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 9 Faxe kyst- og morænelandskab 

Nøglekarakter  

Bølget til svagt bakket morænelandskab med landbrug, spredte skovområder, Faxe 
Kalkbrud og Faxe ådal. 

 

Topografisk kort over landskabskarakterområde 9. 
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Beliggenhed og afgrænsning 

Området ligger i den sydlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod sydøst af 
Faxe Ladeplads og den varierede kystlinje med klinten ved Troldhøje og sommer-
husområde ved Strandlodshuse. Den østlige grænse adskiller karakterområdet fra 
det tæt bebyggede landbrugslandskab med mange husmandssteder i karakterområ-
de 6 og følger sydpå udkanten af Vesterskov og Strandskov. Mod syd er området 
afgrænset ved det marine forland nord for Feddet. Den vestlige grænse er sat hen-
holdsvis ved overgangen til det stærkt kuperede dødislandskab og overgangen til 
herregårdslandskabet vest for Faxe i område 10 og 5. 

 

Ådalen omkring Faxe Å er ganske markant ved Blåbæksmølle. I baggrunden ses det bakkedrag, 
hvor Faxe Kalkbrud ligger. Skorstenen hører til Faxe Kalk A/S, hvor kalken bearbejdes. 

Landskabskarakteren 

Det sammensatte landskab består af landbrugsflader, skov, forskellige typer af 
kyststrækninger, vandløb med enge og mølledrift, industri og råstofindvinding, 
herregårdslandskab og rummer samtidig et fritidslandskab med sommerhusområ-
der. I det gennemgående bølgede terræn ligger Faxe og kalkbruddet højt placeret, 
ligesom der i karakterområdets sydlige del findes et bakkeparti ved Strandegård 
Dyrehave. De høje partier skaber gode udsigtsmuligheder, men også ved de åbne 
landbrugsflader, kan der flere steder opnås lange kig. Landskabsrummene er i høj 
grad afgrænset af skovbryn fra de mange store og små skovområder. Området er 
hovedsageligt et middelskala landskab med mange små, krogede veje, en del soli-
tæreenkeltliggende gårde, spredte vandhuller, skove og lunde. 
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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 9. 

M1 – Vedligeholde 

Landskabet i delområdet skal vedligeholdes. Delområdet er sammensat af områder 
med enkeltliggende gårde, læhegn og diger samt områder, hvor udviklingen om-
kring Faxe og Faxe Ladeplads præger landskabsbilledet.  

ANBEFALINGER OG STRATEGISKE MÅL  
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Handlinger og initiativer, der kan understøtte vedligeholdelse af landskabskarakte-
ren: 

› Bebyggelsesstruktur. Overgangen mellem sommerhusområdet Strandlodshu-
se og Faxe Ladeplads er i dag tydelig i kraft af skift i bebyggelse. Denne tyde-
lige overgang skal opretholdes ved at undlade byggeri mellem de to typer af 
bebyggelse, så de to områder ikke flyder sammen.  

Grænsen mellem by og land ved lansbyerne i området er generelt tydelig og 
bør opretholdes.   

› Kulturhistorie. I omgivelserne umiddelbart omkring flere af delområdets 
landsbyer er der fortsat spor af udskiftningsmønstrene i form af veje, jorddiger 
og levende hegn. Disse strukturer vidner om landskabets oprindelse og skal så 
vidt muligt bevares ved bl.a. at undlade at nedlægge de små veje og understøt-
te fortsat hegnsbeplantning.   

› Skov og skovrejsning. Skovrejsningsområder vil ikke være i strid med karak-
teren, da delområdet allerede i dag rummer flere skovområder. Fjernelse af 
skovområderne kan dog ændre karakteren og oplevelsen af delområdet som et 
robust landskab. Omkring Fakse Å bør beplantning og skovrejsning så vidt 
muligt undgås, da det kan medvirke til at begrænse effekten af slugten, der er 
særligt tydelig omkring og vest for Blåbæk Mølle.  

