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2 Terslev landbrugslandskab med 
randmoræne 
 

Nøglekarakter 

Morænelandskab med gennemgående randmoræne, jævnt til bakket terræn og in-
tensivt landbrug med spredte gårde og husmandssteder. 

 

Topografisk kort over landskabskarakterområde 2. 
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Beliggenhed og afgrænsning 

Området ligger i den nordlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod nord af 
kommunegrænserne mod Ringsted og Køge. Mod øst følger grænsen Grevinde-
skov, der samtidig udgør den østlige afgrænsning af en randmoræne, der strækker 
sig fra Ulstrup i nord til Dalby i syd inden for karakterområdet. Den sydlige grænse 
er sammenfaldende med Haslevs bygrænse samt ved det kuperede dødis- og mo-
rænelandskab med talrige større søer omkring herregårdene Bregentved og Gissel-
feld. Den vestlige grænse ses ved skiftet til det jævne eller let bølgede issøland-
skab.  

Landskabskarakteren 

Landskabet er sammensat af flere naturgeografiske elementer såsom randmoræne, 
små partier med hedeslette (ekstramarginale aflejringer) og bundmoræne (moræne-
ler). Det giver generelt et jævnt bølget landskab, med randmorænen som det eneste 
markante bakkedrag. Også arealanvendelsen er sammensat og varierer i forhold til 
andelen af skov, åbne marker og bebyggelsesgrad. Der er tale om et åbent til trans-
parent landbrugsland med en del skovpartier i den østlige og sydlige del. De fleste 
af skovene er gamle og afgrænset af diger, ligesom flere af marklodderne. Der fin-
des en del spredt bebyggelse samt blokudskiftede gårde i den vestlige del. I områ-
dets centrale del findes tætliggende husmandssteder samt de store og historiske 
landejendomme Sofiedal og Storgården.  

 

Randmorænen, skovbrynene og de opdyrkede marker er væsentlige for landskabsoplevelsen. 
Her er udsigten fra randmorænen ved Hesselbakke set mod vest. 
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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. 

 

Strategiske mål for delområder i karakterområde 2. 

M1 – Vedligeholde 

Landskabskarakteren skal i dette delområde vedligeholdes. Karakteren er særligt 
knyttet til det letbakkede terræn og landbrugsmæssig arealanvendelse. De gennem-
gående tekniske anlæg forstyrrer til dels landskabsoplevelsen, men de er generelt 
ikke af en størrelse, der virker dominerende. De gode udsigtsmuligheder fra nord-
siden af Terslev skal vedligeholdes og større byggeri og sammenhængende be-
plantning bør undgås.  

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

ANBEFALINGER OG STRATEGISKE MÅL 
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› Bebyggelsesstruktur. Terslevs bykant fremstår velafgrænset i mødet med det 
åbne land, hvilket skal opretholdes. Herudover findes spredte gårde, hvortil 
nye landbrugsbygninger skal placeres i sammenhæng med de eksisterende 
bygninger og desuden indpasses i terrænet, så de ikke fremstår markante.  

› Skov og skovrejsning. Generelt er landskabet åbent og med transparent af-
grænsning bortset fra to store skovområder hhv. nord og syd i delområdet. 
Særligt det nordlige skovbryn af Haslev Orned opleves som markant på af-
stand og bevirker, at det ikke er muligt at se Haslev by. Bevaring af skoven vil 
medvirke til at vedligeholde delområdets karakter, mens yderligere store om-
råder med skovrejsning i de åbne områder vil være i kontrast til det omgiven-
de landskab.    

› Tekniske anlæg. Landskabet fremstår delvist forstyrret af tekniske anlæg, der 
dog skalamæssigt passer til landskabets middelskala. I de åbne områder er 
landskabet sårbart over for opstilling af store vindmøller, der vil være domine-
rende og synlige over lange afstande i det letbakkede landskab.  

M2 – Vedligeholde 

Det herregårdsprægede landskab i delområdet omkring Sofiedal skal vedligehol-
des. Landskabets skala er stor i kraft af de lige vejstrækninger og store markflader, 
hvor bebyggelsen er sparsom. Det historiske landskab kan vedligeholdes ved at 
sikre, at jorden fortsat anvendes til landbrugsmæssig drift. Samtidig skal den karak-
teriserende hegnsbeplantning på diger langs vejene, der fører ind til Sofiedal, beva-
res.  

