafikerede.
Visuel oplevelsesværdi: Høj oplevelsesværdi pga.
indsigt til kirker, forekomst af kulturmiljøer, Gesten Å,
store plantager mv.

I - Slaugård
Plantage,
Randbøl hede og
landsbrugslandskaber

Karakteristisk/Middel

Styrke: Middel pga. samspillet mellem naturgrundlag
og kulturgeografiske strukturer er tydelige, for eksempel plantager og læhegn.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Middel intakthed og
vedligehold.
Grad af forstyrrelse: Der er forstyrrelser fra landevejene.
Visuel oplevelsesværdi: Der er høj forekomst af op-
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Landskab

Karakter

Begrundelse
levelsesværdi ved de store naturområder/landskabsområde ved Fromslejr Plantage, Slaugård Plantage samt Randbøl hede. Kulturmiljø.

J- Billund og
Ådale

Mindre karakteristisk/Lav

Styrke: Middel styrke da samspillet mellem naturgrundlag og kulturgeografiske strukturer fremstår tydeligt men karakteren er pga. intensivering i landbrug
og tekniske elementer udvisket i større dele af området.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Landskabskarakteren er middel intakt i forhold til dens oprindelse.
Grad af forstyrrelse: Der er flere større infrastrukturelle og tekniske anlæg der forstyrrer: Veje, højspændingsanlæg, Billund lufthavn, vindmøller, siloer mv.
Visueloplevelsesværdi: Ingen forekomst, på nær
enkelte markante udsigter og kulturmiljøer.

J1- Byudviklingsområde
ved Billund

Særligt karakteristisk/Høj

Styrke: Landskabskarakteren fremstår karakteristisk
og der er tydeligt samspil mellem naturgrundlag og de
kulturgeografiske strukturer.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: De karaktergivende
landskabselementer er godt vedligeholdt.
Grad af forstyrrelse: Nærheden til Billund By og Billund
lufthavn, men byen er ikke synlig fra området. Elledninger krydser.
Visuel oplevelsesværdi: Høj forekomst pga. vekslen
mellem Ådale, hede, plantager og strukturerede landbrugslandskab samt kulturmiljøet omkring Grene Kirke
og dens unikke beliggenhed.

J2 - Ådalene, Omme
å, Brande Å,
Skjern Å og
Holtum Å

Særligt karakteristisk/Høj

Styrke: Landskabskarakteren fremstår særligt karakteristisk og der er særligt tydeligt samspil mellem naturgrundlag og de kulturgeografiske strukturer i ådalene. Oprindelsen afspejles tydeligt i de karaktergivende
forhold.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: God
Grad af forstyrrelse: Forholdsvis upåvirket af tekniske
anlæg og støj, på nær højspændingsanlæg og veje.
Visueloplevelsesværdi: Store forekomst pga. særligt
markante terrænformer, særlige naturarealer, særlige
arealanvendelser og markante udsigter mv.

K- Bølling
Sø

Særligt karakteristisk/Høj

Styrke: Landskabskarakteren fremstår særligt karakteristisk og der er særligt tydeligt samspil mellem naturgrundlag og de kulturgeografiske strukturer omkring Bølling Sø. Oprindelsen afspejles tydeligt i de karaktergivende forhold efter naturgenopretningen.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: God
Grad af forstyrrelse: Forholdsvis upåvirket af tekniske
anlæg og støj, på nær nærheden til Engesvang by,
jernbanen, højspændingsanlæg og veje.
Visuel oplevelsesværdi: Stor forekomst pga. særligt
markante terrænformer, særlige naturarealer, særlige

Teknisk Rapport 3 til VVM for ny 400 kV-højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 77

Landskab

Karakter

Begrundelse
arealanvendelser og markante udsigter samt særligt
oplevelsesrigt kulturmiljø.

L- Mausing
Mølle og
Nørreådalen

Karakteristisk/Middel

Styrke: Landskabskarakteren fremstår karakteristisk
og der er tydeligt samspil mellem naturgrundlag og de
kulturgeografiske strukturer. Dødislandskabet er karakteristisk.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Middel
Grad af forstyrrelse: Krydsende mindre veje og højspændingsanlæg.
Visuel oplevelsesværdi: Særlig geomorfologi i form
af dødislandskab med mange dødissøer.

L1 - Mausing Mølle

Særligt karakteristisk/Høj

Styrke: Landskabskarakteren fremstår særligt karakteristisk og der er særligt tydeligt samspil mellem naturgrundlag og de kulturgeografiske strukturer i ådalen. Oprindelsen afspejles tydeligt i de karaktergivende
forhold.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Middel
Grad af forstyrrelse: Landevej og højspændingsledninger.
Visuel oplevelsesværdi: Stor forekomst pga. særligt
markante terrænformer, særlige naturarealer, særlige
arealanvendelser og Mausing Mølle.

L2 - Tange
Ådal

Særligt karakteristisk/Høj

Styrke: Landskabskarakteren fremstår særligt karakteristisk og der er særligt tydeligt samspil mellem naturgrundlag og de kulturgeografiske strukturer i ådalen. Oprindelsen afspejles tydeligt i de karaktergivende
forhold.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Middel
Grad af forstyrrelse: Landskabet påvirkes af tekniske
anlæg såsom højspændingsanlæg og jernbane, der giver støj.
Visuel oplevelsesværdi: Stor forekomst pga. særligt
markante terrænformer, særlige naturarealer, særlige
arealanvendelser og markante udsigter mod Tange Sø.

L3- Nørreådalen

Særligt karakteristisk/Høj

Styrke: Landskabskarakteren fremstår særligt karakteristisk og der er særligt tydeligt samspil mellem naturgrundlag og de kulturgeografiske strukturer i både
Nørre ådalen og Karreborg bæk. Oprindelsen afspejles
tydeligt i de karaktergivende forhold.
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: God
Grad af forstyrrelse: Forholdsvis upåvirket af tekniske
anlæg og støj, på nær højspændingsanlæg og veje
samt nærhed til Vejrumbro by.
Visuel oplevelsesværdi: Stor forekomst pga. særligt
markante terrænformer, særlige naturarealer, særlige
arealanvendelser og markante udsigter mv.
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Landskab

Karakter

Begrundelse

L4- Landbrugslandskab syd for
Tjele transformerstation

Mindre karakteristisk/Lav

Styrke: Lav
Tilstand: Intakthed/Vedligehold: Dårlig
Grad af forstyrrelse: Domineret af infrastruktur og
tekniske anlæg.
Visuel oplevelsesværdi: Ingen forekomst

Tabel 3-19. Landskabets karakter fordelt på landskabskarakterområder, delområder og
fokusområder.

På kortene herunder vises landskabets karakter fordelt på landskabskarakterområder, delområder og fokusområder. Kortene er inddelt i strækning syd,
midt og nord.

Teknisk Rapport 3 til VVM for ny 400 kV-højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 79

Figur 3-31

Kortet viser landskabets karakter fordelt på landskabskarakterområder,
delområder og fokusområder, strækning Kassø-Revsing.
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Figur 3-31 fortsat. Strækning Revsing-Askær.
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Figur 3-31 fortsat Strækning Askær-Tjele.

Kortene på Figur 3-31 viser, at de landskaber, som er mest karakteristiske befinder sig hovedsagligt omkring fokusområderne samt ved ådalene.

3.7.2

Vurdering af visuel sårbarhed
Landskabernes visuelle sårbarhed overfor projektet er blevet vurderet ud fra
de kriterier, der er vist i metodeafsnittet. Eksempelvis er landskabskarakterdelområde L3 Nørreådalen, ud over at have en Særlig karakteristisk karakter,
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vurderet at have Høj visuel sårbarhed overfor anlægget. Dette fordi landskabet er åbent, har middel til stor skala, er et enkelt landskab samt har en dominerende struktur.
Omvendt opnår landskabskarakterdelområde L4 Landbrugslandskab syd for
Tjele kun en Lav visuel sårbarhed overfor projektet, idet området allerede er
domineret af tekniske anlægs visuelle påvirkning.
Den visuelle sårbarhed for samtlige landskabskarakterområder, delområder og
fokusområder er vist i tabellen neden for.
Landskab

Skala

Rumlig
afgrænsning

Kompleksitet

Struktur

Visuel
uro

Visuel
sårbarhed

A - Hellevad

2

2

2

1

2

2/Middel

B - Toftlund

2

1

2

2

2

2/Middel

1

2

2

1

2

2/Middel

C1 - Gabøl Bæk

3

1

1

3

2

2/Middel

D - Gram Bak-

2

2

3

3

3

3/Lav

E - Gram Ådal

1

2

2

2

2

2/Middel

F - Rangtang

2

2

1

2

2

2/Middel

1

3

1

2

1

1/Høj

2

1

2

1

1

1/Høj

2

2

3

3

3

3/Lav

H - Gesten Å

1

2

2

3

2

2/Middel

I - Slaugård

2

2

2

2

2

2/Middel

2

2

2

2

2

2/Middel

2

3

1

1

1

1/Høj

1

2

1

1

1

1/Høj

2

1

1

1

1

1/Høj

Bakkeø
C - Hjartbro
Skov og Gabøl
Bakkeø

keø

Bakkeø
G1 - Kongeådalen
G2 - Gamst
Søenge
G3 - Landbrugslandskab
nord for Vejen

Plantage,
Randbøl Hede
og landbrugslandskaber
J - Billund og
Ådale
J1 - Byudviklingsområde
ved Billund
J2 - Ådalene,
Omme Å, Brande Å, Skjern Å
og Holtum Å
K - Bølling Sø
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Landskab

Skala

Rumlig
afgrænsning

Kompleksitet

Struktur

Visuel
uro

Visuel
sårbarhed

L - Mausing

2

1

2

3

3

2/Middel

1

2

1

1

1

1/Høj

L2 - Tange Ådal

1

2

1

1

2

1/Høj

L3- Nørreådalen

2

1

1

1

1

1/Høj

L4 - Landbrugs-

2

2

3

3

3

3/Lav

Mølle og Nørreådalen
L1 - Mausing
Mølle

landskab syd
for Tjele transformerstation

Tabel 3-28

Visuelle sårbarhed for samtlige landskabskarakterområder, delområder og
fokusområder.

På kortene herunder vises den visuelle sårbarhed fordelt på landskabskarakterområder, delområder og fokusområder. Kortene er inddelt i strækning syd,
midt og nord.
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Figur 3-32

Kortet viser den visuelle sårbarhed fordelt på landskabskarakterområder,
delområder og fokusområder, strækning Kassø-Revsing.
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Figur 3-32 fortsat Strækning Revsing-Askær.
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Figur 3-32 fortsat Strækning Askær-Tjele.

Kortene i Error! Reference source not found. viser, at de landskaber med
størst visuel sårbarhed overfor anlægget hovedsagligt befinder sig i fokusområderne. Det ses også på kortene, at hovedparten af landskaberne opnår middel visuel sårbarhed. Dette er blandt andet begrundet i, at landskaberne på
strækningen generelt fremstår åbne og flade med vide udsigtsforhold.
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3.7.3

Samlet vurdering af landskabernes sårbarhed
Som tidligere nævnt, fremkommer landskabernes sårbarhed overfor projektet
ved at sammenstille de enkelte landskabers visuelle sårbarhed og deres karakter.
Landskabets

Landskabets karakter

Sårbarhed
Visuel sårbarhed

Høj

Middel

Lav

Høj

Høj

Middel

Middel

Middel

Høj

Middel

Lav

Lav

Middel

Middel

Lav

Tabel 3-29

Matrix til bestemmelse af landskabernes sårbarhed overfor projektet.

Landskabskarakterdelområde L3 Nørreådalen får ud fra dets karakter (Høj:
Særligt karakteristisk) og visuelle sårbarhed (Høj) en samlet sårbarhed overfor
projektet, der er Høj. Omvendt opnår landskabskarakterdelområde L4 Landbrugslandskab syd for Tjele samlet set en Lav sårbarhed overfor anlægget,
idet den visuelle sårbarhed er Lav og landskabets karakter er Mindre karakteristisk (Lav).
Neden for i Tabel 3-30 ses det samlede overblik over landskabernes sårbarhed
overfor projektet fordelt på samtlige landskabskarakterområder, delområder
og fokusområder.
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Landskab

Landskabets
karakter

Visuel sårbarhed

Samlet sårbarhed

A - Hellevad

Lav

Middel

Lav

B - Toftlund Bakkeø

Lav

Middel

Lav

C - Hjartbro Skov og Gabøl

Middel

Middel

Middel

C1 - Gabøl Bæk

Lav

Middel

Lav

D - Gram Bakkeø

Lav

Lav

Lav

E - Gram Ådal

Middel

Middel

Middel

F - Rangtang Bakkeø

Lav

Middel

Lav

G1 - Kongeådalen

Høj

Høj

Høj

G2 - Gamst Søenge

Høj

Høj

Høj

G3 - Landbrugslandskab

Lav

Lav

Lav

H - Gesten Å

Middel

Middel

Middel

I - Slaugård Plantage,

Middel

Middel

Middel

J- Billund og Ådale

Lav

Middel

Lav

J1 - Byudviklingsområde

Høj

Høj

Høj

Høj

Høj

Høj

K- Bølling Sø

Høj

Høj

Høj

L- Mausing Mølle og Nør-

Middel

Middel

Middel

L1 - Mausing Mølle

Høj

Høj

Høj

L2 - Tange Ådal

Høj

Høj

Høj

L3- Nørreådalen

Høj

Høj

Høj

L4- Landbrugslandskab syd

Lav

Lav

Lav

Bakkeø

nord for Vejen

Randbøl Hede og landsbrugslandskaber

ved Billund
J2 - Ådalene, Omme Å,
Brande Å, Skjern Å og Holtum Å

reådalen

for Tjele transformerstation

Tabel 3-30

Samlede vurdering af landskabernes sårbarhed overfor projektet for samtlige landskabskarakterområder, delområder og fokusområder.

Kortene herunder viser den samlede vurdering af landskabernes sårbarhed
overfor projektet for samtlige landskabskarakterområder, delområder og fokusområder. Kortene er inddelt i strækning syd, midt og nord.
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Figur 3-33

Samlede vurdering af landskabernes sårbarhed overfor projektet fordelt på
landskabskarakterområder, delområder og fokusområder, strækning
Kassø-Revsing.
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Figur 3-33 fortsat. Strækning Revsing- Askær.
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Figur 3-33 fortsat. Strækning Askær-Tjele.

Kortene på Figur 3-33 viser, hvordan landskabernes sårbarhed overfor det
fremtidige anlæg fordeler sig i undersøgelsesområdet. Landskabsanalysen viser, at de landskabelige problemer er størst ved passager af ådalene, i fokusområderne og ved overgangen mellem bakkeøerne og hedesletten. Kortet giver hermed et overblik over, hvor de mest sårbare landskaber i undersøgelsesområdet befinder sig hvad angår det fremtidige anlæg.
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3.8

Anlæggets virkning i anlægsfasen
Landskabelig set vil påvirkningen i anlægsfasen være punktvis primært der,
hvor masterne opsættes samt på arbejds- og oplagspladser, hvorfor de landskabelige helheder og enkeltelementer i stor udstrækning bevares.
Når der anlægges et højspændingsanlæg ved opsætning af master, kabellægning ved enten underboring eller gennemgravning samt etablering af kabelovergangsstationer (60 m x 75 m) og anlæg af en ny transformerstation og
sanering af det eksisterende anlæg, vil en række anlægstekniske forhold kunne påvirke landskabet og den visuelle oplevelse af det.
Ved hver af de enkelte master vil der blive oprettet en arbejdsplads med midlertidige adgangsveje, hvor entreprenørmateriel og materialer til masten skal
transporteres. Adgangsvejen er normalt et 2-3 m bredt kørespor, der evt. sikres med jernplader (køreplader), hvis der skal passeres blød bund.
Normalt vil eksisterende adgangsveje kunne benyttes, så der ikke er behov for
nye overkørsler ved grøfter eller gennembrydninger i hegn og diger.
En fjernelse af den eksisterende luftledning mellem Kassø og Tjele vil give en
generel positiv effekt på landskabsoplevelsen, idet sanering af et teknisk anlæg giver et mere uforstyrret landskabsudtryk. I forbindelse med saneringsarbejdet, vil der være behov for at etablere midlertidige adgangsveje og arbejdsarealer ved de master, der skal fjernes. Disse effekter vil dog sjældent
kunne ses efter en længere årrække, da naturen i store træk vil genetablere
sig selv.

Figur 3-34

Udlægning af køreplader der beskytter arealerne i anlægsperioden.

Der henvises i øvrigt til denne rapports kapitel 2 samt Teknisk Rapportt nr. 6
for de nærmere anlægstekniske forklaringer.
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3.8.1

Påvirkninger af de enkelte landskabselementer i anlægsfasen, på
Strækning Syd, Midt og Nord
Omfanget af virkningerne af et højspændingsanlæg i anlægsperioden varierer
afhængig af områdernes karakter, naturforhold, tekniske anlæg mv. Derfor
beskrives neden for de landskabselementer, der ved alle tre delstrækninger
Syd, Midt og Nord kræver særlig opmærksomhed hvad angår påvirkningen af
landskabet. Først beskrives den generelle påvirkning på de forskellige landskabselementer, dernæst beskrives de særligt sårbare landskaber, der er identificeret på den samlede strækning. De identificerede områder er beskrevet
under den type af landskabselement de hører under. Det drejer sig om:
•
•
•
•
•
•

Større åbne landskaber og landbrugsland
Natur- og halvkulturarealer
Gravhøje og diger
Skov, plantage, småbeplantninger og krat
Læhegn og alléer
Ådale, vandløb og søer.

Den visuelle påvirkning i anlægsfasen af højspændingsanlægget på landskabsoplevelsen skal ses i lyset af, at anlægget i en periode på op til to år på store
dele af strækningen nødvendigvis vil bestå af to parallelle linjeføringer nemlig
både det eksisterende anlæg og det nye anlæg. Eftersom den visuelle påvirkning vil være iøjnefaldende og samtidig geografisk udstrakt vurderes denne effekt at være væsentlig, men dog afgrænset tidsmæssigt. Samlet vurderes den
landskabsmæssige påvirkning af anlægget derfor som værende moderat negativ påvirket.