› Tekniske anlæg. Centralt i delområdet omkring Faxe og Faxe Ladeplads op-
leves landskabet som sammensat af både naturlige og tekniske elementer og 
vil derfor være robust over for ændringer og tiltag. I den sydlige og østlige del 
af karakterområdet er landskabet mere homogent og vil være sårbart hvorfor 
tekniske anlæg vil virke forstyrrende.  

De stormflodssikrede kyststrækning (betonmur og høfder)  kan med fordel for 
det landskabelige udtryk ensartes, evt. i forbindelse med klimatilpasningspro-
jekter for udløbet af Fakse Å. 

M2 – Udvikle  

Kalkbruddet udgør et delområde hvor det foranderlige i landskabet er en del af ka-
rakteren, og for at understøtte denne tilstand, skal det sikres, at landskabet fortsat 
udvikles. Indvinding af kalk vidner om en tæt forbindelse mellem natur- og kultur-
geografien og den fortsatte kalkbrydning med maskiner, er en fortsættelse af de 
aktiviteter, der har præget området de sidste par hundrede år.  

Handlinger og initiativer, der kan understøtte beskyttelse af landskabskarakteren: 

› Kulturhistorie. Indvinding af kalk i Faxe kalkbrud rækker langt tilbage i hi-
storien og fortsat indvinding af råstoffer er i overensstemmelse med karakte-
ren. De områder, der med tiden efterlades kan bearbejdes og gøres tilgængeli-
ge for friluftsaktiviteter, naturområder mv. hvor det menneskeskabte landskab 
tydeligt kan opleves.  
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I den sydlige del af delområdet er overskudsmateriale blevet til et bakkeparti, 
der tydeligt skiller sig ud i forhold til det omkringliggende landskab som et 
kunstigt skabt landskabselement. Evt. fremtidig bearbejdning af overskudsma-
teriale kan med fordel anvendes til at skabe nye områder med naturmæssige 
og rekreative værdier.   

› Tekniske anlæg. De tekniske anlæg tilknyttet kalkbruddet medvirker til at 
landskabsoplevelsen er forstyrret – både støjmæssigt og visuelt. Tekniske an-
læg uden tilknytning til kalkbruddet (f.eks. højspændingsledninger, telemaster 
og ny infrastruktur) vil medføre yderligere forstyrrelser til landskabet og bør 
undgås.  

M3 – Vedligeholde  

Det herregårdsprægede landskab i delområdet omkring Rosendal 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 beplantning, særligt langs med de lige veje, der fører ind til Rosendal, 
opretholdes.  

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 Rosendal.  

› Kulturhistorie. Det kulturhistoriske herregårdslandskab omkring Rosendal 
opleves særligt i kraft af landskabets simple struktur, der er sårbar overfor til-
føjelse af nye elementer (bebyggelse, tekniske anlæg mv.). Samtidig er det 
væsentligt at sikre, at alléer og trærækker langs veje opretholdes.  

› Skov og skovrejsning. Delområdet rummer et enkelt skovområde, og for at 
opretholde den åbne karakter der er knyttet til de store markflader uden be-
byggelse, er det væsentligt, at der ikke anlægges store, nye skovområder.  

De beplantede vejstrækninger (enkeltrækkede vejtræer og alléer) skal vedlige-
holdes og fældede træer bør erstattes af nye.  

› 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. 

M4 – Vedligeholde  

Landskabet mellem de to skovområder Vemmetofte Skov og Stubberup skov skal 
vedligeholdes. Delområdet byder på en mere rolig og uforstyrret landskabsoplevel-
se end i det resterende karakterområde, og særligt de markante skovbryn og åbne 
markflader sikrer dette.  
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Handlinger og initiativer, der kan understøtte beskyttelse af landskabskarakteren:  

› Bebyggelsesstruktur. Området bør friholdes for yderligere bebyggelse, der 
ikke er direkte relateret til landbrugsmæssig drift. Samtidig er det væsentligt at 
sikre, at bebyggelsen fortsat er struktureret omkring den gennemgående vej.  

