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 11 Feddet og bagland 

Nøglekarakter  

Fladt, kystnært landskab med skrånende bagland, skovområder, strandeng, ind-
dæmmet område, hede og landbrugsområder. Der er begrænset bebyggelse i form 
af gårde, landejendomme, sommerhuse og to campingpladser. 

 

Topografisk kort over landskabskarakterområde 11. 
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Beliggenhed og afgrænsning 

Området ligger i den sydøstligste del af Faxe Kommune. Karakterområdet udgøres 
af en landtange, der mod øst, vest og syd afgrænses af hav- og fjordområder. Øst-
kysten vender mod Faxe Bugt, mens syd og vestkysten af karakterområdet afgræn-
ses af Præstø Fjord. Mod nord afgrænses området af et stigende terræn, der er sær-
ligt markant ved det kuperede bakkedrag i vest. 

Landskabskarakteren 

Landskabskarakteren er særligt karakteriseret ved det meget flade og særdeles 
kystnære landskab. De karaktergivende elementer er store, åbne flader og en veks-
len mellem skov, ekstensivt landbrug og natur. I det bagvedliggende landområde er 
bebyggelsesgraden højere. Orup Bæk og de tørlagte jorder omkring bækken med-
virker til at understrege områdets generelle flade præg. Bebyggelsen udgøres her 
hovedsageligt af sommerhuse, dels ved Strandhuse, dels en stribe huse, der er op-
ført siden 1960'erne langs de veje, der ligger omkring gården Lindersvold. Land-
skabet er overordnet roligt og med muligheder for lange udsigter over fjord og 
bugt. 

 

Den nordvestlige del af Feddet er præget af lyng-bevoksning. Vandfladen af Præstø Fjord og 

den indre kyst kan skimtes i baggrunden. 
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De strategiske mål og anbefalinger for fremtidig forvaltning tager udgangspunkt i 
kortlægning af landskabskarakteren samt vurderinger af karakterens styrke og til-
stand i delområder. Målsætningerne varetager alene landskabet og de landskabelige 
værdier og forholder sig til fire typer af mulige udviklingstiltag. 

Feddet er et særligt landskabsområde i Faxe Kommune, hvoraf dele er fredet. Det 
vil være relevant at udarbejde en egentlig landskabs- og plejeplan for hele karak-
terområdet, der tager hånd om de mange forskellige interesser i delområderne samt 
eksisterende rekreative, naturmæssige og landskabelige værdier. 

 

Strategiske mål for delområder i karakterområde 11. 

ANBEFALINGER OF STRATEGISKE MÅL 
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M1 – Beskytte  

Den østlige kystlinje langs Feddet er særlig karakteristisk og skal beskyttes. Del-
området rummer både kystlinje foran skovbevoksningen og de åbne hedeområder i 
den sydlige ende. De våde strandengs- og naturområder i syd er fortsat åbne og 
byder således på udsigter, selvom der er en tendens til tilgroning med træer og bu-
ske. Landskabet her skal friholdes for såvel bebyggelse som tekniske anlæg og 
kystlinjen skal fortsat kunne udvikle sig dynamisk.   

Handlinger og initiativer, der kan understøtte beskyttelse af landskabskarakteren:  

› Kulturhistorie. Hedelandskabet er en landskabstype, der kræver vedligehol-
delse og pleje. Delområdets karakter kan beskyttes gennem slåning eller græs-
ning, der holder anden vegetation nede og hindrer at området springer i krat. 
Ligeledes bør de våde strandengsområder i syd fortsat holdes fri for bevoks-
ning, der ændrer den åbne karakter.  

› Skov og skovrejsning. Langs den skovklædte del af kysten er træer og og 
skov en del af karakteren, selvom en mere åben kystlinje ikke vil være i strid 
med karakteren. De åbne områder gør dog, at naturgrundlaget og områdets 
opbygning af strandvolde kan opleves og bør derfor beskyttes mod yderligere 
skovplantning og mod at springe i krat.   

M2 – Beskytte 

Det åbne område omkring Fed Havn skal beskyttes. Området er hedeklædt, men 
med flere småtræer og buske. Gennem projektet Naturrum Præstø Fjord er den 
gamle havn saneret og der er anlagt rekreative faciliteter, så delområdet både er let 
tilgængeligt og byder på oplevelsesmuligheder.  