3.8.1.1

Større åbne landskaber og landbrugsland
Store dele af strækningen fra Kassø til Tjele passerer over landskaber, der er
præget af hovedsagelig intensiv landbrugsdrift.
Tilstedeværelsen af større entreprenørmaskiner og eventuelt udlæg af køreplader gennem et åbent landskab vil sætte sit præg i form af en visuel forstyrrelse. I anlægsperioden vil maskinerne ligeledes støje og forstyrre landskabsoplevelsen. Påvirkningen er dog kun af kortere varighed. Anlægsfasen vil have
en mindre negativ påvirkning af de landskabelige værdier.
Landskabskarakterområde L - Mausing Mølle og Nørreådalen er særligt sårbart
overfor visuelle påvirkninger og det vurderes at påvirkningen her vil være moderat negativ.

3.8.1.2

Natur- og halvkulturarealer
I de åbne større natur- og halvkulturområder som hede, eng og overdrev vil
den visuelle og landskabelige påvirkning i anlægsfasen have en moderat negativ forstyrrelse i form af tilstedeværelsen af maskiner og evt. køreplader. Forstyrrelsen vil være i form af visuel påvirkning samt kortvarig støj fra maskiner,
der forstyrrer landskabsoplevelsen.
I de mindre natur- og halvkulturområder vil den visuelle og landskabelige negative påvirkning i anlægsfasen være ubetydelig, da disse områder ofte indgår
som elementer i større landskaber og undgår direkte påvirkning pga. afstan-
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den mellem masterne. Hvis der anlægges en mast i dem vil påvirkningen dog
være moderat negativ i anlægsfasen.
I moseområder kan den visuelle påvirkning være mere tydelig end på hede,
eng og overdrev, idet der i denne type områder ofte ses højere vegetation i
form af krat eller træer. I disse områder vil den visuelle påvirkning være den
samme som beskrives neden for i afsnittet 'Skov, plantage, småbeplantninger
og krat'.
Landskabskarakterområde H - Gesten Å, med mosearealerne ved Gesten Å og
Kragelund Mose har moderat visuel sårbarhed og der vil derfor være moderat
negativ påvirkning i anlægsfasen.

3.8.1.3

Gravhøje og diger
Gravhøje er vigtige enkeltelementer i landskabet og giver mulighed for store
visuelle og kulturhistoriske oplevelser. Langs linjeføringen ses mange gravhøje.
Der findes både jorddiger og stendiger på strækningerne, og begge typer kan
være med eller uden beplantning. I undersøgelsesområdet sås primært jorddiger. I specielt flade landskaber fremstår diger som visuelle vigtige landskabsstrukturer. Hvis det skulle blive nødvendigt at gennembryde et dige ved anlæg
af kørevej, skal diget retableres efter endt anlægsarbejde, så den visuelle påvirkning mindskes. Påvirkningen af gravhøje og diger beskrives yderligere i
kapitel 4, Kulturarv.

3.8.1.4

Skov og plantager

Figur 3-35

Linjeføringens gennemskæring af en plantage hvor beplantningen i deklarationsbæltet ikke må overstige en højde på 3-10 meter.

Ved anvendelse af de nye mastetyper vil der blive et deklarationsbælte på 55
m. Dette vil efterlade skoven med en åben passage, hvor beplantningen maksimalt må nå en højde på 3-10 meter, og vil altså give en ganske anden visuel
oplevelse, især ved iagttagelse af skovbrynet på afstand, da deklarationsbæl-
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tet vil virke opdelende på skovens helhed. Hermed har anlæg af et højspændingsanlæg igennem en skov en væsentlig negativ påvirkning af den visuelle
oplevelse af landskabet, men dog af lokalt afgrænset karakter. Skov udgør
omkring 7-9 % af den samlede linjeføring. Påvirkningen mindskes med årene i
driftsfasen, når skovkanterne langs deklarationsbæltet tilpasser sig de nye
forhold. I lyset af den geografiske afgrænsning vurderes påvirkningen samlet
at være af mindre eller moderat negativ karakter.

3.8.1.5

Læhegn og alléer
Læhegn er vigtige landskabselementer, der udover at give læ og spredningsveje for fauna, også kan have stor landskabelig og kulturhistorisk værdi. Ligeledes opdeler de landskabet i større eller mindre rum, hvilket har stor betydning for landskabsoplevelsen.
Læhegn og allé-træer skal efter anlæg af højspændingsledningen genplantes,
hvis de er blevet fældet for anlæg af kørevej eller hvis de ikke egner sig til beskæring. Normalt beskæres træerne, så de opnår en maksimal højde af 3-10
m alt efter ledningsnedhænget. Påvirkningen af læhegn og alléer i anlægsfasen vil være ubetydeligt negativ.
Langs linjeføringen er der kun ganske få alléer.
Ved Landskabskarakterområde H - Gesten Å er der mange Ø-V-gående, velholdte læhegn ved Gesten Kær syd for Kragelund Mose. Her findes en blanding
af enkelt- og flerrækkede læhegn, placeret med stor tæthed. Påvirkningen vil
være mindre negativ.

3.8.1.6

Ådale, vandløb og søer
Ådalene der krydses er præget af landbrugsdrift og afgræsning, oftest drænet
ved kanaler. Den bløde og fugtige jord der ofte findes i ådale, vil være påvirkelig overfor komprimering og afvanding.
En arbejdsplads omkring et mastefundament i en ådal eller i nærhed af søer,
vil sætte sit præg på landskabsoplevelsen i form af en visuel forstyrrelse pga.
eventuel blotlægning af jord, køreveje og oplægspladser, men også pga. tekniske elementer såsom maskiner, der i anlægsperioden vil støje og forstyrre
landskabsoplevelsen.
I hovedforlaget indgår kabellægning ved ådale, vandløb og søer ikke, men det
indgår ved forskellige alternativer i de 4 fokusområder. Kabellægning kan foregå ved enten en gravning eller en underboring. Når en kabellægning foregår
ved gravning er den visuelle påvirkning større end ved underboring, der primært gennemføres ved vanskelige krydsninger med veje, større vandløb m.v.
Ved kabellægning vil der skulle etableres kabelovergangsstationer (60 m x 75
m) på hver side af ådalen, hvilket naturligvis vil give en negativ visuel påvirkning af landskabet med to nye tekniske anlæg.
I alternativer til hovedforslaget er der foreslået kabellægning ved følgende
krydsninger af vandløb eller søer:
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Tabel 3-31 Alternativer med kabelløsninger, der krydser vandløb eller søer.

Fokusområde

Vandløb eller sø

Samlet sårbarhed

Gamst Søenge

Kongeå + Andst Å

Høj

Billund
Bølling Sø

Nørreådalen

Lav
Bølling Sø

Høj

Nørreå + Korreborg
Bæk

Høj

Nørreå

Høj

Ved krydsningerne Kongeåen og Nørreå vil der være en væsentlig negativ påvirkning af landskabet i anlægsfasen, som dog er tidsmæssigt og lokalt afgrænset og derfor samlet vurderes som mindre negativ påvirkning.
Ved Gamst Å, ved Billund, Tange ådal, Skjern Å, Brande Å, Omme Å og Holtum Å vil påvirkningen af landskabet være moderat negativt i anlægsfasen.
Øvrige krydsninger af vandløb og søer vil påvirkningen være mindre negativ.

3.9

Anlæggets virkning i driftsfase
Et højspændingsanlæg giver generelt store visuelle påvirkninger i oplevelsen
af landskabet, idet et højspændingsanlæg med så høje master overstiger
samtlige landskabselementer i landskabet og dermed vil oplevelsen af landskabet på både kort og lang sigt forstyrres. Efter anlægsfasen genetableres
landskabet med dets tidligere former og genplantning foretages, så den reelle
påvirkning af landskabet vil primært komme fra de nye master. Højspændingsanlægget har ud over den visuelle påvirkning også en støjmæssig lokal
påvirkning, pga. den knitrende lyd fra ledningerne, som dog er reduceret til
under 40 dB(A) ca. 20 m fra mastefoden ved valget af triplex ledere.
Den konkrete virkning af anlægget i driftsfasen er forskellig afhængig af landskabets karakter, og der ses derfor på de samme landskabselementer, som i
anlægsfasen: Større åbne landskaber og landbrugsland; Natur- og halvkulturarealer; Gravhøje og diger; Skov og plantager; Læhegn og alléer samt Ådale,
vandløb og søer.
Omvendt har saneringen af de eksisterende H-master en positiv påvirkning på
landskabet såvel visuelt som akustisk støjmæssigt.

3.9.1

3.9.1.1

Påvirkninger af de enkelte landskabselementer i driftsfasen, på
Strækning Syd, Midt og Nord
Større åbne landskaber og landbrugsland
På landbrugsfladerne kan arealanvendelsen stort set fortsætte ufortrødent
omkring masterne, såfremt der tages hensyn til person- og driftssikkerhed i
sikkerhedszonen.
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Hvor udsynet strækker sig milevidt, vil linjeføringens tilstedeværelse virke
skæmmende for øjet, men i nogle storskalalandskaber, som i Landskabskarakterområde F ved Rangtang Bakkeø, vil linjeføringen ikke stå så meget i kontrast, idet landskabet allerede er påvirket af intensiv drift, store industribrug
med store maskiner mv.
Samlet set vurderes anlægget have en ubetydelig negativ påvirkning af større
åbne landskaber og landbrugsland, hvor anlægget følger den eksisterende ledning. Hvor det nye tracé afviger fra det eksisterende vurderes påvirkningen at
være af mindre negativ karakter.

3.9.1.2

Natur- og halvkulturarealer
Den største påvirkning af natur- og halvkulturarealer er den visuelle, idet master og ledninger fremstår i stor kontrast til et naturpræget landskab.
Samlet set vurderes anlægget at have en ubetydelig negativ påvirkning af natur- og halvkulturarealer, hvor anlægget følger den eksisterende ledning. Hvor
det nye tracé afviger fra det eksisterende vurderes påvirkningen at være af
moderat negativ karakter.

3.9.1.3

Gravhøje og diger
Påvirkningen af gravhøje beskrives yderligere i kapitel 4, Kulturarv.
Som udgangspunkt placeres master ikke i beskyttede jorddiger. Hvis andremiljøhensyn eller lodsejerinteresser tilsiger at en mast bør placeres i et beskyttet dige, vi der blive indsendt en dispensationsansøgning. Herefter er det
myndigheden, der træffer den endelige afgørelse.
Der kan være en visuel påvirkning af jorddiger ved at linjeføringen krydser
henover. Det er mest udtalt hvor digerne danner en dominerende struktur i
landskabet. Her vurderes påvirkningen at være geografisk afgrænset og moderat negativ.
Den nye ledning vil krydse færre gravhøje og beskyttelseslinjer end den eksisterende og påvirkningen vil samlet set være af netural karakter.

3.9.1.4

Skov og plantager
Påvirkningen på skov og plantager som landskabselement, vil være som det er
beskrevet i afsnittet om anlægsfasen. Den største påvirkning vil være at se i
skovbrynet, da den ellers så massive skov brydes op af et beplantningsbælte
der er lavere end den omkringliggende skov. Den visuelle påvirkning vil reduceres, når der plantes med juletræer, pyntegrønt eller lavere buske i deklarationsbæltet.
Lokalt vil der være en moderat til væsentlig påvirkning af skove, men påvirkningen vil være geografisk begrænset og omvendt vil der blive mulighed for at
skoven retableres på de steder, hvor ledningen saneres. Da arealet med skov
er af begrænset udstrækning vurderes den samlede påvirkning som mindre til
moderat negativ.

3.9.1.5

Læhegn og alléer
Ved krydsning af mange parallelt gående læhegn, der danner en dominerende
struktur, vil påvirkningen være tydeligst.
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Den samlede påvirkning af anlægget vurderes, at være ubetydelig negativ.

3.9.1.6

Ådale, vandløb og søer
I ådale, omkring vandløb og søer er landskabet meget påvirkeligt visuelt overfor et så stort anlæg som linjeføringen. Hermed vil landskabsoplevelsen lokalt
forringes, da linjeføringen vil være et meget dominerende og kontrastskabende element i det ellers sårbare landskab. De mindre vandløb og søer påvirkes
ikke fysisk, da der er 330 m mellem masteplaceringerne, men vil stadig påvirkes visuelt. De større vandløb og ådale danner en karakterfuld landskabsstruktur, som brydes af et tværgående anlæg.
Et alternativ til at masterne i de større ådale placeres i selve ådalen, er en kabellægning ved enten gennemgravning eller underboring. I de større ådale,
hvor dette kan komme på tale, vil den visuelle påvirkning i stedet fokuseres
omkring kabelovergangsstationerne, der vil ligge på hver side af ådalen.
Ved gennemgravning og ved masteplacering, vil der i ådalen fremkomme spor
af anlægsarbejdet. Åbne områder, som ådalene med deres ofte ekstensive
arealanvendelse vil et sådan spor vokse til i løbet af 1-2 vækstsæsoner efter
anlægsfasen, dog måske med anden flora og dermed farvenuance end de omgivende områder.
Ved krydsning af ådale, vandløb og søer med det nye luftledningsanlæg vurderes den samlede påvirkning at være af neutral karakter. Dette skyldes at nok
er det nye anlæg større (kortere mellem master, højere og flere ledere), men
der er designet og tracélægning taget større hensyn til landskabet end der
blev gjort i det gamle, som nu saneres.

3.10

Afværgeforanstaltninger
En så lang strækning, som der her er tale om, kan ikke undgå at krydse værdifulde landskabsområder.
Der er allerede i selve designet og tracélægningen indbygget en række hensyn
til landskab, mennesker, natur, kulturmiljø, osv.
Derudover har man i detailplanlægningen mulighed for at mindske anlæggets
dominans i landskabet ved at tage en række hensyn. Overordnet set skal
landskabet betragtes i sin helhed i forhold til landskabstrækkene på strækningen. Hermed skal linjeføringen så vidt muligt anlægges i lige stræk og i så
jævnt et terræn som muligt og krydse dale, vandløb, veje og dominerende
læhegnsstrukturer vinkelret. Ligeledes bør det søges at placere masterne i
forhold til landskabets naturlige sløringer, såsom i lavere liggende områder,
bag levende hegn og skov og man kan justere mastehøjder, så ledningsforløbet bliver mere roligt. Disse generelle principper er ligeledes beskrevet i afsnit
2.1 – 2.2.
Alle ovennævnte principper anvendes på hele strækningen, men de er især
nødvendige ved de markante landskabselementer nævnt i ovenstående afsnit
og ved de landskaber med høj sårbarhed, der samlet blev vurderet og identificeret i afsnit 3.7.3.
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Det benyttede areal (adgangsveje, arbejdsplads mv.) ved hver mastelokalitet
vil blive retableret efter anlægsfasen, så landskabsoplevelsen, som den var før
anlægsfasen, genetableres.
Ved opsætning af knækmaster, der er en kraftigere mastetype, skal disse om
muligt indplaceres skånsomt i landskabet, således at de mindst muligt bryder
med landskabets strukturer.
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4

Kulturarv
Kulturarven knytter sig til sporene efter menneskers aktiviteter gennem tiderne. I det åbne landskab og byerne er der afsat en række spor, strukturer og
helheder, som karakteriserer forskellige temaer og tidsepoker fra de tidligste
tider og frem til i dag.
Dette kapitel belyser de kulturarvsmæssige problemstillinger, der kan opstå
som følge af etableringen af den nye højspændingsforbindelse mellem Kassø
og Tjele, enten ved en konkret fjernelse eller indskrænkning af kulturarvsværdierne eller ved en forringelse af den umiddelbare oplevelse af disse værdier.

4.1

Metode
Arbejdet er baseret på analyse af eksisterende viden om kulturarv på baggrund af nedenstående kilder og dokumenter samt suppleret med feltbesigtigelser


Topografiske og historiske kort samt ortofotos



Det Kulturhistoriske Centralregisters (DKC) oplysninger om DKC-fund
og DKC-arealer



Miljøportalens dataoplysninger om kulturmiljøer, kirker og kirkeomgivelser, sten- og jorddiger mv.



Kulturarvsstyrelsens register over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB). Registret indeholder oplysninger om 9.700 fredede og
375.000 bevaringsværdige bygninger fra hele landet



Oplysninger indhentet fra Kulturarvsstyrelsen samt de lokale kulturhistoriske museer, som omfatter Museum Sønderjylland, Egnsmuseet på
Sønderskov, Billund Museum, Esbjerg Museum, Vejle Museum, GiveEgnens Museum, Herning Museum, Blicheregnens Museum, Silkeborg
Museum og Viborg Museum



Oplysninger fra landsplandirektiver (regionplaner 2005-2017) for Sønderjylland, Ribe, Vejle, Ringkøbing, Århus og Viborg Amt.

Metoden til at undersøge og vurdere kuturarv består af 3 faser:


Fase 1: Overordnet beskrivelse af eksisterende kulturarvsværdier og
forholdet til lovgivningsmæssige og planmæssige beskyttelse af kulturarven.



Fase 2: Beskrivelse, analyse og prioritering af virkningen af nye master og ledningsanlæg mv. og nedtagning af eksisterende master i forhold til kulturarvsværdier samt analyse af kulturarvsværdiernes sårbarhed.