› Skov og skovrejsning. Selvom de markante skovbryn netop er med til at de-
finere delområdet, bør yderligere skovrejsning undgås, da det kan hindre den 
visuelle forbindelse tværs gennem området.   

› Tekniske anlæg. Store landbrugsbygninger vil være i kontrast til landskabets 
skala og oplevelsen af kulturlandskabet som ensartet og kun i begrænset om-
fang udbygget. Øvrige tekniske anlæg bør undgås, da det vil ændre den ufor-
styrrede landskabsoplevelse, særligt ved opstilling af eksempelvis vertikale 
høje anlæg som master, højspændingsledninger, vindmøller mv.    
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Naturgrundlag 

Geomorfologi: Området udgøres primært af et bundmorænelandskab, der er dan-
net under sidste istid, hvor der under isen blev aflejret et forholdsvist tyndt lag mo-
ræneler oven på det eksisterende landskab, der udgøres af kalk. Nogle steder – bl.a. 
hvor Faxe ligger, er kalken meget tæt på overfladen og den markante formation 
gør, at byen ligger højt. Herudover er der efterfølgende dannet klinter langs kysten 
sådan som det ses ved Strandegård Dyrehave.  

 

Kortet viser jordbundsforhold og terræn inden for karakterområdet. Jordbunden er overvejende 
leret, men gennemskåret af ferskvandsaflejringer omkring åløbene. 

BESKRIVELSE 
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Jordtype: Jordbunden er domineret af moræneler gennemskåret af adskillige 
ferskvandsdannelser. Nogle steder ligger kalken ganske tæt på overfladen og ved 
kysten findes et område med flyvesand og et område præget af marine aflejringer. 

Terræn: Terrænet fremstår bølget i den nordlige del, men bliver mere bakket mod 
syd. I størstedelen af området varierer terrænet mellem 10-20 meter over havet. 
Omkring Faxe Kalkbrud og Faxe når terrænet dog op i en højde på ca. 50 meter 
over havet. 

 

Terrænet stiger mod Faxe, der ligger på et højt parti på op til 60 meter over havet 

Vandelementer: Der er tre åer i området. Faxe Å og Lilleå gennemskærer begge 
området med udløb i Faxe Bugt. I den nordøstlige del slår Vivede Mølleå desuden 
et sving ind i området omkring Vivede. Områdets vandløb og åer er kun delvis re-
gulerede og der findes en del enge omkring Faxe Å. 

Derudover findes der flere søer i de tidligere og nuværende råstofgrave omkring 
Faxe og desuden mange små vandhuller omgivet af bevoksning på markerne. 

Kyst: Området har en sydøstvendt kystlinje på knap 2 km ud mod Faxe Bugt. Sø-
kort viser, at havbunden skråner forholdsvist stejlt ud for kysten og der er 250-500 
m til en dybde på 4 m. Der er desuden gravet en sejlrende ind til havnen. Kysten 
udgøres nord for Faxe Ladeplads af sandstrand med en bredde på ca. 10-15 m. Bag 
sandstranden findes et vegetationsbælte af varieret bredde og med strandengsbe-
voksning. 
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Faxe Ås udløb i Faxe Bugt 

Ved Strandlodshuse og Faxe Ås udløb i havet er kysten befæstet med beton og 
kampesten med en smal sandstrand på op til 5 m foran. De sydligste knap 2 km 
lange kystlinje består af en kystklint, der jævnligt eroderes. Klinten er enkelte ste-
der op til 15 m høj og bakkedraget fortsætter ind i landet mod det markante bakke-
parti ved Hyllede. På en del af strækningen går landskabet over i landbrug, mens en 
ca. 500 m lang strækning er dækket af skoven, Strandegård Dyrehave, der ligger 
helt ud til kystskrænten.  