Den åbne karakter skal opretholdes og delområdet kan beskyttes ved at undgå 
skovrejsning, tekniske anlæg og bebyggelse, der ikke tjener rekreative formål.  

Handlinger og initiativer, der kan understøtte beskyttelse af landskabskarakteren:  

› Kulturhistorie. Hedelandskabet er et kulturlandskab, der kræver vedligehol-
delse og pleje for ikke med tiden at springe i skov. Delområdets karakter kan 
beskyttes gennem slåning eller græsning, der holder vegetationen nede. 

M3 – Vedligeholde 

Størstedelen af Feddet er drevet som skov- og jordbrug og skal vedligeholdes. Så-
vel den jordbrugsmæssige anvendelse med mange drænkanaler langs strandvoldene 
og tilplantningen med træer vidner om den kulturhistoriske brug af området. Skov-
områderne gør, at kysten ikke opleves så nærværende, som den ellers er i det reste-
rende af karakterområdet.  

Handlinger og initiativer, der kan understøtte vedligeholdelse af landskabskarakte-
ren: 
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› Bebyggelsesstruktur. Fedgård ligger centralt placeret i delområdet og er 
knyttet til den landbrugsmæssige anvendelse af de sandede jorde. Herudover 
findes enkelte boliger og området skal generelt friholdes for bebyggelse.  

› Kulturhistorie. Forbindelsen til den naturgeografiske oprindelse ses særligt i 
kraft af de parallelle drænkanaler, der ligger i sænkningerne mellem de sande-
de strandvolde. Den åbne karakter og landbrugsmæssige anvendelse er med til 
at understrege dette og gør, at landskabets terrænform tydeligst opleves her. 
Den åbne karakter bør opretholdes.  

› Skov og skovrejsning. Selvom størstedelen af delområdet er skovbevokset vil 
det styrke den generelle karakter, hvis dele af den høje bevoksning (herunder 
dele af skovene) ryddes. Dette gælder særligt helt tæt ved kysten øst og vest 
for Fedgård, hvor der i dag er træer stort set ned til vandkanten.  

› Tekniske anlæg. Delområdet skal friholdes for tekniske anlæg, der skæmmer 
landskabsoplevelsen og ændrer den rolige og uforstyrrede landskabskarakter.   

M4 – Vedligeholde  

Det flade og afvandede område omkring Orup Bæk skal vedligeholdes, men kan 
også udvikles i retning mod et mere naturnært og oprindeligt udtryk. Den åbne ka-
rakter skal opretholdes og delområdet kan beskyttes ved at undgå skovrejsning og 
bebyggelse, der vil stride mod områdets naturgeografiske oprindelse som vådt om-
råde med et frit åløb.  

Handlinger og initiativer, der kan understøtte vedligeholdelse af landskabskarakte-
ren:  

› Kulturhistorie. Det inddæmmede område henlå tidligere som sivbevokset 
vådt område, der blev inddæmmet og drænet. Samtidig er Orup Bæks udløb 
reguleret og sikret mod tilbageløb ved højvandssituationer. Ved genopretning 
af området er det valgt at hæve vandstanden men dog opretholde den eksiste-
rende dæmning for fortsat at kunne sikre baglandet mod oversvømmelse. Der 
er således tale om et kulturlandskab i udvikling, hvor såvel fortsat afvanding 
og græsning som tilbagelægning til dynamisk vådområde er positivt for karak-
teren i delområdet.   

› Tekniske anlæg. Området skal friholdes for tekniske anlæg, der ikke er knyt-
tet til regulering af Orup Bæks udløb og retableringen af Sivet som vådområde 
med højere vandstand.  