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

› Bebyggelsesstruktur. Bebyggelsesgraden skal fortsat holdes lav og fritlig-
gende, spredt bebyggelse skal undgås. Eventuelle nye landbrugsbygninger 
skal placeres i sammenhæng med de eksisterende bygninger ved Sofiedal.  

› Kulturhistorie. Det kulturhistoriske herregårdslandskab omkring Sofie dal 
opleves særligt i kraft af landskabets større skala og simple struktur, der er 
sårbar overfor tilføjelse af nye elementer (bebyggelse, tekniske anlæg mv.). 
Samtidig er det væsentligt at sikre, at trærækker og karakteristisk hegnsbe-
plantning langs vejene bevares.  

› Skov og skovrejsning. For at vedligeholde den åbne karakter, der er knyttet 
til de store markflader uden bebyggelse, er det væsentligt, at der ikke anlæg-
ges store, nye skovområder. De bevoksede diger skal vedligeholdes og even-
tuelle brud i beplantningen bør erstattes af ny beplantning.  

› Tekniske anlæg. Området skal så vidt muligt friholdes for tekniske anlæg 
som vindmøller og store tværgående veje, der vil bryde med strukturen og det 
rolige storskalalandskab. Landbrugsbygninger som siloer mv. vil ikke ændre 
landskabets karakter.   
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M3 – Vedligeholde 

Landskabet i delområdet skal vedligeholdes gennem opretholdelse af de tætliggen-
de mindre landejendomme og små markfelter adskilt af læhegn. Landskabet er af 
mindre skala og opleves mere kompakt, end det omkringliggende landskab. 

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

› Bebyggelsesstruktur. Det er karakteristisk, at delområdet rummer mange 
landejendomme, hvilket bør understøttes ved at undgå store landbrugsbygnin-
ger og hvor nødvendigt at sikre, at de er indpasset i landskabet i forhold til ter-
ræn, beplantning, anden bebyggelse mv.   

› Skov og skovrejsning. Delområdet er uden skov og nye områder med skov 
vil medvirke til, at bryde sammenhængen i det relativt åbne landskab, hvor 
beplantningen hovedsageligt findes umiddelbart omkring bebyggelsen.  

› Tekniske anlæg. Landskabet er sårbart over for anlæg, der kan skabe ubalan-
ce i landskabets lille skala, og store vindmøller og større tværgående anlæg 
(veje, højspænding mv.) bør derfor undgås. Også store landbrugsbygninger vil 
ændre på den nuværende karakter, hvor bebyggelsens størrelse og den mere 
ekstensive anvendelse er med til at karakterisere landskabet.    

M4 – Beskytte 

Landskabet ved og omkring randmorænens nordlige ende er karakteristisk og skal 
beskyttes. Randmorænen kendetegnes ved et variereret terræn med veje, der bugter 
sig op og ned i det højtliggende landskab og hvor skovbryn er med til at definere 
landskabsrummene. Randmorænen kan beskyttes som landskabsform ved at tyde-
liggøre terrænet i kraft af velvalgt placering af skov.    

Handlinger og initiativer, der kan understøtte beskyttelse af landskabskarakteren:  

› Skov og skovrejsning. Grevindeskov i det tilstødende karakterområde er med 
til at afgrænse landskabsrummene og skov udgør derfor allerede en del af ka-
rakteren. Skov kan dels virke forstærkende på terrænformationer, men det kan 
også udviske forskellene. Ved at fritlægge større dele af terrænformationen og 
fjerne de højtliggende dele af skovområderne, vil den varierede terrænoverfla-
de træde tydeligere frem. Det vil også være muligt at skabe udsigt fra forskel-
lige punkter på randmorænen ved at sikre udsigtskiler. Skovbevoksning på 
toppen af randmorænen, og fritlæggelse af de tilstødende områder kan være et 
andet tiltag, der vil medvirke til at øge synsindtrykket af højdedraget. 