 

Kysten ved Strandlodshuse er befæstet for at beskytte mod stormflodssituationer. I baggrunden 

ses industrihavnen i Faxe Ladeplads samt kirkens smalle spir.  

Landskabskarakterens oprindelse 

Området er både præget af land- og skovbrug, med spredte landsbyer og herre-
gårdslandskab omkring Rosendal. De fleste landsbyer er anlagt i perioden 1350-
1500. Kalkforekomsterne omkring Faxe har i nyere tid dannet basis for et indu-
strimiljø omkring udvinding og udskibning af kalk. Endelig er der anlagt sommer-
huse, hvor der er sandstrande og områder med overlejret flyvesande ved kysten af 
Faxe Bugt. 
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Faxe by ligger på kanten af kalkbruddet. Her er det byens kulturhus og biograf, der ligger med 
udsigt over kalkgraven og det bagvedliggende landskab. 

Arealanvendelse og landskabselementer 

Bevoksningsstruktur: Området er domineret af mange større og mindre skovom-
råder, herunder Stubberup Skov som den største og Vivede Vænge, Dyrehave, Hyl-
leholt Skov, Folehave og Strandegård Dyrehave som de øvrige store skovområder. 
Der findes desuden at stort antal mindre skovområder og træbevoksninger. De fle-
ste af skovene er gamle løvskove. 

Dyrkningsform: Området omkring Rosendal er et typisk herregårdslandskab med 
store marker uden bebyggelse, alleer og tilknyttet dyrehave. De øvrige dele af det 
åbne land er præget af landbrug og skovbrug. Omkring Faxe Å findes desuden 
engarealer, der anvendes til ekstensiv drift.   

Bebyggelsesstruktur: Der findes flere landsbyer i området, som har tydelige ud-
skiftningsmønstre med ejendomsskel markeret af diger og levende hegn. Det gæl-
der Roholte, Orup, Tystrup, Vallebo, Ebbeskov og endelig Stubberup, hvor også 
den oprindelige landsbystruktur omkring gadekæret er bevaret.  Der er sommer-
husbebyggelse i et område ved kysten ved Strandlodshuse samt i den nordlige del 
af Faxe Ladeplads. 

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Herregården Rosendal hed tidli-
gere Totterupholm. Den er opført i 1560, men den nuværende hovedbygning er fra 
1600-tallet og 1847-49. 

Ca. 2 km syd for Faxe ligger Blåbæks Mølle ved Faxe Å. Den kendes fra 1664, 
men er sikkert ældre. Opstemninger og mølledammen ses tydeligt i terrænet. Sam-
tidig er der opført en gammel hollændermølle kun få hundrede meter fra vandmøl-
len, begge går under titlen Blåbæks Mølle.  

I Stubberup Skov findes langdyssen Junkershøj som er 50 m lang, med mange 
randsten og to kamre. I Præstevænget findes gravhøjen Troldhøj. 
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Langdyssen "Fandens Fodspor" ligger i et kryds på vejen mellem Roholte og Strandlodshuse.  

Ved Store Elmue ligger en smuk stendysse fra den yngre stenalder. Det er en stor-
stensgrav med flere store overliggere. Det mærkelige navn på dyssen "Fandens 
Fodspor" skyldes, at der er en uregelmæssighed på en af de overliggende sten. Det 
ser ud som om der er et aftryk af en stor fod. 

I og ved den østlige del af Strandegårds Dyrehave ses en gruppe på fire bøge- og 
egetræsbevoksede gravhøje og en lille langdysse fra bondestenalderen. I nærheden 
findes resterne af en stærkt forstyrret stensætning, som, ud fra arkivtegninger på 
nationalmuseet, må opfattes som resterne af en skibssætning. Højene kaldet Trold-
høje ligger monumentalt placeret ved den stejle klint med god udsigt over havet. 