M5 - Vedligeholde 

Landskabet i delområde M5 skal vedligeholdes. Baglandet rummer såvel land-
brugsejendomme, sommerhusområder og campingplads og særligt den kulturhisto-
riske udvikling er tæt knyttet til Feddet. Landskabet er præget af landbrugsmæssig 
anvendelse og den åbne karakter bør opretholdes selvom den visuelle forbindelse 
til Præstø Fjord visse steder er hindret af sivbevoksning i vandkanten.  
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Handlinger og initiativer, der kan understøtte vedligeholdelse af landskabskarakte-
ren:  

› Bebyggelsesstruktur. Der er løbende sket en udbygning af området, men 
yderligere bebyggelse skal undgås, ligesom der ikke vil ske yderligere udbyg-
ning af sommerhusområdet mod vest. Campingpladsen optager et stort areal 
og er i højsæsonen en hel lille by. En lokalplan muliggør en beskeden udvik-
ling, som skal tilpasses det sårbare kystlandskab. 

› Kulturhistorie. Bebyggelsen syd for Lindersvold er opstået som husmands-
steder for vel over 100 år siden og strukturen omkring disse (jævnt placeret 
langs vejen og uden betydelige jordtilligender) skal opretholdes. Det kan bl.a. 
ske ved at sikre, at der ikke opføres ny bebyggelse og at nye stald- og land-
brugsbygninger begrænses i tilknytning til de mindre landejendomme.  

› Skov og skovrejsning. Området er stort set friholdt for skov, og tilførelse af 
skov vil ændre den åbne karakter i det flade terræn. Skovrejsning bør så vidt 
muligt undgås i delområdet. Beplantningen i campingpladsens område bør un-
derstøttes, da det medvirker til, at campingpladsens areal ikke opleves helt så 
massivt.   

› Tekniske anlæg. Området skal så vidt muligt friholdes for tekniske anlæg, 
særligt høje anlæg som vindmøller, højspændingsledninger og master, der vil 
ændre den rolige landskabsoplevelse. Landbrugsbygninger i tilknytning til de 
større gårde (Lindersvold og Strandegård) vil ikke skæmme og vil kunne ind-
passes i landskabet, evt. afhjulpet af afskærmende beplantning.  
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Naturgrundlag 

Geomorfologi: Karakterområdet indeholder to landskabselementer. Den nordlige 
del er et bundmorænelandskab fra sidste istid. Mod syd findes Feddet, der er en 
halvø (også kaldet krumodde) dannet gennem de sidste par tusind år. Dannelsen er 
sket ved, at materiale fra kystnedbrydning længere nordpå er blevet transporteret 
langs kysten og efterhånden har aflejret sig og opbygget feddet fra nord mod syd. 
Feddet er et dynamisk og foranderligt landskab, der fortsat omformes af havet ved 
erosion af den nordlige del og tilvækst mod syd. 

 

Kortet viser jordbundsforhold og terræn inden for karakterområdet. Der er en markant grænse 
mellem det lerede bagland med ferskvandsdannelser omkring Orup Bæk og selve Feddet, der er 
præget af marine aflejringer og flyvesand.  

Jordtype: I den nordlige del af karakterområdet består jordbunden af moræneler 
med ferskvandsdannelser. Feddet er opbygget af et system af marint sand og ler 

BESKRIVELSE 
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samt strandvolde med nord-sydlig orientering. På østsiden findes klitter af flyve-
sand. 

Terræn: Karakterområdet skråner fra nord mod Feddet i syd. Feddet er fladt, men 
strandvoldenes nord-sydlige orientering kan svagt anes i terrænet. 

 

Landbrugsområdet omring Orup Bæk, som udgør Feddets bagland. Centralt ses Roholte Kirke, 
der ligger højere i terrænet og markerer karakterområdets nordlige grænse. 

Vandelementer: Orup Bæk findes i den nordlige del af området og løber gennem 
det afvandede område Sivet inden den løber ud i Præstø Fjord. På Feddet findes 
enkelte vandhuller samt en del afvandingskanaler. 

 

Udsigten over Præstø Fjord til Feddet set fra Strandhuse.   