Fase 3: Vurdering af mulige afværgende foranstaltninger, så påvirkningen af sårbare lokaliteter undgås eller mindskes.
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Linjeføringen er indtegnet på oversigtskortet (Figur 4-1, fordelt på tre strækninger) hvor kulturarvsværdierne fremgår, og hvor planmæssige og lovgivningsmæssige bindinger er angivet.
For hver af de tre delstrækninger beskrives, hvilke kulturhistoriske værdier der
findes i en undersøgelseskorridor. Hvad angår de arkæologiske værdier - DKCarealer og DKC-punkter samt kulturarvsarealer - er undersøgelseskorridoren
ca. 50 meter, dvs. et ca. 100 meter bredt bælte, idet interesserne især befinder sig under jorden og dermed ikke umiddelbart kan opfattes i landskabet.
Hvad angår fredede fortidsminder, kirkeomgivelser, kulturmiljøer, diger og bevaringsværdier bygninger er undersøgelsesområdet ca. 500 meter på begge
sider af linjeføringen, dvs. et ca. 1000 meter bredt bælte, idet disse værdier
har en kulturlandskabelig og oplevelsesmæssig værdi, som kan opfattes over
en længere afstand. Dette betegnes i denne sammenhæng som ’undersøgelseskorridor’.
Væsentligt er det dog at bemærke, at de kulturarvsværdier, der beskrives ikke
er en fuldkommen redegørelse for disse værdier. Der vil være ukendte, arkæologiske såvel som nyere tids kulturarvsværdier, som kan blive berørt ved
anlæg af den nye højspændingsledning og masteanlæg mv., idet beskrivelsen
bygger på eksisterende viden. Det kan i samråd med lokale kulturhistoriske
museer overvejes hvorvidt der skal gennemføres en arkæologisk forundersøgelse, når en endelig linjeføring og placering af master er fastlagt.
De kriterier som ligger til grund for de efterfølgende vurderinger af bevaringsværdi/kvalitet er vist i nedenstående faktaboks.

Kulturmiljøer
•

Høj bevaringsværdi gives de kulturmiljøer, der er udpeget af de tidligere amter, som
særligt værdifulde.

•

Herudover er området med Mausing Mølle tildelt middel bevaringsværdi.

•

De øvrige lokaliteter, der vurderes at have kulturmiljømæssige værdier, tildeles lav
bevaringsværdi.

Fredede fortidsminder, fredede bygninger samt kulturarvsarealer
•

Disse typer af kulturhistoriske værdier er på statsligt niveau udskilt som værende særlig bevaringsværdige og betydningsfulde, hvorfor de vurderes at have en høj bevaringsværdi.

Bevaringsværdige bygninger
Klassifikationen tager udgangspunkt i de bygninger, der i SAVE-registreringen har fået tildelt bevaringsværdi 1-3.
•

Høj bevaringsværdi tildeles bygninger, som indgår i de værdifulde kulturmiljøer.

•

Middel bevaringsværdi tildeles bygninger uden for de værdifulde kulturmiljøer.
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Beskyttede sten- og jorddiger, ikke beskyttede sten- og jorddiger
samt levende hegn og alléer
•

Beskyttede sten- og jorddiger, ikke beskyttede sten- og jorddiger samt levende hegn
og alléer vurderes at have en høj bevaringsværdi, hvis de indgår i et værdifuldt kulturmiljø.

•

Neutral bevaringsværdi tildeles ikke beskyttede jord- og stendiger samt hovedparten
af levende hegn og alléer i det åbne land.

Kirker
Kirkerne udgør markante kulturhistoriske kendingsmærker i landskabet.
•

Selve kirkerne og deres beskyttelseszone, også kaldet kirkebyggelinjer (kirkernes
nærvirkning), vurderes at have høj bevaringsværdi.

•

Kirkeomgivelserne (kirkens fjernvirkning) tildeles middel bevaringsværdi, idet fjernvirkningerne har en mindre væsentlig kulturlandskabskarakter.

Arkæologiske lokaliteter
Der er ikke blevet foretaget en klassifikation af hovedparten af de ikke fredede arkæologiske lokaliteters bevaringsværdi, idet dette kræver, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse (prøvegravning) af dem.

Ud over bevaringsværdi anvendes også begrebet sårbarhed. Sårbarhedsvurderingen refererer til i hvor høj grad bevaringsværdige kulturhistoriske værdier
risikerer at blive påvirket. I faktaboksen er vist de kriterier, som ligger til
grund for klassifikation af sårbarhed af de enkelte typer af kulturhistoriske
værdier.

Kulturmiljøer
•

Høj sårbarhed tildeles de kulturmiljøer, der er udpeget af de tidligere amter, som særligt værdifulde. Herudover er området med Mausing Mølle, hvor der er tale om en afvigelse, samt Omme Å-området tildelt høj sårbarhed.

•

Middel sårbarhed gives de øvrige kulturmiljøer, der vurderes at have kulturmiljømæssige værdier, idet det ikke har været muligt inden for projektets rammer, at foretage
en nærmere kortlægning og vurdering af sårbarheden af disse områder.

Fredede fortidsminder og fredede bygninger
•

I det omfang fredningsbestemmelserne respekteres vurderes disse typer af kulturhistoriske værdier ikke at være sårbare. Alligevel vurderes disse at være udsat for en
potentiel trussel, når de befinder sig nær linjeføringen.

Kulturarvsarealer og øvrige arkæologiske interesser
•

Vurderes at være sårbare, idet de ikke er fredede, men på statsligt niveau er udskilt
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som værende særlig bevaringsværdige og betydningsfulde.

Bevaringsværdige bygninger
•

Middel sårbarhed er tildelt de bevaringsværdige bygninger med SAVE-kategori 1-3.

Beskyttede sten- og jorddiger
•

Selv om de er omfattede af beskyttelsesbestemmelser vurderes de at være af middel
sårbarhed, pga. deres relativ lange udstrækning i det åbne land, hvorfor de forventes
særlig truede af et kommende anlægsarbejde.

Ikke beskyttede sten- og jorddiger samt levende hegn og alléer
•

Neutral sårbarhed tildeles ikke beskyttede jord- og stendiger samt hovedparten af levende hegn og alléer i det åbne land, til trods for at de forventes truede af det kommende anlægsarbejde. Det har ikke været muligt inden for projektets rammer, at foretage en nærmere kortlægning og vurdering af sårbarheden af disse.

Kirker
•

Selve kirkerne og kirkebyggelinjerne vurderes at have en høj sårbarhed.

•

Ved kirkerne Grene og Vester Gesten Kirke tillægges kirkeomgivelserne (benævnes
også som kirkelandskaber, kirkezoner og kirkeindsigtsområder) til at have høj sårbarhed, da kirkerne dels ligger i fokusområder, dels forventes truet af et kommende anlægsarbejde.

•

Klassifikationen middel bevaringsværdi er anvendt for øvrige kirkeomgivelser, idet disse i mindre grad vurderes påvirket.

4.2

Eksisterende forhold
I det følgende beskrives overordnet de kulturarvselementer, strukturer og helheder, som ligger langs den eksisterende luftledning og omkring de lokaliteter,
hvor hovedforslaget afviger fra den eksisterende ledning. Dette område betegnes i det efterfølgende som undersøgelseskorridoren.
Kulturarven omfatter fredede fortidsminder, fredede og bevaringsværdige
bygninger, sten- og jorddiger, levende hegn, værdifulde kulturmiljøer samt
kirker og deres omgivelser. Desuden omfatter den arkæologiske kulturarv,
herunder kulturarvsarealer, DKC-arealer og DKC-fund.
Fra sten- og bronzealderen er bevaret bl.a. gravhøje, der stadig syner markante i kulturlandskabet. Fra jernalder og vikingetid er det først og fremmest
de mange landsbyer, der blev grundlagt i denne periode, som præger landskabet. Landsbyerne blev stedfaste i denne periode, og de ejerlavsstrukturer
vi kender i dag, blev lagt fast på dette tidspunkt. Herregårde har præget landskabet de sidste 400-800 år, og adskiller sig fortsat fra det øvrige landskab
med deres bygningsanlæg, alléer, skove og store marker. I forbindelse med
landboreformene for ca. 200 år siden skete der en udskiftning af mange af
landsbyerne, hvor gårdene blev flyttet ud af landsbykernen og den tilhørende
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jord blev samlet omkring gården. Nye strukturer, kendetegnende ved bl.a. diger, hegn, veje og husmandskolonier, blev her føjet til landskabet.
Kulturarvsværdierne på strækningen fra Kassø til Tjele er kendetegnede ved
spor af bl.a. bopladser, veje og vejsystemer, grav- og mosefund samt mange
gravhøje fra de ældste tider frem til middelalderen omkring 1050 e. kr. Flere
kirker og landsbykerner er fra middelalderen - fra perioden omkring 1050 til
1536 e. kr. Mange af udskiftningsperiodens strukturer og helheder er bevarede
og er bl.a. kendetegnede af sten- og jorddiger, levende hegn og husmandskolonier, som afspejler perioden fra omkring 1750 til 1840. Fra denne periode
ses også bevarede hedeplantager, hedekolonisation, hedegårde og engvandingsanlæg i flere ådale. Fra den nyeste periode fra omkring 1840 til i dag ses
bl.a. landvinding, stationsbyer og jernbaner, natur- og friluftsområder og
dambrug. Fra den periode, hvor området syd for Kongeåen var under tysk herredømme, er bl.a. bevaret domænegårde, som ved lov i 1922 blev udstykket
til husmandsbrug.
Flere af ovennævnte kulturarvsværdier er omfattet af lovgivning, som oftest
ved fredning eller via særlige bestemmelser. De kan også være beskyttet via
landsplandirektiver, kommune- eller lokalplaner. Andre kulturhistorisk værdifulde spor, strukturer og helheder er ikke omfattede af anden beskyttelse end
deres umiddelbare nytteværdi og/eller den interesse samfundet, herunder lokale borgere, udviser for disse værdier. Det gælder f.eks. alléer, levende hegn,
ikke beskyttede sten- og jorddiger, landsbyer, dyrkningsstrukturer, engvandingsanlæg, vej- og stiforløb, jernbaner, enkeltstående træer osv., som i de
fleste tilfælde ikke er beskyttede.
På kortene i Figur 4-1 er vist de betydende planmæssige og lovgivningmæssige bindinger, der vedrører kulturarven. Det er vigtigt her at bemærke, at værdifulde kulturmiljøer er vist med én signatur (lilla transparent), selv om udpegningen af disse er sket i 6 forskellige amter. Dermed kan der være forskelle i, hvordan der er redegjort for deres kvaliteter og for hvordan de er beskyttet.
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Figur 4-1

Planmæssige bindinger med betydning for kulturarven. 3-delt kort, der viser strækningen mellem Kassø - Tjele fra syd til nord. Strækning KassøRevsing.
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Figur 4-1 fortsat. Strækning Revsing-Askær
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Figur 4-1 fortsat. Strækning Askær-Tjele.

4.2.1

Værdifulde kulturmiljøer
Undersøgelseskorridoren (som er ca. 1 km bred og ca. 177 km lang) rummer i
alt 8 værdifulde kulturmiljøer.
Kulturmiljøet repræsenterer et helhedssyn på kulturarven, hvor fokus er rettet
mod geografiske og/eller funktionelle kulturhistoriske helheder. Kulturmiljøer
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kan omfatte bydele, grupper af gravhøje, landsbyejerlav, herregårdslandskaber, tidligere industriområder og meget andet. De spænder tematisk vidt ved
enten at afspejle en bestemt periode eller vise en udvikling lag-på-lag. Eksempelvis rummer kulturmiljøet omkring Bølling Sø-området mange forskellige
tidsepoker fra oldtiden og frem til nyeste tid og spænder tematisk vidt fra eksempelvis et landvindingsprojekt, over et stationsbymiljø til Klosterlund Boplads.
Et værdifuldt kulturmiljø (benævnes også som bevaringsværdige kulturmiljøer,
beskyttelsesværdige kulturmiljøer) er i den fysiske planlægning defineret som
et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige
træk af den samfundsmæssige udvikling.
Værdifulde kulturmiljøer er (i henhold til bl.a. planlovens § 11a, stk. 1 nr. 14)
omfattet af særlige retningslinjer i kommuneplanlægningen, der skal sikre bevaringsværdierne. De tidligere amter har udpeget værdifulde kulturmiljøer,
som er beskyttet via særlige retningslinjer i landsplandirektiver, men de kan
også være omfattede af fredning efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser,
gennem lokalplanlægning eller af andre beskyttelser. Kommunerne er myndighed på disse områder og skal varetage den fortsatte udpegning og sikring
af værdifulde kulturmiljøer.
Se mere om naturfredninger i Teknisk Rapport 2 – Naturområder og Natura
2000 konsekvensvurdering.

4.2.2

Fredede fortidsminder
Undersøgelseskorridoren rummer omkring 95 fredede fortidsminder.
Fortidsminder kan træffes over alt i landskabet. De er forhistoriske og middelalderlige eller af nyere tid, og omfatter gravhøje, dysser, voldsteder, hulveje,
runestene, ruiner, helligkilder m.v. Disse anlæg kan være fredede, jf. museumsloves § 29 e, hvor det fremgår at der ikke må foretages ændringer i deres
tilstand. Hovedparten, men ikke alle typer fredede fortidsminder, afkaster en
100 meter beskyttelseslinje, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 18. Af
loven fremgår, at der ikke må foretages ændringer af det beskyttede areals
tilstand. Det fremgår af museumsloven, hvilke typer af fortidsminder der afkaster en beskyttelseslinje. Reelt kan der dog være tale om mere end 100 meter, idet beskyttelseslinjen måles fra fortidsmindets fod.
Kulturarvsstyrelsen er myndighed for registrering, dispensation mv. i henhold
til museumsloven. Kommunerne varetager dog administration i henhold til bestemmelser i naturbeskyttelsesloven, bl.a. om dispensation fra beskyttelseslinjer. Dem, der er markeret med en stjerne på de 3 oversigtskort, er alle fredede, og deres tilstand må ikke ændres.
Det bør bemærkes, at statens register over fredede fortidsminder ikke er
komplet. En nærmere undersøgelse efter fortidsminder vil sandsynligvis afsløre at der findes flere, bl.a. i områder som er dækket af skov.

4.2.3

Sten- og jorddiger
Undersøgelseskorridoren rummer utallige sten- og jordiger.
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Sten- og jorddiger kan være omfattede af museumslovens bestemmelser (§
29 a), hvoraf fremgår, at der ikke må foretages ændringer i deres tilstand.
Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar, mens kommunerne er myndighed for dispensationssager mv.
De sten- og jorddiger, der fremgår af www.miljoeportalen.dk, er blot vejledende og kan derfor ikke udelukkende anvendes til at afgøre, hvor vidt et dige
er beskyttet eller ej. Beskrivelserne i det følgende tager dog udgangspunkt
heri.
Sten- og jorddiger er ældre tiders hegn, som er opført af materialer som sten,
jord, græs- og lyngtørv mv. Tidligere var det nødvendigt at hegne områder for
at holde græssende kreaturer ude. Der var derfor hegn om agerjord i byens
vange og omkring høenge og visse skove, og i byerne var haver og tofter indhegnede. Men hegn kunne også markere grænser, herunder ejerforhold, skattemæssig status, administrative tilhørsforhold o. lign. Mange af disse grænser
var sten- og jorddiger, men kunne også bestå af åer, bakkekamme og andre
naturlige skel i landskabet.
Ved udskiftningen omkring år 1800 ændredes dette system af hegn, så den
enkelte gård fik sine jorder samlet under ét hegn, evt. med en underinddeling
i forskellige marker. Dermed blev jorderne inden for ejerlavsgrænsen omfordelt og markeret. Ofte skete denne markering med nye hegn, som næsten alle
var sten- og jorddiger. Ejerlavsgrænsen blev ikke flyttet, og er således en
grænse, som har rødder væsentligt længere tilbage i tiden. Diger i ejerlavsgrænser har således kulturhistorisk en særlig status.

4.2.4

Levende hegn og alléer
Der er utallige levende hegn i undersøgelseskorridoren og der findes også alléer.
De er som kulturarvsværdier ikke umiddelbart omfattet af lovgivning, men kan
indgå som en del af en naturfredning eller kan være beskyttet via en lokalplan.
Hegn og alléer gennemgås i det følgende, fordi de kulturhistorisk, strukturelt
og/eller funktionelt kan have en betydning for kulturlandskabet.
Sten- og jorddiger er ofte bevoksede med levende hegn. Desuden markeres
marker og ejerlavsgrænser ofte af levende hegn, og de har derfor samme
funktion som digerne. Endelig kan levende hegn være plantet og anvendt som
lægiver og mod sandflugt.
Hegn og alléer kan også være af betydning for landskabsoplevelsen og for
plante- og dyrelivet. Der kan læses mere herom i kapitel 3 om Landskab samt
i Teknisk Rapport 2 – Naturområder og Natura 2000 konsekvensvurdering.

4.2.5

Kirkeomgivelser
Undersøgelseskorridoren rummer 9 kirkeomgivelser til kirker, men ingen 300
meter kirkebyggelinje.
Kirkernes fjernomgivelser i undersøgelseskorridoren kan være omfattede af en
udpegning som kirkeomgivelser (benævnes også som kirkelandskaber, kirkezoner og kirkeindsigtsområder), der skal sikre kirkerne som markante kultur-
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historiske kendingsmærker i landskabet. Kirkeomgivelserne er omfattede af
retningslinjer i landsplandirektiver for de tidligere amter i Danmark.
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone, som skal beskytte næromgivelserne mod, at der opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende
på kirken. Kirkebyggelinjer er omfattede af naturbeskyttelseslovens bestemmelser (§ 19). Beskyttelseszonen omfatter som udgangspunkt hele området
ud til en afstand af 300 m målt fra kirkebygningen.