› Tekniske anlæg. Delområdet opleves i dag som uforstyrret og ved at undgå 
fremtidige tekniske anlæg, kan karakteren beskyttes. Et varieret terræn som 
dette gør, at de tekniske anlæg kun til tider vil være synlige, men eksempelvis 
placering af vindmøller inden for delområdet, vil kunne forringe eller ændre 
oplevelsen markant.      
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M5 – Udvikle 

Den østligste del af randmorænen, hvor Dalby ligger højt placeret mod syd, kan 
udvikles. Dette skyldes hovedsageligt, at landskabet og karakteren er forstyrret af 
de tværgående veje, der skærer igennem området. Terrænet træder stadig markant 
frem og skråner mod vest og nord og oplevelsen af terrænforskellene skal opret-
holdes ved at undgå beplantning mv.   

Handlinger og initiativer, der kan understøtte udvikling af landskabskarakteren:  

› Bebyggelsesstruktur. Langs landevejen nord for Dalby ligger en del spredt 
bebyggelse og der bør arbejdes mod, at grænsen mellem landsbybebyggelse, 
landområde og øvrig, spredt bebyggelse er klart defineret. Sanering og evt. 
fjernelse af udtjente bygninger langs landevejen bør desuden understøttes. 

› Skov og skovrejsning. Skovrejsning skal undgås eller anlægges, så det ikke 
hindrer udsigten fra Dalby mod nord og særligt mod vest. Skovområder kan 
omvendt medvirke til at understrege bakkedraget, hvis skoven eksempelvis 
placeres højt på randmorænen, hvorved synsindtrykket af højdedraget forstær-
kes.     

› Tekniske anlæg. Den højtliggende randmoræneformation gør, at tekniske an-
læg ses på lang afstand. Inden for delområdet findes allerede motorvej og lan-
devej, men der er ingen høje tekniske anlæg, der bryder med horisonten. Nye 
tekniske anlæg vil ikke direkte stride mod målsætningen om at udvikle karak-
teren, men det skal sikres, at udsigterne fra højdedraget ikke forringes..     

  



   
46 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A032185/Documents/3 Projekt dokumenter/ENDELIG AFLEVERING/LKM_Faxe_samlet.docx 

 

Naturgrundlag 

Geomorfologi: Området er sammensat af flere landskabselementer hvoraf en 
randmoræne er det mest karakteristiske. En randmoræne er skabt af nedfaldent se-
diment eller ved, at der er skubbet eller foldet sedimenter foran isen. Randmorænen 
ligger som et aflangt bakkedrag og strækker sig fra Ulstrup i nord til Dalby i syd. 
Dog er randmorænen afbrudt af Stenkilde Bæk, der skærer igennem bakkedraget. 
Terrænmæssigt fremstår randmorænen mindre markant omkring Høsten Torp. Om-
rådet indeholder desuden mindre områder med hedeslette (ekstramarginale aflej-
ringer), der er dannet af smeltevand i sidste istid. Landskabet omkring Terslev, er 
præget af dødisterræn og fremstår mere kuperet med mange lavninger og vandhul-
ler. Den øvrige del af området er et bundmorænelandskab, der er skabt af aflejrin-
ger under isen, der har efterladt et forholdsvist tyndt lag moræneler oven på tidlige-
re landskabsformer. 

 

Kortet viser jordbundsforhold og terræn inden for karakterområdet. Jordbunden er overvejende 
leret med ferskvandsdannelser og ekstramarginale aflejringer (overvejende sandet og gruset). 

 

BESKRIVELSE 
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Jordtype: Randmorænen samt dødis- og bundmorænelandskabet består overvejen-
de af moræneler gennemskåret af enkelte ferskvandsdannelser, mens hedesletterne 
ved Bjerrede og syd for Sofiendal Hestehave udgøres af ekstramarginale aflejrin-
ger, der består af sand og grus. 

Terræn: Terrænet varierer i området fra randmorænens aflange bakkedrag mod øst 
til det mere kuperede dødislandskab omkring Terslev i vest. Terrænet er mest mar-
kant i den nordlige del ved Ulstrup, hvor Pølsebakke er det højeste punkt med 56 
meter over havet samt ved Dalby i syd med Dalby Bakke 62 meter over havet. 
Bundmorænelandskabet fremstår småbakket eller bølget, mens hedesletterne er 
flade. 