Kyst: Området har i alt ca. 16 km kystlinje. Heraf vender knap 7 km mod øst til 
Faxe Bugt, mens den resterende kystlinje er syd- eller vestvendt mod Præstø Fjord. 
Søkort viser, at havbunden på den østlige side af feddet skråner stejlt ud for kysten, 
og der er kun ca. 250 m til 4-6 m dybde. I Præstø Fjord er terrænet mindre stejlt, og 
der er mellem 450-800 m til en dybde på 4 m. I gabet mellem Feddet og Præstø er 
der kun ca. 100-150 m til 4 m dybde. Stranden mod Faxe Bugt er en ca. 10 m bred 
sandstrand, der enkelte steder snævrer ind til ca. 5 m og andre steder udvides op til 
ca. 30 m. Den nordlige kyst og kysten mod Præstø Fjord er karakteriseret ved, at 
vegetationen breder sig næsten helt ned til strandkanten.   
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Landskabskarakterens oprindelse 

Landskabskarakteren har sin oprindelse i tiden efter svenskekrigene (1658-60). Før 
den tid var det meste af Feddet dækket af egeskov, men denne blev afbrændt under 
krigene. Herefter lå Feddet hen som et stort åbent afgræsset landskab, hvor hede-
vegetation efterhånden indfandt sig. I 1850 blev Fedgården opført og en gradvis 
opdyrkning og tilplantning med gran og fyr begyndte. Tilplantningen med nåletræ-
er er fortsat frem til ca. 1960. 

Arealanvendelse og landskabselementer 

Bevoksningsstruktur: Hele den nordlige del og den centrale del er tilplantet med 
skov. Skoven er relativt ung, og stammer hovedsageligt fra tiden efter 1850. Cam-
pingpladsen og de åbne arealer omkring Fedgården er undtagelser, mens den sydli-
ge del er åben og med hedebevoksning. På arealerne nord for halvøen er arealan-
vendelsen præget af landbrugsmæssig drift samt af de ekstensive områder omkring 
Orup Bæk. 

Dyrkningsform: På Feddet rummer landskabet hovedsageligt skov/plantage samt 
jorde, der anvendes til ekstensiv drift (græsning). For baglandet nord for camping-
pladsen anvendes jorden intensivt til landbrugsmæssige formål, herunder også små 
skovområder. 

 

Campingpladsen på Feddets østkyst ligger ud mod Faxe Bugt. Området er dækket af klippet 

græs og spredte fyrretræer. 

Bebyggelsesstruktur: Der er ingen landsbyer i karakterområdet, men der ligger et 
sommerhusområde ved Bækkeskov Strandhuse. Herudover ligger en del spredt 
bebyggelse langs vejene foruden de store gårde Lindersvold og Strandegård. Selve 
halvøen Feddet er kun sparsomt bebygget, og der ligger kun Fedgården midt på 
Feddet og campingpladsen i den nordlige ende. Fedgården blev opført i 1850'erne 
mens campingpladsen blev anlagt i 1960'erne.    
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Fedgården ligger centralt placeret på Feddet og består foruden hovedbygningen af flere længer. 
Skov og hestefolde omgiver gården.  

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: De store gårde i området - Lin-
dersvold og Strandegård - er oprindeligt hovedgårde, der i en tid hørte under Gavnø 
Gods. I 1921 blev jorden omkring Lindersvold udstykket til husmandsbrug, hvilket 
ses af de mange huse langs vejene øst, vest og syd for Lindersvold. I 1928 blev der 
i bygningerne på Lindersvold indrettet et julemærkehjem. 

Feddet som landskabsområde er stort set uden bebyggelse, men kan med tidligere 
tiders plantagedrift, indvinding af kugleflint og lige drænkanaler alligevel karakte-
riseres som et kulturlandskab.  

Den lille jollehavn (Fed Havn), der er formet som en øst-vest-vendt kanal, er et 
kulturhistorisk element. Havnen blev oprindeligt brugt til at udskibe kugleflint og 
flint i en periode fra 1920'erne til 1960'erne.   

Det inddæmmede område ved Sivet, blev endeligt tørlagt i 1960'erne og er i dag et 
kulturhistorisk levn og kulturmiljø. I dag er der igangsat et projekt, der har til for-
mål at genskabe dele af vådområdet ved omkring Orup Bæk.  