4.2.6

Fredede og bevaringsværdigebygninger
Der findes ingen fredede bygninger i undersøgelseskorridoren og kun 1 bygning er registreret med høj bevaringsværdi inden for 100 meter fra hovedforslaget. Denne bygning ligger i Grarup, ca. 1 km fra Station Askær.
De fredede bygninger er af national interesse, og de er derfor et statsligt anliggende. Administrationen varetages i det daglige af Kulturarvsstyrelsen, som
er myndighed på bygningsfredningsområdet.
De bevaringsværdige bygninger har regional eller lokal betydning, og en udpegning som bevaringsværdig bygning gælder alene bygningens ydre. Som
hovedregel er det kommunerne, der har ansvaret for de bevaringsværdige
bygninger. Kommunerne kan udpege bygninger som bevaringsværdige i
kommuneplanen (jf. planlovens §§ 11 a, stk. 1, nr. 14) og 11 b, stk. 1 nr. 3)
og 11 e, stk. 1, nr. 3) og 11 f, stk. 4, nr. 2)) eller udarbejde bevarende lokalplaner til sikring af bevaringsværdige bygninger (jf. planlovens § 15, stk. 2,
nr.14)).
Kulturarvsstyrelsens database over bevaringsværdige bygninger (FBB) indeholder kun oplysninger om bevaringsværdige bygninger, som er blevet vurderet efter en særlig metode. Det bør derfor bemærkes, at kommuner via kommune- og lokalplaner kan have udpeget bevaringsværdige bygninger inden for
undersøgelseskorridor, men det har af ressourcemæssige årsager ikke været
muligt at fremskaffe oplysninger herom.

4.2.7

Den arkæologiske kulturarv
Der findes utallige arkæologiske lokaliteter inden for undersøgelseskorridoren.
Af særlig arkæologisk interesse er kulturarvsarealer. I undersøgelseskorridoren (inden for 1000 m) findes i alt 6 kulturarvsarealer hvoraf flere ligger på
ydergrænsen til korridoren. Kulturarvsarealerne kan ses på kort 5, 8, 13, 15,
19 (2 stk.) i bilaget.
De arkæologiske lokaliteter på landjorden, som ikke er fredede, er omfattet af
kapitel 8 § 25-27 i museumsloven og omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, f.eks. bopladser, grave og gravpladser,
bygningsgrupper, konstruktioner, flytbare genstande m.v.
Det er de statsanerkendte kulturhistoriske museer, der har ansvar for den arkæologiske kulturarv, og som derfor foretager undersøgelser forud for anlægsarbejdet. Museerne foretager bl.a. arkæologiske forundersøgelser forud
for placering af hver enkel højspændingsmast, hvis de skønner det nødvendigt
at foretage dette.
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Oplysningerne om monumenter og fladedækkende arealer stammer primært
fra de lokale kulturhistoriske museer i området og fra Danmarks Kulturhistoriske Centralregister (DKC). DKC er et landsdækkende register over fund og fortidsminder. Det omfatter beskrivelser af og fundhistorier om, de kulturhistoriske anlæg (f.eks. gravhøjene) og administreres af Kulturarvsstyrelsen. I registeret fremgår både DKC-fundsteder og DKC-arealer. Et DKC- fundsted er et
sted med spor efter menneskelig aktivitet i tidligere tider, eller hvortil der er
knyttet folkesagn eller mundtlig tradition. DKC-arealer omfatter områder, hvor
der f.eks. er registreret oldtidsagre, mens andre arealer angiver udstrækningen af oldtidsbopladser eller konturerne af voldsteder eller andre anlæg fra historisk tid.
Kulturarvsstyrelsen og de kulturhistoriske museer har udpeget en lang række
bevaringsværdige arkæologiske lokaliteter – kulturarvsarealer – over hele landet. Størsteparten af kulturarvsværdierne ligger skjult under jordoverfladen,
hvor der kan gemme sig spor af huse, begravelser, handelspladser, hellige offermoser og meget mere. Kulturarvsarealerne er ikke fredede, men de har national betydning, og de kan være relativt dyre at undersøge pga. deres store
forskningspotentiale. Udpegningen giver mulighed for at placere byggeri og
anlæg, så det ikke generer de arkæologisk værdifulde områder.

4.2.8

Engvandingsanlæg
Engvanding er især tilknyttet vestjyske og sydvestjyske vandløb og i overvejende grad til hedeslettevandløb i sidste halvdel af 1700-tallet og frem til første halvdel af 1900-tallet. Engvandingsanlæg kan være beskyttet via fredning
eller ved udpegning som værdifuldt kulturmiljø. Højspændingsforbindelsen
krydser foruden Omme Å også hedeslettevandløbene Kongeåen, Vejen Å,
Grindsted Å, Skjern Å og Holtum Å, hvor der er bevarede rester af kanaler og
engvandingssystemer. Engvanding er en flodvanding af vedvarende græsarealer med sigte mod at tilføre jorden den fugtighed, så der kan opnås en større
og mere stabil græs- og høproduktion. Engvandingen foregår ved, at der ud
fra en opstemning i et vandløb graves en vandingskanal, som anlægges med
mindre fald end vandløbet, og så der skabes et stort areal mellem kanal og
vandløb, som det vil være muligt at tillede vand.

4.3

Sårbare lokaliteter i undersøgelseskorridoren
I det følgende gennemgås kulturarvsværdierne i undersøgelseskorridoren,
herunder analyseres kulturarvsværdiernes overordnede sårbarhed. Kulturarvsværdierne fremgår af Kortbilag 1, Kulturhistorie, 19 kort. Bemærk, at arkæologiske interesser er angivet med signaturen "A" på selve kortene.
Nedenfor følger en gennemgang af kulturarvslokaliteterne i undersøgelseskorridoren opdelt på strækninger. Kulturarvslokaliteterne er klassificeret i kategorierne høj, middel og lav sårbarhed.
Den overordnede sårbarhed er en værdisætning af både kvaliteten og sårbarheden af kulturarvsværdierne. De kulturhistoriske typers bevaringsværdi/kvalitet og sårbarhed fremgår af faktaboksene i Afsnit 4.1. Sårbarheden er
således også et udtryk for sårbarheden over for det eksisterende anlæg og ikke kun en vurdering af det nye anlægs virkning.
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4.3.1

Strækning Syd: Kassø - Revsing
I undersøgelseskorridoren befinder der sig 1 udpeget værdifuldt kulturmiljø, 1
kirkeomgivelsesbeskyttelse, flere områder med potentielle kulturmiljøinteresser, adskillige fredede fortidsminder (heraf mange med 100 meter beskyttelseslinje), arkæologiske bevaringsværdier, beskyttede og ubeskyttede sten- og
jorddiger og utallige levende hegn på strækningen.
For at lette orienteringen henvises der i de følgende skemaer til maste numre
på den eksisterende linjeføring.
Tabel 4-1

Kulturarvslokaliteter mellem Kassø og Revsing med høj sårbarhed.

Type

Beskrivelse

Mast nr.

Gravhøje

Ved Hellevad Mark ses en højgruppe med 8 markant beliggende

58

/Højgrupper

gravhøje i et kulturhistorisk areal, hvis østlige udkant linjeføringerne
krydser. Højene er fra 4000-1000 f. Kr. Højgruppen består af fem
fredede gravhøje (Fredningsnr.:400825, 400826, 400823, 400824
og 400826). Desuden befinder der sig 3 overpløjede høje.
Øst for Bakkelygård (Fredningsnr.: 400827 - Høj).

58

Ca. 2 km vest for Galsted (Fredningsnr.: 39076).

80-81

Ca. 300 meter øst for Hyrup (Fredningsnr.: 390714).

88

Ca. 300 meter nord for Hyrup (Fredningsnr.: 390713). I forlængelse

89

af gravhøjen løber et sten- og jorddige i undersøgelseskorridoren.
I Hjartbro Skov (Fredningsnr.: 38075 og 380720).

102-103

Ca. 800 meter sydvest for Nustrup (Fredningsnr.: 370746).

117

Ca. 1 km vest for Nustrup (Fredningsnr.: 370743).

119

Ved Mojbøl (Fredningsnr.: 370718).

125-126

I området fra Rojbøl Bæk til Hennekesdam befinder der sig 4 fredede

138-141

gravhøje (Fredningsnr.: 360710, 36079, 36077 og 36076).

Kulturmiljø/

Korsvang (Fredningsnr.: 34083).

181

Ved Gejlager. Arealet omkring voldstedet Dresvold.

164

Nordvest for Skodborg ved Kongeåen er der udpeget et værdifuldt

173

Kulturarvsarealer

kulturmiljø, 11 "Kongeådalen", ca. 50 meter vest for den eksisterende linjeføring. Knagmølle Bro samt omgivelserne mod vest indgår i
udpegningen. Store dele af kulturmiljøet er også fredet efter naturbeskyttelsesloven. Kongeådalen udgør et enestående kulturmiljø,
der rummer elementer fra mange perioder og af vidt forskellig karakter. Der er gravhøje fra forhistorisk tid, og åen har fra historisk
tid til nyere tid været grænsen mellem Hertugdømmerne og Kongeriget. Ådalen har senest været grænse fra 1864-1920, og der er re-
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gistreret en del kulturspor fra denne tid. Nord for åen ses mindesteder og nationale samlingssteder, mens der syd for åen ses en "fortyskning" i form af domænegårde, som var større gårde, der blev
opkøbt af den tyske stat og derefter forpagtet ud til tyskere, der
med hele arbejdsfold med familier kunne rumme 70-80 mennesker
på en gård. Syd for åen findes således domænegården Lundsgård.
Gårdens jorder blev i 1923 udstykket i 11 statshusmandsbrug. I dag
går stisystemet for Hærvejen bl.a. ved Knagmølle. Knagmølle er opført omkring 1780 og har bindingsværk og halvvalmet stråtag og
blev benyttet som korn- og benmelsmølle. Den har stadig bevaret
møllehjulet og der er rester af stemmesystem og kanaler. I tilknytning til møllen fandtes en engvandingskanal til Kongeåbassinet, så
kanalen kunne anvendes til afvanding og overrisling. Kanalen kan
stadig anes i terrænet.
Vildtbanepæ-

Ved Goldbæk, ca. 3½ km syd for Rangstrup står en fredet vildtbane-

le/-sten/

sten (Fredningsnr.: 400831 - Vildtbanesten).

64-65

voldsteder/
og andre fre-

Kongens Holm ved Jels Å ligger i den vestlige ende af en bevoksning.

dede

Det er et velbevaret voldsted, som er fredet som fortidsminde

fortidsminder

(Fredningsnr.:370753) med 100 meter beskyttelseslinje. Voldstedet

124

består af en uregelmæssig, femkantet borgbanke med diagonaler på
ca. 40 meter. Den er omgivet af eng på tre sider. Kongens Holm
nævnes tilbage til 1638, og ca. 1930 blev der gjort fund af mur- og
kampesten på stedet.
En fortidsmindefredet bygning (Fredningsnr.: 350743). Fredningen

163

omfatter Dresvold, et delvis nedpløjet voldsted, som består af en
rund banke i et vådområde. Lige syd for vejen ligger under jorden de
velbevarede fundamenter af et stenhus.
En Vildtbanepæl (Fredningsnr.: 340713) ved Korsvang.
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Figur 4-2

Knagmølle og Knagmølle Bro i kulturmiljøet Kongeådalen. Kongeåen har
dannet landegrænse mod syd ad flere omgange. Åen indgår som kulturmiljøets bærende værdi.

Tabel 4-2

Kulturarvslokaliteter mellem Kassø og Revsing med middel sårbarhed.

Type

Beskrivelse

Mast
nr.

Sten- og jord-

Mellem Rødåen og Hønkys. Velbevaret dige- og hegnsstruktur,

diger

som bl.a. også kan genfindes på kort fra omkring 1900.

48-50

Ved Goldbæk, ca. 1 km vest for Sindet.

65

Ved Rangstrup Mark, syd for Gejlbjerggård.

68

Gammelskov.

78-79

Ca. 300 meter sydøst for Hyrup.

87-88

Ved Hjartbro Skov vest for skovafgrænsningen.

100103

Ca. 300 meter nordvest for Gabøl. Områder rummer stor koncen-

113-

tration af sten- og jorddiger og flere levende hegn som velbeva-

114

ret spor og strukturer efter udskiftningen omkring 1800.
Ca. 300 meter nord for Jels Å.
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Omkring Øster Lindet fra Jels Å syd for Øster Lindet til Rojbøl Å.

125134

Ved Hennekesdam.

140141

Ved Katrad.

147152

Mellem Mikkelsborg og Basholt Huse, som er en husmandskoloni.

152-

Husmandskoloniens skovparceller, diger og hegn var også et ka-

158

raktertræk, som bl.a. kan genfindes på kort fra omkring 1900.
Syd for landeve.jen, der fører ud af Skodborg.

163

Ca. 700 meter nord for landevejen og den fredede Dresvold.

166

Ca. 500 meter vest for Skudstrup.

171

Østermark og øst om Vejen.

177178,
188189 og
190

Kirkeomgivel-

Vest for Egvad kirke. Kirken ligger i den vestlige del af en mindre

ser/

landsby med spredte gårde, hvoraf nogle ligger tæt på kirken. I

kirkelandskab

det flade landskab er der mange levende hegn og høje træer, og

53-54

det er derfor ikke muligt, at se kirken fra landevejen.

Område, hvor

Tirslund Kirke.

98

Nustrup Kirke.

118

Hellevad Mark.

58

Ca. 2 km nordvest for Rangstrup, vest for Gammelskov Mose.

79-80

Øst for Hyrup.

88

Øst for Tirslund.

98-99

Ved Åbøl.

106

Sydvest for Gabøl.

110

museerne vurderer, at der er
relativ høj risiko
for forekomst af
ukendte, væsentlige fortidsminder.

Vest for Nustrup.

117119

Østermark.

177178
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Figur 4-3

Mellem Skodborg Skov og Basholt ses tætte levende hegn.

Lokaliteter med lav sårbarhed:
Tabel 4-3

Kulturarvslokaliteter mellem Kassø og Revsing med lav sårbarhed.

Type

Beskrivelse

Mast nr.

Udskiftnings-

Området omkring Egvad landsby er kendetegnet ved en velbeva-

51

mønstre/

ret udskiftningsstruktur.

landsbyer
Hyrup kan karakteriseres som en skovlandsby, idet området er

87-90

rigt på levende hegn og skov.
Gabøl ligger ved et vejknudepunkt nær sydranden af Nustrup

112

Bakkeø. Byen har et velbevaret landsbymiljø, idet strukturen og
de enkelte gårde kan genfindes på kort fra bl.a. omkring 1900.
Bebyggelsen består af en række større gårde samt en del mindre
beboelseshuse. Ankergård bør fremhæves, fordi den ligger smukt
tilbagetrukket fra bygaden vestligst i byen.
Øster Lindet er en stations- og landsby med en agerjord med

126-129

meget velbevaret udskiftningsstruktur fra landboreformernes tid
omkring 1800. Her findes mange sten- og jorddiger og levende
hegn ved landsbyen og som er meget tydelige og gode spor af
stjerneudskiftningen.
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Katrad er en husmandskoloni med en velbevaret struktur med

146-152

mange diger og levende hegn.
I det skovrige området vest for Katrad befinder domænegården

145-152

Haraldsholm sig, hvis hovedbygning er opført 1863-64. Hele området kan betegnes som en slags herregårdslandskab, hvor der
har været sammenhæng med landarbejderboligerne i husmandskolonien og domænegården i den periode, hvor området var under tysk herredømme.
Gamst er en landsby med en agerjord med velbevaret udskift-

180-188

ningsstruktur fra landboreformernes tid omkring 1800. Her var
agerjorden samlet omkring bykernen, og her findes bevarede veje, sten- og jorddiger og levende hegn, som er meget tydelige og
gode spor af stjerne- og blokudskiftningen. Den nærliggende
Gamst Søenge er et landvindingsprojekt, idet søen blev tørlagt i
to omgange, først omkring 1900 og dernæst efter 2. Verdenskrig. I engene langs Lilleå havde man i 1800-tallet græssende
dyr og man høstede høet, og enkelte egne er bevarede i dag. Karakteristisk ligger her også en husmandskoloni, Gamst Vestermark, med en velbevaret markstruktur, hvor flere sten- og jorddiger og levende hegn samt de tilhørende enge er bevarede. Senest er dele af søen blevet naturgenoprettet.
Stier/

Syd for Hellevad Mark ligger en grusvej, som er Øbening kirkesti.

58

Syd for Gram Å krydser linjeføringen en tidligere smalsporsbane,

120-121

veje/
jernbaner

som er nedlagt, men der findes stadig spor heraf langs landevejen til Nustrup, og ca. 400 meter vest for linjeføringen findes der
rester af en jernbanedæmning og en jernbanebro over Gram Å.
Banen blev anlagt i den tyske periode i slutningen af 1800-tallet.
Bygninger

Nord for Hellevad Mark ligger Hellevad Fattiggård. Fattiggårdens

61

hovedbygning, som er en enkel grundmuret og hvidkalket bygning med halvvalmet tag, var placeret et ensomt sted i sognet,
ca. 2 km nord for Hellevad By. Den tilhørende have er indhegnet
af et stendige. Fattiggården fungerede som fattiggård til 1931.
Vest for Hjartbro Skovs sydlige del ligger den kulturhistorisk

103

værdifulde Stampemølle ved Gels Å.
Andet

I den vestligste ende af Hjartbro Skov findes rester af et slæbe-

101

spor, hvor træstammer tidligere blev trukket ned til Gels Å og
herfra flådet til Ribe. Den vestlige del af skoven er fredet efter
naturbeskyttelsesloven pga. skovens store skovhistoriske og botaniske betydning.

4.3.2

Strækning Midt - Revsing-Askær
I undersøgelseskorridoren befinder der sig 3 udpegede værdifulde kulturmiljøer, 3 kirkeomgivelsesbeskyttelser, flere områder med potentielle kulturmiljøinteresser, adskillige fredede fortidsminder (heraf mange med 100 meter be-
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skyttelseslinje), arkæologiske bevaringsværdier, beskyttede og ubeskyttede
sten- og jorddiger og utallige levende hegn på strækningen.
Tabel 4-4

Kulturarvslokaliteter mellem Revsing og Askær med høj sårbarhed.

Type

Beskrivelse

Mast nr.