Vandelementer: Der er to åer i området, Orned Bæk og Stenkilde Bæk. Stenkilde 
Bæk er i den nordligste del orienteret i nord-sydlig retning, men deler sig omkring 
Boholt Skov. Orned Bæk løber nord for Haslev og slår en bue øst om Sofiedal. 
Herudover løber Slimminge Å ved den nordlige kommunegrænse og i forbindelse 
hermed findes to mindre søer, Skovbakke Sø og Bjerrede Sø, der begge er skabt 
inden for de seneste 60 år, som følge af råstofindvinding af sand/grus. Nord for 
Sofiedal Hestehave ligger også en mindre sø. Karakterområdet rummer mange 
småbiotoper med vandhuller. 

Landskabskarakterens oprindelse 

Oprindelsen er forbundet til det naturgeografiske grundlag, hvor den gode jord-
bund, hedeslettepartierne, dødislandskabet med mange små afløbsløse lavninger og 
de mange skovbevoksninger præger området. Den gode jordbund har bevirket, at 
områdets landsbyer og storgårde ligger spredt i landskabet uden egentlig struktur. I 
den nordlige del er jorden vådere, og er derfor inddelt i mindre jordlodder med 
mange rette kanaler, der har hjulpet til at dræne jorden.  

Landsbyerne er hovedsageligt grundlagt i 1200- og 1300-tallet.  Hovedgården 
Storgård er anlagt så tidligt som 1320, mens Sofiedal er opstået senere (ca. 1682) 
ved nedbrydning af to landsbyer. Omkring Terslev ses flere gårde, der er blokud-
skiftet, hvorved de kom til at ligge centralt på jordlodderne. Udskiftningsstrukturen 
omkring de øvrige landsbyer (Årløse, Ulstrup, Tjæreby, Høsten Torp og Høsten, 
Dalby Borup og Jenstrup) har ikke skabt letaflæselige strukturer i landskabet.   

Arealanvendelse og landskabselementer 

Bevoksningsstruktur: Området rummer mange større eller mindre skove, hvoraf 
de to største skove er Munkeskov og Haslev Orned. Der er få levende hegn, men 
vejene ved Sofiedal er omgivet af diger med tæt bevoksning. Desuden ses flere 
steder vandhuller med bevoksning omkring i markerne. 
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Der er flere småbevoksninger omkring vandhuller i markerne, hvor der også er sået majs til 
jagtformål.  

Dyrkningsform: Det meste af området er intensivt dyrket. Markerne er generelt ret 
store, med undtagelse af området omkring husmandsbrugene ved Terslev Over-
drev. 

Bebyggelsesstruktur: Der findes flere mindre landsbyer i området, men området 
er hovedsageligt præget af mange enkeltliggende gårde, da de fleste landsbyer er 
blokudskiftede. Bebyggelserne Kværrede og Hejede Huse/Ingelstrup har karakter 
af skovbygder og ligger i rydninger næsten omsluttet af skovene.  Omkring og nord 
for Terslev Overdrev findes et område med husmandsudstykninger, der kendeteg-
nes ved mange huse, der ligger tæt langs vejene. Husmandsbrugene har ofte karak-
ter af hobbylandbrug omgivet af hestefolde og græssede marker. Kun omkring 
Terslev har der været egentlig udstykning til villaer og rækkehuse efter 1960.  

 

Terslev ligger højt i landskabet, her set fra syd.  Bygrænsen af Terslev er delvist omgivet af be-

plantning og et nyere boligområde ses med sorte tage centralt i fotoet. 

Syd for karakterområdet ligger Haslev, der omsluttes af skovområdet Haslev Orned 
samt Dalby, der ligger højt i den østlige ende af randmorænestrøget. 