Tekniske anlæg: Områdets veje er de væsentligste tekniske anlæg. Herudover 
kommer, at Sivet er inddæmmet og drænet. Arealerne holdes tørt ved en ca. 685 m 
lang dæmning samt en pumpestation.  
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Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold 

Skala -  

Stor 

 Landskabsoplevelsen ved Feddet er præget af kombinationen af åbne landskabs-
rum, med meget vide udsigter og mere lukkede landskaber, hvor træer og tilgro-
ning præger oplevelsen. Ved baglandet er der mulighed for udsigter til fjorden og 
kystnærheden fornemmes i det generelt lavtliggende landskab. Det enkle landskab 
ved Feddet fremstår som et storskalalandskab, hvor rummene generelt er markant 
afgrænsede af skov- og plantageområderne. Feddets parallelle kystlinjer og 
strandvoldenes overordnede nord-sydgående retning skaber en middel struktur på 
Feddet. I det bagvedliggende landområde er der ingen egentlig struktur. Landska-
bet opleves som både visuelt og støjmæssigt roligt og uforstyrret, hvilket forstær-
kes af de store, homogene vandflader i Præstø Fjord og Faxe Bugt.   

Særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder og en-

keltelementer: Hele den østlige kystlinje byder på særlige visuelle oplevelsesmu-
ligheder på grund af tilknytningen og udsigterne over havet i Faxe Bugt. Kystlin-
jen fremstår som en hvid sandstrand, med bagvedliggende nåleskov og lynghede 
umiddelbart bag stranden og kystlinjen. Kystnærheden kan derfor ikke nødven-
digvis ses på lang afstand, men den sandede og stenede jordbund og nåletræerne 
afslører nærheden til havet. 

Rumlig afgrænsning - 

Åben - lukket 

Kompleksitet -  

Enkelt 

Struktur -  

Middel 

Visuel uro -  

Roligt 

Støj -  

Stille  

  

Hele den sydlige del af Feddet, der fremstår åbent med hede mod øst og strandeng 
og markflader mod vest, byder på mange oplevelsesmuligheder. De åbne områder 
står i kontrast til de bagvedliggende skovområder, og der er mulighed for at se 
langt, ligesom naturen og arealanvendelsen er afvekslende. Udsigten og den visuel-
le forbindelse til de modstående kyster gør, at landskabsoplevelsen er rolig, men 
samtidig tydeligt afgrænset af de modstående kyster og flere steder markante sko-
ve. 

 

Fed Havn er en lille jollehavn, der er en del af det fælleskommunale projekt Naturrum Præstø 
Fjord.   

Ved Fed Havn er der oprettet særlige publikumsfaciliteter med oplysninger om op-
levelser i området. Naturen omkring havnen, Feddet og Præstø Fjord er præsenteret 
på en formidlingstavle. Som landskabsrum skiller havnen sig ud ved at rumme 

VURDERING 
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mange elementer og ved at være et åbent og tilgængeligt område i den ellers tilgro-
ede del af Feddet. 

 

De særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder i karakterområde 11. 
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Landskabskarakterens styrke 

 

Landskabets karakterstyrke i karakterområde 11.  

K1 - Særlig karakteristisk: Kystlinjen omkring Feddet er et af de særlige karakte-
ristiske træk ved dette delområde, hvor også det åbne hedelandskab er med til at 
karakterisere landskabet. Landskabets terræn, der vidner om landskabets dannelse 
som strandvolde, er ikke let at erkende med det blotte øje, men kan eksempevis ses 
ved drænkanalerne på den vestlige del af halvøen, hvor de er anlagt i de lavtliggen-
de render mellem voldende. Der er skalaforskel mellem delområderne i vest og øst. 
Delområdet i vest er i mindre skala og fremstår med mere sammensat arealanven-
delse end de store områder mod øst og syd.   

K2 - Kontrasterende: Delområdet omfatter Sivet, der er et inddæmmet område 
omkring Orup Bæks udløb i Præstø Fjord. Området og åens forløb igennem land-
skabet er reguleret og dele af landområderne er afvandet. Område ligger lavt. Den 
meget jævne flade er sammenhængende og uden visuelle barrierer på tværs. Det 
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regulerede og meget enkle landskab indenfor delområdet vurderes derfor at være 
kontrasterende.  