Gravhøje/

Uden for det kulturmiljøafgrænsningen, ses den fredede skibs-

15-17

Højgrupper

sætning (Fredningsnr.: 33079, 33079b og 33079a) ved Klebæk
Høje og en gravhøj (Fredningsnr.: 330713).
Nord øst for Vorbasse ligger en fredet gravhøj (Fredningsnr.:

37

320749) med 100 meter beskyttelseslinje. I kanten af beskyttelseslinjen er der registreret flere fund.
Ca. 1 km nordøst for Vorbasse ved Storebavn ligger ikke mindre

38-39

end 6 fredede gravhøje i en gruppe i den nordlige ende af et kulturarvsareal, som også rummer store arkæologiske interesser
under jordoverfladen. Kulturarvsarealet med Storebavn befinder
sig lige i udkanten af undersøgelseskorridoren.
300 meter nord for gården Kirstinesminde (Fredningsnr.:

43-44, 44-

320735). Sydøst for Bøgehus (Fredningsnr.: 320734). Øst for

46

Bøgehus (Fredningsnr.: 320787).
Nordligst i kulturmiljøet, i Knurborg Plantage (Fredningsnr.:

49

320719, 320718 og 320717).
Tre gravhøje i Sønder Elkær (Fredningsnr.: 300720, 300721 og

74-75

300725).
Ved Langelund, øst for Vester Elkær Plantage (Fredningsnr.:

94

30079).
Ved Elkær Gårde (Fredningsnr.: 290714).

96

I Søndersthoved, ca. 1½ km nord for Grønbjerg. (Fredningsnr.:

104

29071 ).
Ved Hesselbjerge ligger 3 fredede gravhøje (Fredningsnr.:

125-126

280724, 280723 og 280725).
Kulturmiljøer/

Nordøst for Bække. Området omkring landevejen, der løber

kulturarvsa-

nordøst ud af Bække er udpeget og beskyttet som værdifuldt kul-

realer

turmiljø nr. 17.1. Kulturmiljøet omfatter Hærvejen, et gammelt
vejforløb langs bakkeøranden over Bække, Læborg og Vejen til
Skodborghus. I tilknytning til hærvejen er der mange oldtidsminder, bl.a den fredede høj (Fredningsnr. 330714) i undersøgelseskorridoren. I områder er der gjort utallige enkeltfund. Til kulturmiljøet hører desuden kroen i Bække. Fra omkring Dollerup Bakker ved Viborg forløber Hærvejsstrøget langs isens hovedopholdslinje. Siden oldtiden har Hærvejsstrøget forbundet den
nordlige del af Jylland med det nordtyske område. Hærvejen følger i store træk hovedvandskellet på den jyske højderyg, så
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færdslen her har undgået at skulle krydse moser og større vandløb. Hærvejens forløb har skiftet meget gennem tiderne, så Hærvejsstrøget mange steder strækker sig over et bredt område med
mange parallelle vejspor. De markerede Hærvejsforløb med
nærmeste omgivelser er sårbare over for væsentlige nye og dominerende anlæg, samt ændringer af eksisterende grusbelægninger.
Nordøst for Vorbasse ligger et stort område, der begynder ca.1

38-50

km nord for Vorbasse og slutter ca. 1 km syd for Skjoldborg.
Området er udpeget og beskyttet som værdifuldt kulturmiljø nr.
9.1"Randbøl Hede, Frederiksnåde og Almstok", fordi det rummer
karakteristiske spor og sammenhænge, som fortæller om hedeopdyrkning og plantager. Området, hvor undersøgelseskorridoren krydser, indeholder "kartoffeltysker-kolonien" Frederiksnåde
med rester af tofterne fra 1700-tallets hedekolonisation. Bevaringsinteresserne knytter sig især til det sammenhængende hedeareal, resterne af ”kartoffeltysker”- kolonien og plantagerne,
som er sårbare over for bebyggelse og tekniske anlæg, sammenlægninger af marker samt anden arealanvendelse, der slører opfattelsen af strukturen. En mindre del af kulturmiljøet er også
fredet efter naturbeskyttelsesloven. Fredningsbestemmelserne
drejer sig om beskyttelse af Frederiksnåde. Kolonien er en af flere oprettet af Kong Frederik den 5. i 1756, idet hedens opdyrkning krævede konkrete initiativer. Dels var der store hedeområder, som aldrig havde set plov, dels var mange gårde i hedernes
udkant blevet forladt og stod som ødegårde. I august 1760 ankommer de første kolonister fra Tyskland til Vorbasse. Der var 16
katolske familier, som skulle bo i Knurborg, der nu blev kaldt
"Frederiksnåde". Der blev anlagt en landsby og afsat lodder til 10
gårde. Med tiden blev der tilføjet en lille begravelsesplads vest
for kolonien, lige uden for landsbyen. Kolonien er først i 200-året
for bosættelsen blevet markeret ved en mindesten, rejst i 1960
af efterkommere af de første kolonister. Koloniseringen løb ind i
mange vanskeligheder. Mange af kolonisterne rejste tilbage til
deres tyske hjemstavn, og gårdene blev efterhånden overtaget af
danske bønder. Der var dog nogle, der blev tilbage. En ejendom
ligger stadig på sin oprindelige plads (Skjoldbjergvej 20), mens
andre flyttede ud i nabolaget. En del af de markante jorddiger
omkring kolonien er fjernet. Digerne omkring den nordvestlige
gårdtoft er dog bevaret. Dertil kommer digerne på begge sider af
bygaden. Den nye linjeføring passerer tæt forbi fredningen. Det
eksisterende skærer gennem fredningen, bl.a. gennem digerne.
Vest for Grene Kirke er et område udpeget og beskyttet som

67-69

værdifuldt kulturmiljø nr. 8.4 "Grindsted Å og Grene Å øst for
Grindsted". Gårdene er her placeret karakteristisk mellem eng og
agerland - typisk for denne del af Danmark. Beskyttelsen omfatter randbebyggelse med ældre og større gårde ved åen med lange stikveje op til nutidens landeveje. Nord herfor er hedeopdyrkningslandskab med en række mindre, nyere husmandsbrug.
Tætstående nord-syd gåene granhegn markerer de lange, smalle
lodder. Bevaringsinteresserne knytter sig især til strukturen med
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gårdenes karakteristiske placering på grænsen mellem eng og
agerland, de smalle parceller og læhegnene samt resterne af
engvandingsanlæggene, der var en lokalt meget brugt form for
engbrug. Området er sårbart over for tekniske anlæg og bebyggelse der spolerer helhedsstrukturen, herunder sammenlægninger af marker samt anden arealanvendelse, der slører opfattelsen af strukturen. Sporene af engvandingsanlæggene risikerer at
forsvinde, hvis engene gror til, eller vandstanden hæves. Da
vandkanalerne er genbrugt i mange dambrug, vil sporene desuden være truet ved nedlæggelse af dambrug.
Kirkeomgivel-

Vest for Billund ligger en kirkeomgivelsesbeskyttelse til landsby-

ser/

kirken i Grene, som er meget sårbar, idet kirken er synlig over

kirkelandskab

stor afstand. Store dele af kirkebeskyttelsesområdet befinder sig

66-71

inden for det udpegede kulturmiljø nr. 8.4. Nær kirken vurderer
museet, at der er relativ høj risiko for forekomst af ukendte, væsentlige fortidsminder.
Andre beskyt-

Ca. 350 meter sydvest for Hamborggård, står en kultsten, Ham-

tede

borggårdstenen. Stenen er fredet som fortidsminde, men er uden

fortidsminder

beskyttelseslinje (Fredningsnr.: 330749). Der er tale om en van-

18

dreblok, som isen har haft med og efterladt under sidste istid. Til
stenen hører også et sagen om Harald Blåtand, som engang var i
færd med at lade stenen slæbe til sin mors grav.

Figur 4-4

Det værdifulde kulturmiljø Grindsted Å og Grene Å øst for Grindsted, hvor
gårdene er her placeret karakteristisk mellem eng og agerland.
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Figur 4-5

Grene kirke er omfattet af kirkeomgivelsesbeskyttelse. Desuden indgår
kirken i det værdifulde kulturmiljø "Grindsted Å og Grene Å øst for Grindsted".

Figur 4-6

Gravhøj ved Sønder Elkær (Fredningsnr.: 300721).
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Figur 4-7

Hamborggårdstenen med den eksisterende højspændingsledning i baggrunden.

Tabel 4-5

Kulturarvslokaliteter mellem Revsing og Askær med mellem sårbarhed.

Type

Beskrivelse

Mast nr.

Sten- og jorddi-

Ved Revsing findes flere sten- og jorddiger og også levende

193-197

ger

hegn, som bevarede træk af udskiftningstiden omkring 1800.
Øst for Stavnshede Plantage, ca. 1 og 1½ km nord for Gesten.

199-1

Ved Hamborg.

18-20 og
23

Mellem Bække og Vorbasse findes flere sten- og jorddiger.

26-35

I Sønder Elkær ligger et beskyttet sten- og jorddige.

75

Ved Stilbjerg, ca. ½ km nord for Simmelbæk, ligger et beskyttet

78-84

sten- og jorddige og levende hegn ved landsbyen.
Ved Uldkind ligger et beskyttet sten- og jorddige.

103

I Søndersthoved- og Hestlund -området ligger enkelte diger i

107-120

undersøgelseskorridoren.
Nord for Hestlund ligger et sten- og jorddige.
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Kirkeomgivelser/

Nord for Revsing ligger kirkelandsbyen Gesten. Omgivelserne er

kirkelandskab

kendetegnet ved mange hegn og skovområder i et bakket ter-

194-198

ræn, men kirken er trods dette synlig.
53-54

Kirkeomgivelsesbeskyttelsen til landsbykirken i Skjoldbjerg. I
området er der mange levende hegn og skovområder.
Område, hvor

Ved Elkær Gårde.

95-96

Ved Gårddals Bakke.

97-98

I Hestlund, mellem Uglebakke og Ulkærgård.

114-115

Fra Sønder Askær til Station Askær.

129-

museerne vurderer, at der er
relativ høj risiko
for forekomst af
ukendte, væsentlige fortidsminder.

135B

Bygninger og

Langs Omme Å er der kulturmiljøinteresser selv om området ik-

andet

ke er udpeget af planmyndigheder eller beskyttet. Åen blev

96-97

brugt til engvanding i 1800-tallet og første halvdel af 1900tallet, og af kort fra omkring 1900 og nyere kort viser, at der
her er bevarede strukturer og spor af et engvandingssystem
med gravede kanaler, å og enge.
194-195,

Ved disse lokaliteter er der registreret flere fund i jorden.

197-198,
6-7, 1314, 64.
På strækningen mellem Hestlund og Askær befinder der sig 3

121,

bygninger i undersøgelseskorridoren, hvis arkitektoniske og/eller

131-132

kulturhistoriske værdi er blevet vurderet til høj bevaringsværdi.
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Figur 4-8

Omme Å, hvor der stadig er spor af engvandingsanlæg og hvor engene
fortsat afgræsses. Den nye linjeføring vil ligesom det eksisterende krydse
ådalen.

Figur 4-9

Vester Gesten Kirke er omfattet af kirkeomgivelsesbeskyttelse.
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Figur 4-10

Vester Gesten Kirke set fra området nord for Station Revsing. Den eksisterende linjeføring løber inden for kirkeomgivelsesbeskyttelsen og forringer
oplevelsen af kirken.

Tabel 4-6

Kulturarvslokaliteter mellem Revsing og Askær med lav sårbarhed.

Type

Beskrivelse

Mast nr.

Udskiftnings-

Syd for Bække ligger et stort mose- og engmområde, Krage-

5-9

strukturer

lund Mose og Gesten Kær, hvis parceller er karakteriseret af
de bevarede kanaler og de mange hegn, og som visse steder
stadig er bevarede som åbne græsnings- og høsletområder.
Denne struktur kan bl.a. genfindes på kort fra omkring 1900.
Nord for Søndersthoved ligger Karstoft Å og de bevarede mo-

107-113

se- og englodder med enkelte levende hegn ved husmandskolonien Ramskov. I husmandskolonien ses enkelte sten- og
jorddiger i undersøgelseskorridoren. Husmandskoloni og lodderne fremgår også af bl.a. kort fra omkring 1900, og har således bevaret strukturen frem til i dag.

4.3.3

Strækning Nord - Askær-Tjele
I undersøgelseskorridoren befinder der sig 4 udpegede værdifulde kulturmiljøer, 3 kirkeomgivelsesbeskyttelser, adskillige områder med potentielle kulturmiljøinteresser, fredede fortidsminder (heraf mange med 100 meter beskyttelseslinje), arkæologiske bevaringsværdier, beskyttede og ubeskyttede sten- og
jorddiger og utallige levende hegn på strækningen.
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Tabel 4-7

Kulturarvslokaliteter mellem Askær og Tjele med høj sårbarhed.

Type

Beskrivelse

Mast nr.

Gravhøje/

Ca. 350 meter nord for Skjern Å ligger en fredet grav-

145

højgrupper

høj(Fredningsnr.: 270816) med 100 meter beskyttelseslinje.
Ca. 1 km nord for Skjern Å ligger en gruppe på 5 fredede gravhø-

147

je (Fredningsnr.: 270810, 270811, 270815, 270814, 270812 og
270813) med 100 meter beskyttelseslinje.
Ca. 2 km nord for Skjern Å, i Lundfod, findes der 3 fredede grav-

150-151

høje (Fredningsnr.: 27084, 27082 og 27083) med 100 meter beskyttelseslinje.
Ca. 150 m syd for Holtum Å ligger fire fredede gravhøje (Fred-

157-158

ningsnr.: 270824, 270823, 270822 og 270821) med 100 meter
beskyttelseslinje.
Syd for Bording ved Guldforhoved ligger en fredet gravhøj (Fred-

202-203

ningsnr.: 25082) med 100 meter beskyttelseslinje.
Ca. 1 km mod nordøst, ved Teglgården, befinder der sig 2 fredede

204-205

gravhøje (Fredningsnr.: 27084 og 25085) med 100 meter beskyttelseslinje i undersøgelsesområdet.
Vest for Tange ligger 3 fredede gravhøje og 1 langhøj (Fred-

301

ningsnr.: 211021, 211020, 211019 og 211018) med beskyttelseslinjer.
Syd for Nørreå, ved Vejrumbro, ligger 2 fredede gravhøje (Fred-

28

ningsnr.: 201043 og 201042) med 100 meter beskyttelseslinje.
Nord for Nørreå , ved Vejrumbro, befinder der sig 2 fredede grav-

31-32

høje (Fredningsnr.: 201021, 201020) med 100 meter beskyttelseslinje.
Ca. 1 km nordøst for Vejrumbro befinder der sig 2 fredede grav-

33-34

høje (Fredningsnr.: 201028 og 201027) med 100 meter beskyttelseslinje.
Vest for Viskum befinder der sig 3 fredede gravhøje med 100 me-

33-34

ter beskyttelseslinje og en mindesten (Fredningsnr.: 201059,
201058 , 201029 og 201060) samt et sten- og jorddige i undersøgelseskorridoren.
Syd for Tjele befinder der sig en overpløjet høj og en fredet grav-

38

høj (Fredningsnr.: 201025) med beskyttelseslinje.
Kulturmiljøer/

Området omkring Holtum Å er udpeget som værdifuldt kulturmiljø

kulturarvsarealer

nr. 4, "Engvandingssystem langs Holtum Å". Området rummer fle-

158-159

re kulturspor, som fortæller om ældre teknologi og forskellige
former for udnyttelse af vandkraft og vandressourcer. Langs med
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åen ligger rester af de gravede engvandingskanaler. Anlægget
blev gravet i 1874 over en strækning på 9,4 km. Ved Hygildvej er
bevaret en akvædukt af træ og jern, der fører over Holtum Å, og
som er en del af engvandingsanlægget. Flere steder i Holtum Å
findes rester af stemmeværker, bl.a. ved dambruget Hygild. På
åens nord- og sydside findes lange strækninger af bevarede parallelt løbende kanaler. Museet vurderer desuden, at der er relativ
høj risiko for forekomst af ukendte, væsentlige fortidsminder.
Et stort område mellem Holtum Å og Fruegård Mark er udpeget

159-168

som værdifuldt kulturmiljø nr. 3, "Hallundbækgårde, hedeopdyrkning og gravhøje omkring Trindhøj og Ellehøje". Hallundbækgårde
er nævnt første gang 1573. Omkring 1800 bestod bebyggelsen af
to enestegårde beliggende ned til Kvindebæk. Området var stærkt
hedepræget, idet dyrkningen foregik på små agerarealer langs
åen. Ved udskiftningen flyttede den ene gård mod øst på den anden side af åen. Det bevarede stuehus fra 1850 på den uudflyttede Hallundbækgård. I slutningen af 1800- tallet blev store del af
hedejorderne solgt og udparcelleret. Hermed opstod 17 nye
småbrug på heden. Flere af disse småbrug krydses af linjeføringen. Gennem 1900-tallet blev opdyrkningen fuldendt, nye retlinede veje anlagt og mange nord-sydgående læhegn vidner om anstrengelserne for at holde på de lette jorder. Mindre lodder er tilplantet med nåleskov. De sydligst beliggende småbrug havde nytte af det store engvandingsanlæg langs Holtum Å (se ovenstående
kulturmiljø nr. 4). Mod nord mellem Ellehøj og Trindhøj findes en
tæt koncentration af fredede gravhøje, Ellehøje og Trindhøj, hvoraf 3 befinder sig inden for undersøgelseskorridoren (Fredningsnr.:
260811, 260810 og 260812), der vidner om kontinuiteten i bosætningen fra bronzealder til nyeste tid. Sårbarhed: Bebyggelserne er sårbare overfor ændringer i arkitektur og omgivelser, levende hegn og veje er sårbare overfor sløjfning, og gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer og dybdepløjning.
Øst for Bølling Sø, omkring Tollund og Kragelund, er udpeget et
værdifuldt kulturmiljø, 743-06-12, "Hærvejen". Beskyttelsen omfatter et omfattende vejsystem fra Viborg og ned i Nordtyskland,
der løber på vandskellene ned midt gennem Jylland. Vejens historie går langt tilbage. Enkeltgravsfolket var kvægholdere, som levede fra ca. 2.800 til 2.400 f. Kr., og denne kultur kendes på de
lave enkeltgravshøje, som findes i stort tal omkring Hærvejen,
hvor de små høje tit ligger i række og følger vejforløb eller er
samlet omkring vadesteder. Men især i middelalderen og i 16- og
1700-tallet var Hærvejen kendt. Konger, gejstlige, pilgrimme og
handelsfolk benyttede Hærvejen og i storlandbrugets århundreder
var det den foretrukne drivvej for kvægdrifterne fra nord- og østjylland. Hærvejen er på visse stræk et entydigt og kendt vejforløb. I de århundreder, hvor Hærvejen blev benyttet til studedrift
fra godserne i Jylland til markederne i Nordtyskland var der på
flere strækninger både en sommervej og en vintervej. Kulturmiljøet omfatter de mange gravhøje fra oldtiden, kroer, men også
studefolde, stenbrolægninger, dæmninger, stenkistebroer og andre spor fra århundredes leben på og omkring Hærvejen. Sårbar-
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hed: Kulturmiljøet er sårbart over for tilplantning, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og nye bebyggelser og anlæg som beboelse,
masteanlæg og vejanlæg. Museet har desuden gjort fund og/eller
her vurderer museet, at der er relativ høj risiko for forekomst af
ukendte, væsentlige fortidsminder.
Område, hvor

Nord for Nørreåens dalskrænter. I området - Hesthøj Øst - er der

museerne vur-

kendte bopladser.