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Områderne omkring Storgården 
og Sofiedal er herregårdslandskaber med tilhørende store marker og skove omkran-
set af diger. Storgården blev anlagt som hovedgård i 1320, mens herregården So-
fiedal er dannet i 1682. Sofiedal hører nu under Bregentved Gods og fungerer som 
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avlsgård. Det store stuehus er fra 1880 og bliver i dag anvendt som udlejningsboli-
ger.  

 

På fotoerne ses vejen fra Sofiedal mod nordvest, der er omgivet af jorddiger med hegnsbevoks-
ning samt stuehuset ved Sofiedal. 

Øst for Storgaard, ved skellet til Storgård Skov, findes spor af et overpløjet vold-
sted i form af en rund banke på ca. 20 m i diameter. 

Der er ikke mange bevarede fortidsminder i området, men ved Ulstrup mod nordøst 
findes resterne af et næsten ødelagt gravkammer.  

Tekniske anlæg: Området gennemskæres af jernbanen mellem Køge og Haslev. 
Højspændingsledninger (luftledninger) findes flere steder i området. Sydmotorve-
jen og den tidligere hovedlandevej gennemskærer den sydøstlige del af området. 
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Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold  

Skala -  

Middel 

 De væsentlige elementer i dette middelskalalandskab er den gennemgående 
randmoræne i den østlige del af området, den spredte bebyggelse, nogle storgårde 
og spredte skovområder.  Den rumlige afgrænsning er transparent, og udgøres 
ofte af ujævnt bevoksede læhegn, hvor det bølgede eller bakkede terræn medvir-
ker til at skabe visuelle forbindelser på tværs af karakterområdet. Området rum-
mer mange forskellige elementer og fremstår som meget sammensat og kom-
plekst. Dette skyldes ikke mindst de mange gennemskærende tekniske anlæg (mo-
torvej, jernbane, el- og højspændingsledninger) og forskellige naturgeografiske 
aftryk. Modsat skaber de kulturgeografiske forhold og spredte skove en sammen-
hæng i området, selvom strukturen kun opleves som svag. 

Der er udsyn til flere vindmøller i naboområderne og Ringsted Kommune, men 
der er ingen store vindmøller (dog flere husstandsmøller) i selve karakterområdet. 
Flere af de krydsende luftledninger er små elledninger, der kun påvirker landska-
bet lokalt. 

Rumlig afgrænsning - 

Transparent 

Kompleksitet -  

Sammensat 

Struktur -  

Svagt 

Visuel uro -  

Middel roligt 

Støj -  

Afdæmpet  

  

 

Selvom der er bevoksning i markskellene, er der visuelle forbindelser på tværs af karakterområ-
det. Fotoet er taget nord for Terslev. 

Området opleves som middel roligt, men landskabsoplevelsen tæt ved motorvejen 
kan være præget af visuel uro fra trafikken. De mange krydsende el- og højspæn-
dingsledninger hænger lavt og ses derfor kun lokalt. Motorvejen ligger dog lavt, 
delvist bag en højderyg og ses kun lokalt (på under 1 km afstand). Støjmæssigt er 
området afdæmpet.  

Særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder og enkelt-

elementer: Landskabet omkring Sofiedal er et oplevelsesrigt delområde, der skiller 
sig ud fra det resterende karakterområde. Landskabet fremstår enkelt med vinkel-
rette veje omgivet af jordvolde og bevoksning samt store marker uden bebyggelse. 
Beplantningen langs vejene gør, at herregården først ses, når man befinder sig tæt 
ved bygningerne. Vejene er markerede i landskabet, men på trods af de omkranse-
de veje og store markflader, fornemmes kulturlandskabets alder hovedsageligt om-
kring bygningsværkerne ved Sofiedal.  

VURDERING 
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De særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder i karakterområde 2. 

Terslev Overdrev rummer overdrevsbebyggelse, hvor tætheden af huse og land-
ejendomme er høj og hvor landskabets har en lille skala. Det betyder, at området 
med sine mindre jordlodder, relativt tætte bebyggelse og flere markskel og hegn 
opleves som kompakt.  