K3 - Karakteristisk: Denne skovklædte del af Feddet vurderes som karakteristisk. 
Det skyldes, at kyst som et af de væsentligste karaktertræk ikke opleves fra de tætte 
nåletræsbevoksninger og at strandvoldenes karakteristiske terrænform heller ikke 
let opleves fra disse tilplantede dele. Skovområderne er præget af skovdrift, hvor 
bevoksningen i forskellige parceller har meget forskellig alder - noget er nyplantet, 
mens andet har stået i mange årtier. Samtidig findes en campingplads med såvel 
campinghytter som plads til telte og campingvogne.   

K4 - Karakteristisk: Baglandet er præget af landbrug og hænger kulturhistorisk 
sammen med Feddet, omend udviklingen i dette delområde har gjort, at bebyggel-
sesgraden dels er øget, og at der er anlagt et sommerhusområde ved Strandhuse. 
Orup Bæk løber gennem området, men er ikke omgivet af en synlig ådal. Hele om-
rådet er kystnært, omend udsynet til vandet i Præst Fjord er præget af tilgroning 
med siv.  
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Landskabskarakterens tilstand 

 

Landskabskarakterens tilstand i karakterområde 11. 

Intakthed -  

God 

 T1 - God tilstand: Der er en god sammenhæng mellem hedeområder og nåletræ-
er på de sandede jorde set i forhold til kulturlandskabets udvikling. Kystlinjen 
henligger naturligt og kan ændre sig over tid af de herskende kystdynamiske pro-
cesser. De våde naturområder i syd er ikke tilgroede, men fremstår i god stand. 
Dog er der en tendens til tilgroning (træer og buske) på dele af hedeområderne.   

Landskabet i delområdet er uforstyrret og der findes ingen tekniske anlæg. 

Vedligehold -  

God 

Uforstyrrethed -  

Uforstyrret 
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Intakthed -  

Middel 

 T2 - God tilstand: Sivet er et inddæmmet og drænet område, hvor den regulere-
de Orup Bæk har sit udløb. I forhold til den oprindelige tilstand som lavtliggende 
vådområde og dynamisk delta for Orup Bæk, er området ændret væsentligt. 
Vandgennemstrømningen i området har været reguleret i form af en højvandsslu-
se i knap 100 år og mere effektivt drænet i over 50 år. Som kulturlandskab er in-
taktheden god. De våde enge er i dag drænet og afgræsses delvist. Imidlertid er 
der iværksat et naturgenopretningsprojekt for området og det er tanken, at der i 
fremtiden skal være højere vandstand på de lavest liggende områder. Udløbet til 
Præstø Fjord vil fortsat være reguleret, ligesom det sikres, at der ved højvande 
ikke løber vand ind i åløbet.   

Bortset fra pumpehus og dæmning, forstyrres området ikke af tekniske anlæg. 

Vedligehold -  

God 

Uforstyrrethed -  

Uforstyrret 

  

 

Intakthed -  

God 

 T3 - God tilstand: Som kulturlandskab med landbrugs- og skovdrift fremstår 
området intakt ift. tiden efter Fedgårdens anlæggelse i 1850. Der er en tydelig 
forbindelse mellem naturgrundlaget (strandvoldene) og de anlagte drænkanaler, 
der ligger i dalsænkningerne mellem ryggene (voldene). De anlagte drænkanaler 
mv. fungerer stadig efter hensigten og som kulturlandskab med landbrugs- og 
skovdrift er området i god vedligeholdelsestilstand.  

Landskabet er ikke forstyrret af tekniske anlæg, men der er anlagt drænkanaler på 
såvel de åbne områder som i de skovklædte dele. 

Vedligehold -  

God 

Uforstyrrethed -  

Uforstyrret 

  

 

Intakthed -  

Middel 

 T4 - Middel tilstand: Området lå for godt 100 år siden som et herregårdsland-
skab med de to store gårde Lindersvold og Strandegård som eneste bebyggelse. 
Med tiden er der opført en del spredt bebyggelse og sommerhuse ved Strandhuse. 
De karaktergivende elementer i dette område fremstår tydelige og kystnærheden 
fornemmes, men udsigten er delvist hindret af spredt beplantning langs kysten. 
Bortset fra trafik på områdets veje, er landskabet uforstyrret. 

Vedligehold -  

Middel 

Uforstyrrethed -  

Uforstyrret 
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