31

derer, at der er
relativ høj risiko
for forekomst af
ukendte, væsentlige fortidsminder.

Figur 4-11

Holtum Å kulturmiljø. Langs åen er der rester af gravede engvandingskanaler. Den nye linjeføring vil ligesom det eksisterende krydser ådalen.

Tabel 4-8

Kulturarvslokaliteter mellem Askær og Tjele med mellem sårbarhed.

Type

Beskrivelse

Mast nr.

Sten- og

Ca. 300 meter nord for Station Askær.

137

Ca. 1 km nord for Skjern Å findes der et beskyttet sten- og jorddige.

147-148

jorddiger
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Langs Nørlund Plantage ligger et meget langt beskyttet sten- og

171-173

jorddige langs skoven. Der er desuden et enkelt dige ved Store Nørlundgård.
I Kærshoved ca. 200 fra bækken mellem Troldemose og Ulkær Mo-

194

se.
Øst for Kragelund, ved Storemose, vest for Sømosen og syd for
Mausing Mark ligger 6 sten- og jorddiger.
På Mausing Mark ligger flere sten- og jorddiger.

250-251

Sydøst for Mausing Mølle.

253-254

Nord for Ødemølle Bæk.

256-257

I den østlige udkast af Vinderslev by.

258-260

Ca. 1½ km øst for Almtoft, ved gården Astrup og fra Hedehuse øst

267-272,

for Kjellerup og op til Palstrup Plantage findes der områder med stor

275, 276-

koncentration af beskyttede sten- og jorddiger.

278, 280281, 282A283

Nordøst for Højbjerg.

294

Sydøst og vest for Vindum befinder der sig et meget langt beskyttet

3-4, 7-8

sten- og jorddige, der løber fra byen mod øst.
I undersøgelseskorridoren mellem Vindum og Bjerring Hede befinder

13

der sig enkelte sten- og jorddige.

Område, hvor

Mellem Korreborg Å og Nørreå.

25-26

Mellem Nørreå og Viskum.

31-38

Fra Grarup til landevejen nord for Skjern Å.

140-146

Omkring gården Klosterlund.

153-155

Fra Hallundbæk til Store Nørlund.

164-178

museerne
vurderer, at
der er relativ
høj risiko for
forekomst af
ukendte, væ-

Øst for Kragelund.

sentlige fortidsminder.

Ved Fladbjerggård.

248-251

I og nordøst for Ødemølle Bæk.

256-257

I Hingeballe ligger et DKC-areal.

263-264

Tæt ved landevejen mellem Kjellerup og Hedehuse.

268-269
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Ca. 1 km øst for Midstrup, ved landevejen lige sydvest for gården

277-278

Knoldkrog.
Sydøst for Palstrup Mose, syd for Teglgård og vest for Skovsborg

279-283

Nørregård.
Øst for Birkeskov, i Tesmose (Højvang Øst, Tesmose Nord I og

286, 287-

Tesmose Nord II).

288

Sydvest for Højbjerg.

291

På strækningen mellem nordvest for Højbjerg og syd for Tange Å

293-297

krydser linjeføringen 3 område - Høbjerg Øst, Lyngbakkegård og
Lyngbakkegård Nord.
På Bjerring Hede, ved Lyngbo og nordøst for Serupgård.

11-12, 1416

Øst for nordøst for Dalsgårde krydser den nye linjeføring 2 områder

15-18

- Dalsgårde Øst og Møgelgård.
Syd for Korreborg Å ligger et område - Korreborg Bæk Syd og Øst

22-29

og nordøst for Vejrumbro og nord for Nørreå.
Nord for gården Lunddorp ligger 2 områder - Lunddorp Nord I og

35-37

Lunddorp Nord II.
Andre kultur-

Ca. 800 meter nord for Station Askær befinder der sig en bygning,

miljøværdier

ca. 50 meter øst for den eksisterende linjeføring, hvis arkitektoniske

138-139

og/eller kulturhistoriske bevaringsværdi er blevet vurderet til høj.
Ca. 2½ km nord for Askær er der kulturarvsinteresser selv om om-

143-144

rådet ikke er udpeget af planmyndigheder eller beskyttet. Åen blev
brugt til engvanding i 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet, og
af kort fra omkring 1900 og nye kort viser, at der her er bevarede
strukturer og spor af et engvandingssystem med gravede kanaler, å
og enge.
Ca. ½ km vest for Mausing findes et naturligt højdepunkt 83 m.o.h.,

251

, der er et oplagt sted at lede efter forhistorisk bebyggelse og/eller
gravpladser. Højdekoten antyder, at der kan have ligget en ikke registreret gravhøj på stedet.
I undersøgelseskorridoren nordvest for Mausing, ved Møllebæk ligger

251-256

Mausing Mølle med mølledam i en afstand af ca. 50 meter. Møllebækken, mølle og mølledam fremgår også af kort fra omkring 1900,
og som udgør en velbevaret helhed med kulturmiljøinteresse.
Mellem Tange og Fårup ses et område med enormt mange overplø-

301-303

jede rundhøje, der ses som "buler" og forhøjninger i landskabet.
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Figur 4-12

Mausing Mølledam og Møllebækken.

Figur 4-13

Et af de mange diger med levende hegn, som krydses af den eksisterende
linjeføring.
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Figur 4-14

Hovedforslaget krydser dette sten- og jorddige ca. 1 km nord for Nørreåen.

Tabel 4-9

Kulturarvslokaliteter mellem Askær og Tjele med lav sårbarhed.

Type

Beskrivelse.

Mast nr.

Udskiftnings-mønstre

Ved Haurbak ligger en lille husmandskoloni, som har

258-260

bevaret en struktur med diger og levende hegn, der
bl.a. også fremgår af kort fra omkring 1900.

4.4

Virkninger i anlægsfasen
I anlægsfasen kan der forekomme påvirkninger af kulturarvsværdier ved placering af nye master og udvidelse af stationsanlæg samt trækning af nye luftledninger og nedtagning af det eksisterende anlæg. Dette kan opdeles i følgende hovedgrupper.
I undersøgelseskorridoren findes 6 kulturarvsarealer. Hverken hovedforslaget
eller alternativer berører disse arealer.
De fredede fortidsminder langs den eksisterende linjeføring er yderst sårbare
over for alle former for påvirkning (grave- og anlægsarbejder og færdsel mv.)
i anlægsfasen, herunder også for nedtagning af eksisterende master og ledninger.
De fredede fortidsminder, der har en 100 meter beskyttelseslinje, er sårbare
over for færdsel med entreprenørmaskiner o.lign. og terrænændringer i anlægsfasen, herunder gravearbejde ved placering af master, oplagspladser, ud-
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videlse af stationsanlæg, nedtagning af eksisterende master, ledninger mv.,
idet der er stor sandsynlighed for at der er kulturminder gemt i jordlagene
rundt om fortidsmindet. Fortidsminderne på strækningen omfatter primært
gravhøje, og mange af disse er tilgroede eller ligger i en skov. Det er dog ikke
ensbetydende med, at deres sårbarhed her er mindre.
Med det nuværende hovedforslag berøres 1 stk. fredet fortidsminde og 6 stk.
100 meter beskyttelseslinjer. Fortidsmindet er tæt ved den eksisterende mast
nr 157-158 (Hygild, syd for Holtum Å), mens beskyttelseslinjerne er tæt ved
mast nr. 38, 43, 58, 74, 88 og 157-158. I detailprojekteringsfasen vil der blive
sørget for at anlægget ikke berører den fredede del af fortidsmindet ved nuværende mast nr. 157-158, men i stedet flyttes ud i 100 m beskyttelseszonen.
Som udgangspunkt placeres master ikke indenfor 100 m beskyttelseszoner,
men af hensyn til øvrige miljøforhold kan der enkelte steder være nødvendigt.
I disse tilfælde indsendes dispensationsansøgning. Herefter træffer myndighederne den endelige afgørelse. Se i øvrigt afsnit 4.6.1. om dispensationspraksis
for ansøgning om indgreb i fortidsminder og den 2 m brede zone samt 100 m
beskyttelseslinje.
Under forudsætning af,


at de nye master ikke placeres inden for fortidsfredninger og som udgangspunkt ikke placeres indenfor 100 meter beskyttelseslinjer



at der ikke sker færdsel med biler og entreprenørmaskiner ved nedtagning af eksisterende og opsætning af nye ledninger, således at det
ikke er nødvendigt, at søge dispensation fra fortidsbeskyttelseslinjer

vil anlægsfasen samlet set have en ubetydelig negativ påvirkning af de fredede fortidsminder.
De jorddækkede arkæologiske interesser, herunder kulturarvsarealerne, vil lide varig skade ved graveaktiviteter i anlægsfasen, dvs. ved placering af master, oplagspladser, udvidelse af stationsanlæg mv. Ud fra oplysninger fra de
lokale museer er mulige lokaliteter mærket ”A” på kortene i bilag. Den sandsynlige udstrækning af A område er ligeledes vis. En optælling viser at der er
omkring 76 stk. ”A” mærkede lokaliteter langs hovedforslaget. Her skal der
udvises ekstra opmærksomhed ved gravning og andet anlægsarbejde.
Under anlægsfasen vil der højest sandsynligt blive fundet nye kulturminder fra
oldtiden, som er underlagt museumslovens bestemmelser. Det betyder, at arbejdet straks skal standses, hvis der under gravearbejdet bliver stødt på fortidsminder, og det lokale kulturhistoriske museum med arkæologisk ansvar
skal kontaktes. Under forudsætning af,


at de nye master, oplagspladser, udvidelse af stationsanlæg mv. så
vidt det er anlægsmæssigt muligt og foreneligt med andre hensyn ikke
placeres i inden for de af Kortbilag 1, Kulturhistorie, 19 kort, markerede lokaliteter, hvor museer har vurderet, at der er relativ høj risiko for
forekomst af ukendte, væsentlige fortidsminder, og



at de statsanerkendte kulturhistoriske museer med ansvar for den arkæologiske kulturarv foretager forundersøgelser (prøvegravninger) ef-
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ter en nærmere vurdering på steder, hvor der ønskes placeret master,
oplagspladser, udvidelse af stationsanlæg mv. og der herved vil være
muligt at afgøre, hvor vidt der gemmer sig spor af arkæologisk interesse skjult under det eksisterende muldlag
vil anlægsfasen samlet set have en mindre negativ påvirkning af de arkæologiske interesser.
Værdifulde kulturmiljøer rummer vidt forskellige værdier. Der er risiko for at
nogle af disse vil lide stor fysisk skade under anlægsfasen ved placering af
master mv. De er generelt sårbare over for nedtagning af eksisterende master
og ledninger.
Med det nuværende hovedforslag berøres 6 værdifulde kulturmiljøer. Det er
•

•
•

•
•

Hærvejen (2 steder). Er udpeget pga. arkæologiske interesser. Hærvejen
omfatter to amtslige udpegninger, der krydses flere steder af hovedforslag
og alternativer
Engvandingssystem langs Holtum Å: Er udpeget pga. både arkæologiske
interesser og nyere tids kulturhistorie (engvandingsanlæg)
Hallundbækgård, Hedeopdyrkning og gravhøje omkring Trindhøj og Ellehøj: Er udpeget pga. både arkæologiske interesser og nyere tids kulturhistorie
Frederiksnåde, Randbøl, Almstok: Er udpeget pga. både arkæologiske interesser og nyere tids historie (hedeopdyrkning)
Grindsted Å og Grene Å øst for Grindsted: Er udpeget pga. nyere tids historie (hedeopdyrkning og engvandingsanlæg)

Samlet set vil anlægsfasen have en mindre negativ påvirkning af værdifulde
kulturmiljøer. Det skyldes,
•

•

at det eksisterende højspændingsanlæg i forvejen krydser de samme
værdifulde kulturmiljøer og således allerede påvirker disse negativt, dog
er de nye master både højere og mere omfangsrige.
at detailplacering af master sker i konsultation med de statsanerkendte
kulturhistoriske museer med ansvar for nyere tids og/eller arkæologiske
interesser og efter museernes forudgående forundersøgelser, således at
der så vidt mulig bliver taget hensyn til de konkrete værdier og kvaliteter i
disse områder, jf. Planlovens § 23 og beskrivelsen i afsnit 4.6.4.

Kirkeomgivelserne er sårbare over for en forringelse af deres oplevelse fra det
omgivende landskab. Anlægsarbejde med store entreprenørmaskiner vil virke
forstyrrende i anlægsfasen. Kirkerne på strækningen er ofte omgivet af levende hegn og skove, hvorfor mange af dem ikke kan ses fra linjeføringen.
Med det nuværende hovedforslag berøres 4 kirkeomgivelser. Vester Gesten og
Grene Kirke ligger åbent og adskiller sig derved i forhold til de 2 andre, men
hovedforslaget er trukket helt ud i kanten af det udpegede område, hvorfor
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påvirkningen her er af ubetydelig negativ karakter. Samlet set vil anlægsfasen
have en mindre negativ påvirkning af kirkeomgivelserne.
De linjeformede anlæg i landskabet, først og fremmest sten- og jorddiger og
levende hegn, er meget sårbare over for gennembrud og terrænændringer ved
placering af master mv., ligesom oplevelsen af dem vil blive påvirket visuelt af
luftledninger. De er også sårbare over for nedtagning af eksisterende master
og ledninger, hvis dette foregår ved færdsel med entreprenørmaskiner o. lign.
Hovedforslaget vil indebære krydsning af omkring 68 sten- og jorddiger. Som
udgangspunkt placeres master ikke i beskyttede jorddiger. Hvis andre miljøhensyn eller lodsejerinteresser tilsiger at en mast bør placeres i et beskyttet
dige, vil der blive indsendt en dispensationsansøgning. Herefter er det myndigheden, der træffer den endelige afgørelse. Samlet set vurderes det nye anlæg at have en lille positiv effekt på sten- og jorddiger og levende hegn. Det
skyldes, at de nye master som udgangspunkt ikke vil blive sat i beskyttede
sten- og jorddiger og at der vil blive retableret, hvor gamle master er placeret
i disse. Omvendt vil der opstå nye steder, hvor hegnets beplantningshøjden
skal reguleres.
Fredede og bevaringsværdige bygninger er sårbare over for en forringelse af
deres oplevelse fra de nære omgivelser. Anlægsarbejde tæt ved disse bygninger er en visuel forringelse i anlægsfasen.
Samlet set vurderes anlægsarbejdet ikke at påvirke fredede og bevaringsværdige bygninger.