Randmorænen præger landskabsoplevelsen ved Ulstrup, hvor det tydeligt fornem-
mes, hvordan randmorænen ligger som et aflangt bakkedrag. På selve randmoræ-
nen er terrænet småbakket og vejene bugter sig igennem, særligt ved højdepunkter-
ne Hesselbakke og Pølsebakke. Skovbryn er med til at definere landskabsrummene 
omkring randmorænen. Dels som synlige skovbryn, dels som skovområder i bag-
grunden for øvrig arealanvendelse. 

Terslev ligger højt i landskabet og fra den nordlige bykant er der udsigt mod nord 
og syd, mens udsigten mod øst er afgrænset af skov. Terslev Kirke ligger højt i 
landskabet i den vestlige ende af byen og er særligt synlig set fra syd.  

Der er ligeledes gode muligheder for udsigter fra det højtliggende område ved Ul-
strup og Pølsebakke samt ved Dalbys nordlige og vestlige bykant. 
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Landskabets karakterstyrke i karakterområde 2. 

K1 - Karakteristisk: De væsentligste landskabstræk udgøres af det jævne til let-
bakkede terræn og landbrugsmæssig arealanvendelse, hvor gårdene er placeret cen-
tralt på firkantede markfelter og de mindre landejendomme ligger langs vejene. I 
forhold til bebyggelsesgrad og ændringer i veje og markernes størrelse, har udvik-
lingen været begrænset, men der er tilført tekniske elementer i form af elledninger 
og husstandsvindmøller.   

K2 - Kontrasterende: Landskabet omkring Sofiedal skiller sig ud fra det omkring-
liggende landskab. Kontrasten består i de store marker, lige veje omgivet af høje 
diger og tæt beplantning, samt bygningsanlæggets centrale placering i det herre-
gårdsprægede landskab.  

K3 - Karakteristisk: Karakteren i delområdet er præget af landbrug på jævnt ter-
ræn, men de karakteristiske elementer er komprimeret i delområdet. Samtidig fla-
der terrænet ud ned til Stenkilde Bæk og bebyggelsen er mindre og ligger tættere 
på små jordlodder, adskilt af læhegn. Nogle af de tidligere markskel er fjernet, men 
overdrevsstrukturen med de små jordlodder er stadig tydelig.  
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K4 - Karakteristisk: Randmorænen er et væsentligt element i karakterområdet, og 
træder ud i forhold til det omgivende landskab. På randmorænen er terrænet små-
bakket med veje, der bugter sig igennem det højtliggende landskab. Arealanvendel-
sen afviger ikke fra det resterende karakterområde. Dalby ligger højt i terrænet på 
den østlige del af randmorænen, der i denne del brydes af motorvej og landevej og 
er sløret af udviklingen. Landskabet her brydes igennem af motorvej og landevej.    

Skovbryn er med til at definere landskabsrummene omkring randmorænen. Dels 
som synlige skovbryn, dels som skovområder i baggrunden for øvrig arealanven-
delse. 

Vejen bugter sig omkring og op over randmorænen ved Pølsebakke. 
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Landskabskarakterens tilstand i karakterområde 2. 

Intakthed -  

God 

 T1 - Middel tilstand: Landskabets struktur i form af bebyggelse, skovområder, 
veje og markstruktur er ikke ændret væsentligt, efter landsbygårdene blev udskif-
tet. Selvom nogle markskel er fjernet, er mange læhegn og diger intakte og vedli-
geholdt.  

Området er forstyrret af gennemgående jernbane og de tværgående elledninger, 
der dog ikke er visuelt markante i hele området, men lokalt.   

 

Vedligehold -  

God 

Uforstyrrethed -  

Forstyrret 

  

Intakthed -  

Dårlig 

 T2 - Dårlig tilstand: landskabets karakter kan opleves, men de tværgående veje 
forstyrrer og har ændret konteksten for landsbyerne Høsten og Jenstrup. I stedet 
for et roligt landbrugslandskab, er karakteren påvirket af nærheden til de to veje 
og Dalbys bykant. Samtidig er den åbne karakter øst for Gammelsøgård med tiden 
ændret til at indeholde områder med beplantning og vandhuller.     

Landskabsoplevelsen er forstyrret af motorvej, landevej og bykant.  

Vedligehold -  

Middel 

Uforstyrrethed -  

Forstyrret 
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