4.5

Virkninger i driftsfasen
I det følgende beskrives påvirkningen i driftsfasen af det nye system.
Generelt vil det have positiv effekt, at det eksisterende højspændingsanlæg
fjernes, idet det eksisterende anlæg flere steder er placeret oveni eller tæt på
kulturarvsværdier. Det eksisterende anlæg krydser således flere fortidsminder,
100 meter beskyttelseslinjer til fredede fortidsminder, kirkeomgivelser, værdifulde kulturmiljøer mv. Der er sandsynligvis også placeret master oveni f.eks.
nu beskyttede sten- og jorddiger (denne lovgivne beskyttelse er yngre end
selve det eksisterende anlæg).
Fordelen ved det nye anlæg er, at der er mulighed for at tage hensyn til de
mange væsentlige kulturarvsværdier - eksempelvis værdifulde kulturmiljøer,
arkæologiske interesser, kirkeomgivelser og sten- og jorddiger, som enten ikke var kortlagte, da det eksisterende anlæg blev opført eller som ikke var beskyttede på daværende tidspunkt.
Fordelen ved det eksisterende anlæg er, at masterne er væsentlige lavere og
med færre ledninger. Det virker derfor mindre dominerende i forhold til oplevelsen af kulturmiljøet end det nye.
I driftsfasen vil luftledningen først og fremmest påvirke de værdifulde kulturmiljøer, men også fortidsminder, sten- og jorddiger, levende hegn og alléer og
kirkeomgivelsers autenticitet, fortælleværdi, historisk kildeværdi og oplevelsesværdi.
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Autenticiteten knytter sig til bevaringstilstand og den oprindelige funktion,
f.eks. en velbevaret stjerneudskiftning, der stadig er under landbrugsmæssig
drift, eller det velbevarede stationsbymiljø i Moselund.
Fortælleværdien angiver den forstandsmæssige erkendelse af omgivelserne og
på en vis forhåndsviden, f.eks. om hedeopdykrkning med "tysker-kolonien"
Frederiksnåde miljø, som illustrerer særlige levevilkår på et bestemt tidspunkt.
Den historiske kildeværdi knytter sig til elementer og sammenhænge i kulturmiljøer, der udgør en kilde til vores viden om fortiden.
Oplevelsesværdien knytter sig til den umiddelbare, dvs. forudsætningsløse erkendelse af omgivelserne, som eksempelvis Kongeådalen.
Oplevelsen af de fredede fortidsminder med beskyttelseslinje bliver påvirket
visuelt af luftledninger, masteanlæg mv., der placeres i deres nærhed. Hensigten med beskyttelseslinjen er bl.a., at de fredede fortidsminder skal bevares,
så de kan opleves i landskabet.
De varige spor består især i påvirkningen af kulturarvsværdiernes autenticitet
og oplevelsesværdi. Men i denne sammenhæng er det vigtigt at pointere, at
på langt hovedparten af strækningen er autenticiteten og oplevelsesværdien
allerede påvirket af det eksisterende anlæg. Kun på de fem steder, hvor hovedforslaget afviger fra den eksisterende ledning kan man tale om en øget påvirkning af autenticitet og oplevelsesværdi. På den øvrige strækning består
ændringen i påvirkningen hovedsagligt af ændringerne i selve anlæggets udformning (mastehøjde, antal og design).
Samlet set vurderes det nye anlæg at have en mindre negativ påvirkning af
værdifulde kulturmiljøer, fredede fortidsminder, sten- og jorddiger og levende
hegn. Det skyldes, at anlægget har større visuel påvirkning af kulturarvsværdierne i kraft af masternes øgede højde og flere ledere. Til gengæld bliver der
med det med det nye anlæg i videst mulig omfang taget hensyn til de kulturarvsværdier, som enten ikke var kortlagte, da det eksisterende anlæg blev
opført eller som ikke var beskyttede på daværende tidspunkt.
Samlet set vurderes det nye anlæg at have en positiv påvirkning af kirkeomgivelserne, da det ligger længere væk fra kirkerne i Grene og Gesten end den
eksisterende ledning og fra flere af de fredede fortidsminder.
Påvirkningen af kulturlandskab, gravhøje, diger, levende hegn og alléer beskrives også i kapitel 3 om Landskab.

4.6

Afværgeforanstaltninger
Lange linjeformede projekter som en 177 km lang højspændingsforbindelse vil
uvægerligt berøre kulturarv langs strækningen. Dette fremgår af oversigtskortene Figur 4-1. Kortene viser den nuværende linjeføring og hovedforslaget
men også, at uanset valg af andre alternative placeringer vil der uundgåeligt
være konflikter med kulturarv.
Afværgeforanstaltninger er derfor en kombination af hvordan de mest åbenlyse konflikter reduceres under planlægning af linjeføringen, dernæst gennemføre afværgeforanstaltninger under detailvurdering af de enkelte masters place-
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ring i relation til kulturarvsinteresser og endelig efter anlægsfasen at udbedre
eventuelle skader. Det må desuden bemærkes, at afvejning af kulturarvsinteresser også skal forenes med andre miljøhensyn samt hensyn til afstand til boliger mm.
I det følgende opsummeres først den samlede vurdering af kulturarvens sårbarhed samt resultatet af den kulturhistoriske undersøgelse. Dernæst beskrives, hvordan påvirkningen kan undgås eller minimeres samt de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på kulturarven.
Generelt bør højspændingsanlægget så vidt mulig tage hensyn til de beskrevne kulturarvsværdier, der fremgår af Kortbilag 2, Kulturhistorie, 19 kort i
1:25.000. Bemærk, at arkæologiske interesser er angivet med signaturen "A"
på selve kortene.
Det gælder først og fremmest de værdier, som vurderes at være af national og
regional interesse med generelt høj sårbarhed, som primært omfatter de fredede fortidsminder med evt. beskyttelseslinje, kulturarvsarealerne og de udpegede værdifulde kulturmiljøer. Desuden beskyttede sten- og jorddiger, kirkebeskyttelsesområder og arkæologiske interesser, hvis de indgår i de udpegede værdifulde kulturmiljøer.
Det gælder også beskyttede kommunale værdier med generelt middel sårbarhed, som primært omfatter kirkeomgivelser, særlige arkæologiske interesser,
herunder områder, hvor museer vurderer, at der er relativ høj risiko for forekomst af ukendte, væsentlige kulturminder, bevaringsværdige bygninger og
beskyttede sten- og jorddiger samt kulturmiljøinteresserne i Mausing Mølleområdet, omkring Omme Å og Skjern Å.
Desuden gælder det de lokale værdier med generelt lille sårbarhed, som omfatter helheder med kulturmiljøinteresse.
Hovedforslaget krydser ikke kirkebyggelinjer, fredede og bevaringsværdige
bygninger, hvorfor disse ikke fremgår af ovenstående samlede vurdering af
kulturarvens sårbarhed.
Den kulturhistoriske undersøgelse har vist, at der ud fra kortlægningen af undersøgelseskorridorens kulturhistoriske værdier overordnet set kan peges på
flere lokaliteter både over og under jorden, hvor der findes væsentlige kulturhistoriske helheder, strukturer og elementer i landskabet. På baggrund af undersøgelsen kan der konkluderes følgende:
Af nyere tids kulturhistoriske interesser er der dels kortlagt store sammenhængende helheder af høj sårbarhed, dels en række helheder af umiddelbar
lav - i betydningen ikke nærmere kortlagt og vurderet - sårbarhed. Desuden
fremgår en række sårbare strukturer og enkeltelementer. Den resterende del
af undersøgelseskorridoren fremgår af kortet som "hvidt/neutralt område ".
Denne markering betyder, at området kan rumme ikke fredede eller på anden
måde ubeskyttede kulturspor, levende hegn og markskel, alléer og andre karakteristiske vej- og stiforløb samt jernbaner, enkeltstående træer mv., som
også kræver opmærksomhed.
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Af fredede fortidsminder og arkæologisk interesser er der kortlagt et stort antal lokaliteter i og nær hovedforslaget. Den resterende del af undersøgelseskorridoren fremgår af kortet som "hvidt/neutralt område "- i betydningen
ukendt sårbarhed. Her er der, ud over enkelte løsfundne genstande, ikke tidligere blevet registreret fortidsminder. Dette skyldes dog formodentlig først og
fremmest, at der ikke tidligere er udført arkæologiske undersøgelser i området. Det er således ikke på det foreliggende grundlag muligt at afgøre, hvorvidt der findes væsentlige fortidsminder i området, hvorfor det heller ikke er
muligt at foretage en vurdering af den arkæologiske sårbarhed.
Kulturarvsværdier kan ikke genskabes, idet en genskabelse aldrig kan blive
autentisk og opnå samme kulturhistoriske værdi som det tabte. En kunstig
genskabelse vil dog være en mulighed for sten- og jorddigerne, idet dette kan
sikre en fortsat fortælleværdi, oplevelsesværdi, funktionelle og/eller visuelle
værdi. De øvrige kulturarvsværdier vil det som udgangspunkt ikke være muligt at genskabe.
Masterne må derfor ikke placeres i fredede fortidsminder og kulturarvsarealer,
de skal som udgangspunkt placeres uden for 100 meter beskyttelseslinjen til
fredede fortidsminder og skal så vidt muligt placeres uden for de udpegede
værdifulde kulturmiljøer, arkæologiske lokaliteter, kirkeomgivelsern, sten- og
jorddiger og levende hegn. Master mv. opfattes fremmede og kan dermed påvirke opfattelsen af disse sammenhængende kulturhistoriske helheder, strukturer og elementer.
Luftledningerne må ikke placeres ind over fredede fortidsminder, herunder
passere inden for deres 100 meter beskyttelseslinjer (jf forvaltningspraksis af
Kulturarvsstyrelsen på baggrund af Naturbeskyttelseslovens §18). Hvis andre
miljøhensyn eller lodsejerinteresser tilsiger at en mast eller en ledning bør placeres inden for en 100 meter beskyttelseslinje, vil der blive indsendt en dispensationsansøgning. Herefter er det myndigheden, der træffer den endelige
afgørelse. Ledningerne skal i videst mulig omfang undgå værdifulde kulturmiljøer og kirkeomgivelser, og der bør om muligt tages hensyn til sten- og jorddiger, levende hegn, ikke udpegede kulturmiljømæssige helheder og bevaringsværdige bygninger, så opfattelsen af disse ikke forringes væsentligt.

4.6.1

Fortidsminder
Der må ikke foretages indgreb i synlige fortidsminder, hverken i selve fortidsmindet, jf. museumslovens § 29 e, eller i en 2 meter bred zone målt fra fortidsmindets yderste grænse, hvor der ofte er særlig stor sandsynlighed for at
støde på kulturminder, jf. museumslovens § 29 f. Dispensationsreglerne er restriktive og administreres af Kulturarvsstyrelsen.
Den 100 meter beskyttelseslinje, der ofte er rundt om fortidsmindet, skal både
beskytte oplevelsen af fredede fortidsminder i landskabet, men også de arkæologiske interesser der ofte er her. Ved en krydsning inden for beskyttelseslinjen, skal der søges om dispensation fra beskyttelseslinjen hos kommunen, som administrerer dispensationsmulighederne restriktivt. Desuden vil der
i den anledning kunne forventes udgifter til at det lokale museum foretager
arkæologiske undersøgelser. Derfor ledes linieføringen i videst mulig omfang
udenom.
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Det bør bemærkes, at nedtagning af master og ledninger også kræver kommunens dispensation for arbejde i 100 m-zonen.

4.6.2

Beskyttede sten- og jorddiger
Der må ikke uden forudgående tilladelse foretages ændringer i tilstanden af
sten- og jorddiger, jf. naturbeskyttelseslovens § 29 a. Der hvor det ikke er
muligt at undgå at placere masteanlæg mv., skal der søges dispensation hos
kommunen og følgende afbødende foranstaltninger skal følges.
Hvis jorddiger bliver gennembrudt af masteanlæg og arbejdspladsen hertil skal
de registreres og deres tilstand skal dokumenteres med fotos inden anlægsarbejdet. Derved er det muligt at retablere de dele af jorddiget som er placeret
uden for selve mastefundamentet, så det ser ud som før gennembrydningen.
Hvis stendiger bliver gennembrudt af master og arbejdspladsen hertil skal de
registreres og deres tilstand skal dokumenteres med fotos inden anlægsarbejdet. Alle sten skal nummereres og deres placering beskrives inden nedtagningen, så det er muligt at placere stenene - uden for selve mastefundamentet på samme sted som før gennembrydningen.
Krydsning af sten- og jorddiger med beplantning kræver en vurdering af digets
og beplantningens kvalitet, funktion, kulturhistoriske og landskabelige værdi
på stedet. Markante og lange diger med tætte og frodige hegn samt diger, der
fungerer som ejerlavsskel, vil som udgangspunkt blive bevaret uden masteanlæg, mens det vil være muligt at placere anlæg i tynde og utydelige hegn og
diger, men det kræver en retablering, som beskrevet oven for.
Hvis der placeres masteanlæg i værdifulde levende hegn anbefales det, at tage
mest mulig hensyn, så arbejdsbæltet her bliver mindst muligt. Værdifulde
hegn omfatter hegn i udpegede værdifulde kulturmiljøer samt ældre og frodige
hegn. Her bør store markante træer bevares, så gennembruddet bliver så
nænsomt som muligt. Yngre levende hegn retableres ved at genplante med
samme art som resten af hegnet.
Ved sanering af master placeret i sten-, jorddiger eller hegn skal diget eller
hegnet retableres, så brudstedet i løbet af så kort tid som muligt kommer til at
ligne de omgivende diger eller hegn.

4.6.3

Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Retningslinjer i landsplandirektiver og kommune- og eller lokalplaner skal beskytte de udpegede værdifulde kulturmiljøer og kirkeomgivelserne. Generelt
gælder dog, at både kulturmiljøer og kirkeomgivelser ofte er så store, at linjeføringen meget vanskeligt kan føres udenom.
Højspændingsanlægget krydser to hovedtyper af kulturmiljøer: Dels værdifulde kulturmiljøer, hvor fortidsminder og arkæologiske interesser under terræn
udgør en væsentlig del af bevaringsværdierne, dels værdifulde kulturmiljøer,
hvor nyere tids interesser udgør en væsentlig del af bevaringsværdierne.
For de førstnævnte kan det lokale statsanerkendte kulturhistoriske museum
med ansvar for de arkæologiske interesser inddrages i vurderingen af, hvordan påvirkningen reduceres mest muligt. Der må forventes udgifter til arkæologiske undersøgelser, hvor det ikke er muligt at undgå krydsning.
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Ved placering af både masteanlæg mv. og ledningsanlæg i nyere tids kulturmiljøers vurderes f.eks. engvandingskanaler, ådale, jernbanetracéer, plantager
og hedeopdyrkningen, udskiftningsstrukturer med sten- og jorddiger og levende hegn mv. at kunne blive påvirket.
Påvirkningen, som kan spolere spor, strukturer og helheder, er til stede i anlægsfasen og driftsfasen. Desuden vil miljøets autenticitet også blive påvirket
varigt i driftsfasen. Denne påvirkning er dog mest relevant, hvor hovedforslaget eller alternativerne afviger fra den eksisterende ledning (fem lokaliteter på
hele strækningen), da der på den øvrige del af strækningen allerede står et
anlæg, der påvirker områdets autenticitet.
Hvis en placering i disse områder ikke kan undgås, kontaktes det lokale statsanerkendte kulturhistoriske museum med ansvar for nyere tids interesser
samt evt. kommunen, som ofte er i besiddelse af lokal fagviden. Her vil det
være muligt at få en vurdering af, hvordan påvirkningen minimeres mest muligt.

4.6.4

Den arkæologiske kulturarv
Ifølge museumslovens §§ 25-26 skal statsanerkendte, kulturhistoriske museer
med arkæologisk ansvarsområde kunne give en vurdering af, om et jordarbejde på et konkret areal vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige
fortidsminder. En sådan vurdering vil ofte være baseret på en forundersøgelse,
der betales af anlægsmyndigheden. Det lokale kulturhistoriske museum skal
derfor kontaktes når masteplaceringsplan og plan for placering af arbejdsveje,
arbejdspladser o. lign. foreligger.
Udlægning af bl.a. søgegrøfter vil i langt de fleste tilfælde være den sikreste
måde at lokalisere og afgrænse fundområder på. Formålet hermed er at beeller afkræfte tilstedeværelsen af fortidsminder på et givet areal og afgrænse
og vurdere de konstaterede fortidsminder. Hvis der er fortidsminder, vil deres
væsentlighed være afgørende for, om der senere skal gennemføres en undersøgelse (udgravning), eller om forundersøgelsen anses for dækkende.
Hvis en anlægsmyndighed/bygherre har betalt for en større arkæologisk forundersøgelse og efterfølgende har fået besked om, at der på arealet ikke er risiko for at ødelægge væsentlige fortidsminder, betyder det ikke, at museumslovens § 27, stk. 2 træder ud af kraft. Hvis der her bliver fundet fortidsminder,
når anlægsarbejderne påbegyndes, skal arbejdet standses og fundet skal
straks anmeldes til det nærmeste kulturhistoriske museum. Men Kulturarvsstyrelsen betaler udgifterne til arkæologiske undersøgelser af de væsentlige
fortidsminder, der findes, efter anlægsmyndigheden har fået besked om, at
der ikke er risiko for at ødelægge væsentlige fortidsminder på et givet areal.
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5

Friluftsliv

5.1

Indledning og metode
De rekreative muligheder, herunder mulighederne for offentlighedens adgang,
oplevelser og friluftsliv, omkring det projekterede højspændingstracé, er beskrevet og evalueret på grundlag af indhentede oplysninger fra bl.a.:
•
•
•
•

•
•

Regionplan 2005 for følgende amter: Sønderjylland, Ribe, Vejle, Ringkøbing, Århus og Viborg
(Forslag til)Kommuneplaner for Aabenraa, Tønder, Haderslev, Vejen, Vejle, Billund, Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg Kommuner.
Friluftsrådet
Oplysninger om tilstedeværelse af golfbaner, campingpladser, vandrehjem, badeområder/badestrand, sommerhusområder, landsbyer, fritidsanlæg, teltpladser/primitive lejrpladser, seværdigheder, feriecentre, fugletårne, naturcentre, spor i landskabet, mountainbikebaner, rideruter mv.
fra www.miljoeportal.dk og www.friluftskortet.dk
Det nationale, regionale og lokale stinet for cyklister og vandrere
Informationsmateriale til turisme og friluftsliv, f.eks. Skov- og Naturstyrelsens vandretursfoldere, Spor i Landskabet m.m.

Der findes mange rekreative områder inden for det ca.177 km lange undersøgelsesområde. Der stilles umiddelbart ingen krav til størrelse eller indhold af et
område, for at det kan have en rekreativ værdi for de mennesker der bruger
området. Der vil således være flere rekreative områder i undersøgelseskorridoren, som slet ikke bliver nævnt i dette kapitel. Det er derfor vigtigt at gøre
sig klart, at denne gennemgang ikke er fuldstændig udtømmende. Den endelige placering af master sker efter en samlet afvejning af mange forskellige
hensyn i nærområdet, herunder f.eks. nære rekreative interesser.
I projektet arbejdes der med 4 fokusområder, hvor muligheden for eventuel
kabellægning bliver diskuteret. Flere af fokusområderne rummer større friluftsmæssige værdier. De 4 fokusområder er:
•
•
•
•

Gamst Søenge
Billund
Bølling Sø
Nørreådalen

Inden for fokusområderne bliver der foreslået i alt 18 alternative linjeføringer.
Vurderingen af projektet i disse fire områder bliver behandlet i en separat rapport (Teknisk Rapport nr. 4).
Foruden fokusområder med alternative linjeføringer er der flere steder i hovedforslaget afvigelser i forhold til det givne udgangspunkt, at følge den eksisterende luftledning så tæt som muligt med det nye anlæg. Afvigelserne er
steder, hvor linjeføringen er foreslået placeret væk fra den eksisterende linjeføring. Et af områderne hvor der arbejdes med afvigelser fra den eksisterende
er omkring Mausing Mølle på den nordlige strækning.
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Udover de 4 fokusområder er der andre større friluftsområder der bliver påvirket bl.a.: Skjern Å, Kongeåen, Jels Å, Tange Å. Her er der aktiviteter som
f.eks. kano og lystfiskeri, der kan blive påvirket af den nye højspændingsledning.

5.2

Eksisterende forhold
Den nye ledning vil som udgangspunkt forløbe parallelt med den eksisterende
ledning. Højspændingstracéet berører flere områder med værdi for friluftslivet
herunder:
•
•
•
•
•

stianlæg for vandrere og cyklister (f.eks. Hærvejen),
større naturområder og skove med rekreativ værdi (f.eks. Hjartbro Skov,
Fromsejr Plantage)
kulturhistoriske kulturmiljøer (f.eks. Kongeådalen, Mausing Mølle)
åer med lystfiskerinteresser og mulighed for sejlads (f.eks. Gesten Å,
Tange Sø) samt
andre rekreative faciliteter (f.eks. campingpladser og naturskole ved Bølling Sø).

Mange af de elementer og områder, som opfattes som friluftsområder, er beskrevet og vurderet i kapitlerne om henholdsvis landskab og kulturhistorie i
denne rapport nr. 3 og i Teknisk Rapport nr. 2 om natur. Mange friluftsoplevelser handler om at komme ud i naturen og opleve naturrigdommen i bl.a.
skove og ved søer, opleve spændende landskaber og udsigter eller besøge kulturhistoriske miljøer eller kulturhistoriske elementer i landskabet (Caspersen
og Olafsson, 2006). Samtlige af de oven fornævnte emner er beskrevet og
vurderet i kapitlerne Landskab og Kulturhistorie i denne baggrundsrapport og
gentages kun her såfremt den rekreative oplevelse af elementet kan tænkes at
blive påvirket af den nye højspændingsledning. Det er i denne forbindelse vigtigt at huske på, at der i undersøgelseskorridoren allerede findes en 400 kVhøjspændingsledning som påvirker friluftslivet. Det nye højspændingstracé bliver dog visuelt mere markant, da det vil blive op til 10 meter højere end det
eksisterende.
I det nedenstående inddeles strækningen i Strækning Syd (Kassø-Revsing),
Strækning Midt (Revsing-Askær) og Strækning Nord (Askær-Tjele). De eksisterende forhold beskrives ud fra kortanalyse og informationer fra kilderne
nævnt oven for. De væsentligste friluftsinteresser inden for undersøgelseskorridoren kort beskrives fra syd til nord.
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Figur 5-1

Planmæssige bindinger med betydning for friluftslivet. 3-delt kort, der viser strækningen mellem Kassø - Tjele fra syd til nord, her strækning
Kassø-Revsing.
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Figur 5-1 fortsat. Strækning Revsing-Askær.
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Figur 5-1 fortsat. Strækning Askær-Tjele.

5.2.1

Strækning Syd
Som beskrevet i landskabsanalysen er der her flere ådale, som rummer rekreative interesser, da der er knyttet flere landskabelige og naturmæssige værdier til denne landskabstype. Flere steder giver ådalene også mulighed for vandaktiviteter som f.eks. fiskeri, kanosejlads.
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Den eksisterende linjeføring passerer Gels Å med omkringliggende naturområder og Hjartbro Skov tæt ved den fredede del af skoven. Den passerer også
Gram og Jels ådale. Der findes desuden friluftsinteresser i forbindelse med Jels
Å og Nørreå.
I den nordlige del af Strækning Syd findes Hærvejens vandre- og cykelstier på
strækningen i nærheden af den eksisterende linjeføring. Vest for Jels krydser
cykelstien linjeføringen og fra Skodborg til Kongeåen passerer vandrestien tæt
på linjeføringen.

Figur 5-2

Hærvejen, cykel- og vandrerute, som krydser det ca. 177 km lange undersøgelsesområde flere steder, som her ved Vejen.

Et af de vigtigste friluftsområder på den sydlige strækning, som i dag bliver
passeret af den eksisterende linjeføring er Kongeådalen. Den har stor værdi i
forhold til natur, landskabs og kulturmæssige og er bl.a. et nationalt geologisk
interesseområde. I den østlige ende af Kongeåen retter turismen og friluftslivet sig mod cykel- og vandrestier samt sejlads. Sejlads er tilladt i sommerperioden på Andst Å og Kongeåen vest for Andst Å. Cykel- og vandrestier findes
direkte fra Knagmølle mod vest og er således ikke direkte berørt af højspændingsledningerne nord for Kongeåen. Syd for åen går vandrestien for Hærvejen næsten parallelt med den eksisterende højspændingsledning frem til
Skodborg.
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Figur 5-3

Knagmølle ved Hærvejen og kulturmiljøet Kongeåen.

Linjeføringen krydser på denne del af strækningen tæt på fokusområdet
Gamst Søenge øst for Vejen, her findes der natur og landskabelige friluftsinteresser.
Linjeføringen krydser Vejen Å i et naturskønt område. Der findes desuden flere
spor i landskabet omkring Vejen for at forbedre befolkningens adgang til landbrugslandskabet med projektet "Spor i landskabet". Der findes således Sporet
ved Gamst Søenge, Sporet ved Nagbøl Skov og Sporet ved Tranekær Mose
som alle ligger i nærheden af Vejen by.

5.2.2

Strækning Midt
Den eksisterende linjeføring krydser på denne del af strækningen igen flere
ådale bl.a. de øvre dele af Omme Å og Grindsted Å, som alle rummer rekreative oplevelsesværdier.
Linjeføringen krydser de karakterfulde og særligt oplevelsesrige naturområder
ved Omme ådal, Brande Å ved Sønder Askær samt Skjern Å nordøst for Brande.
Linjeføringen krydser desuden en del vandre- og cykelruter, bl.a. vandre- og
cykelrute ved Gyttegårdplantage ved Billund, en vandrerute ved Randbøl Hede
samt en cykelrute 23 Funder-Brande-Filskov mellem Brande og Ejstrupholm og
cykelruten "Den skæve bane" ved Funder- Ejstrup/Brande.
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Figur 5-4

Cykelrute 100.

Nord for Vorbasse passerer den eksisterende linjeføringen mellem Fromsejr
Plantage mod vest og Randbøl Hede samt Frederikshåb Plantage mod øst.
Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage ejes af Skov- og Naturstyrelsen. Der
er offentlig adgang og anlagt større stisystemer i begge områder. Der findes
desuden en naturlegeplads i Frederikshåb Plantage. Fromsejr Plantage og Koloni rummer (se nærmere beskrivelse i kapitel 4 om kulturhistorie) særlig kulturhistorisk oplevelsesmæssig værdi, jf. kapitel 4: Hamborggårdstenen. Der er
opsat en informationstavle i området.

Figur 5-5

Kultstenen Hamborggårdstenen, en vandreblok der er fredet som fortidsminde fra strækning Midt.
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5.2.3

Strækning Nord
Den eksisterende linjeføring passerer umiddelbart øst for Nørlund Plantage og
vest for Gludsted Plantage. Det er et større område med gamle hedeplantager
bl.a. på Nørlund Bakkeø. I Glusted Plantage findes der flere primitive overnatningssteder.
På denne del af strækningen krydser den eksisterende linjeføring igen Hærvejen tre steder: Vest for Kragelund ved Refshale krydser tracéet Hærvejens cykel- og ridesti. Nordvest for Jels krydses cykelruten og nordøst for Bække ved
Skødemark og Skøde plantage krydser tracéet igen Hærvejen. Der findes flere
faciliteter som f.eks. teltpladser langs Hærvejen, foruden de mange kulturhistoriske elementer der rummer stor fortælleværdi.

Figur 5-6

Informationstavle ved Bølling Sø, der fortæller søens historie.

Bølling Sø er et meget vigtigt rekreativt område, som gennemskæres af linjeføringen, hvor 4 master er placeret direkte i søen. Området er et af de fire fokusområder i projektet. Omkring søen er der velafmærkede stisystemer med
opholdspladser, informationsstandere, sheltere, bålpladser og mulighed for
sejlads. Nær søen er der endvidere to campingpladser og feriekoloni. Kragelund Naturcenter i søens nordøstlige hjørne rummer et museum, der fortæller
om stedets natur og kultur igennem tiderne, samt en børnehave og naturskole
der afholder mange forskellige aktiviteter.
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Figur 5-7

Informationer fra Skov- og Naturstyrrelsen om regler for sejlads på Bølling
Sø.

Syd for Tjele krydser tracéet Nørreåen - Vejrumbro vandrerute. Hele Nørreådalen er et vigtigt rekreativt område. Her ligger bl.a. den asfaltbelagte Nørreådalstien på den nedlagt jernbane mellem Viborg og Ørum. I Nørreådalen
ligger også Mausing Mølle, som rummer både natur og kulturhistoriske oplevelsesværdier jf. kapitel 3 og 4.

Figur 5-8

Mausing Mølledam og å, et område med mulighed for at opleve kulturhistorie og natur.
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Linjeføringen passerer vest for den nordlige del af Tange Sø. Søen og dens
omgivelser har en stor rekreativ værdi. Tange Sø og El-museet besøges årligt
af ca. 100.000 gæster, der enten vandrer, løber, cykler eller kører en tur i området. Men også på søens vand er der aktiviteter i form af sejlads.

5.3

Anlæggets virkning i anlægsfasen
I forbindelse med friluftsoplevelser kan man tale om forskellige former for forstyrrelser. Hvorvidt noget er forstyrrende for den rekreative oplevelsesværdi
afhænger af typen af oplevelse (Caspersen og Olafsson, 2006). Ved friluftsoplevelser, hvor det primære formål er at få en så oprindelig og uforstyrret naturoplevelse som mulig, vil et højspændingsanlæg med luftledninger forstyrre
visuelt og under visse vejrforhold give anledning til støjgener. Andre typer af
friluftsaktiviteter, hvor kroppen er i centrum, som f.eks. mountainbike, vil højspændingsanlægget virke mindre forstyrrende.
I anlægsfasen ved etablering af højspændingsforbindelsen med luftledning vil
der være flere anlægsaktiviteter i gang langs den nye linjeføring, særligt omkring anlæggelsen af master. I forbindelse med anlæg af en mast etableres
adgangsvej for arbejdskørsel samt et arbejdsareal på ca. 2500 m² Der oprettes
midlertidige oplagspladser i området ved linjeføringen (for hver 6-12 km), Disse vil kunne forstyrre friluftsoplevelser i nærheden.
Der er specielt to ting, der er i fokus, når anlæggets virkning på de rekreative
forhold skal vurderes: Den visuelle og støjmæssige påvirkning af den rekreative oplevelse samt barriereeffekten af anlægsarbejdet. Den visuelle påvirkning
er relevant både i anlægsfasen og i driftsfasen, men vil dog være mest markant i anlægsfasen, hvor den gamle og nye linjeføring skal stå sammen frem
til den nye ledning er i drift. Der vil primært være støj i forbindelse med anlæg
af master, mens der i driftsfasen kan forekomme støj fra ledningerne, særligt i
fugtigt vejr. Barriereeffekten vil typisk være omkring anlæg af masterne og i
kortere perioder.
Langs ledningen er der mange områder som benyttes til fritidsaktiviteter. Folk
går ture, cykler og færdes i områder som ikke er beskrevet i dette kapitel.
Denne udnyttelse af områderne kan visse steder blive begrænset i anlægsfasen. Selve anlægsarbejdet (gravning, støbning, oplagring af materialer, kørsel
m.m.) kommer til at foregå omkring fundamentet til de nye master, som i
mange tilfælde vil være i nærheden af den eksisterende linjeføring. I forbindelse med opsætning af master og den efterfølgende trækning af ledere kan
der forekomme påvirkninger af friluftslivet i afgrænsede områder.
Da barrierevirkningen i forbindelse med anlægsarbejdet vurderes til at være af
kortere varighed med ugers mellemrum, kan det på den baggrund vurderes,
at generne for friluftslivet omkring stianlæg (cykel- og gangstier) samt stianlæg i skove og gennem større naturområder vil være meget beskedne. Dog vil
den rekreative oplevelse kunne forringes grundet ændring af stiforløb, oplagring af materiel, støj og visuelle forstyrrelser.
Hvad angår påvirkningen af friluftslivet omkring åer mht. sejlads og fiskeri, vil
barriereeffekten også være forholdsvis kortvarig.
En del af anlægsfasen omfatter desuden nedtagningen af den eksisterende linjeføring. Her vil begrænsning af adgang, støj og visuelle påvirkninger igen
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kortvarigt kunne forstyrre friluftsoplevelser, særligt i nærheden af de eksisterende master.
Samlet set vurderes der at være tale om en mindre negativ påvirkning af friluftoplevelser.

5.4

Anlæggets virkning i driftsfasen
Driftsfasen betegnes som den tid, hvor den nye højspændingsledning er i drift.
Nedtagning af den eksisterende ledning vil foregå i driftsfasen.
Helt overordnet vil de eksisterende friluftsområder i undersøgelseskorridoren
blive påvirket visuelt på grund af de højere master og flere master, da masterne kommer til at stå tættere end ved den eksisterende linjeføring. Afhængig af den endelige placering af masterne vil oplevelsen af rekreative anlæg og
friluftsområder blive forringet eller forbedret. Visse steder vil saneringen og
nedtagningen af den eksisterende linjeføring forbedre eksisterende friluftsoplevelser. Andre steder kan en kommende mast på op til 45 m forringe den eksisterende friluftsoplevelse. De visuelle påvirkninger af landskabsoplevelsen er
beskrevet og vurderet i kapitel 3 om landskab. Påvirkningen af de kulturhistoriske oplevelsesværdier er vurderet i kapitel 4.
Blandt afvigelserne fra udgangspunktet (den eksisterende linjeføring) er der
lagt op til, at der kan tages hensyn til Hjartbro Skov og Gels Å samt Nustrup
plantage på strækning syd, hvilket vil forbedre forholdene sammenlignet med i
dag. På strækning nord er der afveget fra princippet om at følge den eksisterende linjeføring ved Frederiksnåde Plantage, hvilket er en forbedring i forhold
til de eksisterende forhold. Det samme gør sig gældende ved Glusted Plantage, Pårup mose og Mausing Mølle, hvor hovedforslaget afviger fra den eksisterende linjeføring.
I hovedforslaget ved Gamst Søenge og Nørreådalen er der ligeledes mulighed
for at tage hensyn til friluftsinteresserne, men linjeføringen vil dog ikke medføre store ændringer i forhold til den nuværende situation. Ved Bølling Sø medfører hovedforslaget at linjeføringen føres uden om søen og bredarealene. Dette vil have en åbenlys positiv effekt i forhold til den nuværende linjeføring.
Sikkerheden og sundhed for mennesker der færdes og opholder sig omkring
højspændingsledningen er en vigtig faktor for friluftslivet. Det er et emne der
bliver behandlet i baggrundsrapporten som rummer kapitlet Mennesker og
Sundhed.
I denne rapport er det kun konsekvenserne for hovedforslaget, der er vurderet. Alternative linjeføringer er vurderet i Teknisk Rapport nr. 4.

5.5

Afværgeforanstaltninger
En så lang linjeføring som der her er tale om, kan ikke undgå at krydse værdifulde rekreative områder og stisystemer. Men som det er beskrevet i kapitel 3
om landskab, ligger store dele af den nye linjeføring ude i det åbne landsbrugslandskab, hvor der ikke er særlige rekreative interesser. Hvor konflikter
alligevel ikke kan undgås i placeringen af højspændingstracéet, er det nødvendigt at indarbejde afværgeforanstaltninger i anlægsfasen, f.eks. i planlægningen af den endelige placering af de enkelte master, hvor det rekreative
hensyn indgår som et blandt mange hensyn.
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De direkte påvirkninger på de rekreative værdier sker i anlægsfasen, der da
her kan ske forringelser af adgangen. Denne forringelse er for det meste kortvarig, og der er derfor ikke mange afværgeforanstaltninger at nævne i forbindelse med anlægsfasen. Dog vil der ved krydsninger af cykel- og gangstier
kunne foreslås alternative ruter for at mindske barriere effekten.
Det kan i forbindelse med anlæg af den nye ledning og nedtagelsen af den eksisterende være en fordel at kontakte det organiserede friluftsliv som f.eks.
sportsfiskerklubber, vandrelav, spejderorganisationer m.m. for at orientere om
kommende forstyrrelser. For at varsle det uorganiserede friluftsliv samt turister m.v. kan der opsættes midlertidige informationstavler de steder, hvor arbejdet vil komme til at virke som en barriere for færdsel på stier.
Visuelle afværgeforanstaltninger i driftsfasen er behandlet i landskabsdelen i
kapitel 3 i denne rapport.
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6.2

Kulturarv
Arbejdet er baseret på analyse af eksisterende viden om kulturarv på baggrund af nedenstående kilder og dokumenter samt suppleret med feltbesigtigelser


Topografiske og historiske kort samt ortofotos



Det Kulturhistoriske Centralregisters (DKC) oplysninger om DKC-fund
og DKC-arealer



Miljøportalens dataoplysninger om kulturmiljøer, kirker og kirkeomgivelser, sten- og jorddiger mv.



Kulturarvsstyrelsens register over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB). Registret indeholder oplysninger om 9.700 fredede og
375.000 bevaringsværdige bygninger fra hele landet



Oplysninger indhentet fra Kulturarvsstyrelsen samt de lokale kulturhistoriske museer, som omfatter Museum Sønderjylland, Egnsmuseet på
Sønderskov, Billund Museum, Esbjerg Museum, Vejle Museum, GiveEgnens Museum, Herning Museum, Blicheregnens Museum, Silkeborg
Museum og Viborg Museum.



Oplysninger fra landsplandirektiver (regionplaner 2005-2017) for Sønderjylland, Ribe, Vejle, Ringkøbing, Århus og Viborg Amt.
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