Roholte Kirke er bygget i 1441 og er opført med en blanding af munkesten og 
kalksten fra Stevns Klint. Kirken ligger højt i landskabet, men er omgivet af lands-
byens bebyggelse. 

 

Roholte Kirke er opført med en blanding af munkesten og kalksten fra Stevns Klint.  
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Tekniske anlæg: Råstofindvindingen ved Faxe kalkbrud præger området, dels ved 
de nuværende og tidligere grave, dels ved de deponier af overskudsmateriale, der er 
lagt op i store flade bakker nord for vejen mellem Faxe og Faxe Ladeplads. Her 
findes også et anlæg til bearbejdning af kalk.  Der er yderligere et deponi syd for 
Tystrup, der rummer Faxe Genbrugsplads.  

Området gennemskæres af hovedvej og jernbane mellem Faxe og Faxe Ladeplads. 
En højspændingsledning krydser området i nordøst-sydvestlig retning. En del af 
kysten på strækningen mellem Strandlodshuse er befæstet med "hård" kystsikring. 

 

De kunstige bakker øst for Faxe rager op i det ellers jævne til bølgede landskab. 
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Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold 

Skala -  

Stor – middel 

 Landskabet fremstår sammensat af mange forskellige elementer, herunder skov-
områder, ådal, by- og sommerhusområder, kalkbruddet og tilknyttede tekniske 
anlæg, jernbane, delområder med herregårdspræg samt en varieret kystlinje.  

I karakterområdets bølgede til svagt bakkede terræn er oplevelsen præget af land-
skabets store til middel skala, der gør, at det flere steder er muligt at se langt på 
tværs af de åbne markflader, samtidig med, at store som små skovområder er med 
til at afgrænse den visuelle sammenhæng i landskabet.   

Omkring industrianlæggene ved såvel Faxe som Faxe Ladeplads er der stedvis 
visuel og støjmæssig uro i det ellers rolige landskabskarakterområde. 

Særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder og en-

keltelementer: Et delområde ved Kissendrup skiller sig ud fra det resterende ka-
rakterområde idet der opleves en anden ro og struktur end i det resterende karak-
terområde. Strukturen skabes af den gennemgående vej, der er omgivet af skov-
bryn mod både øst og vest, hvilket samtidig medvirker til, at landskabet opleves 
enkelt og roligt.   

Rumlig afgrænsning 

– Transparent 

Kompleksitet -  

Meget sammensat 

Struktur -  

Svag 

Visuel uro -  

Middel roligt 

Støj -  

Afdæmpet 

  

Området omkring Rosendal er præget af at være et herregårdslandskab med store 
markflader, begrænset bebyggelse og tilknyttede skovområder. Langs adgangsve-
jene er der plantet vej- og allétræer, der understreger herregårdspræget. Området 
skiller sig ud fra det omgivende landskab og er derfor et oplevelsesrigt delområde.    

Faxe Kirke ligger placeret på højeste punkt i byen og fungerer som et vartegn, kun 
få hundrede meter fra kalkbruddets vestlige kant.  

Ved Faxe Å ligger Blåbæks Mølle, der er beskrevet under kulturhistoriske enkelt-
elementer, men samtidig udgør et landskabeligt oplevelsesrigt enkeltelement i sam-
spil med ådalens terræn.   

 

Landbrugsfladerne er store og sammenhængende i delområdet ved Kissendrup, og de store sko-
ves skovbryn er med til at afgrænse delområdet visuelt. 

VURDERING 
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De særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder i karakterområde 9. 

Fra den vestlige kant af kalkbruddet er der særligt gode visuelle oplevelsesmulig-
heder. Herfra er det dels muligt at følge med i det imponerende arbejde i selve 
kalkgraven, ligesom der er udsigt over det bagvedliggende landskab. Særligt mod 
nord, hvor der ikke er opbygget en vold af materiale, kan man se langt.  

Kysten i karakterområdet er af meget varierende type, men fælles for hele stræk-
ningen er, at der kan opnås særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Disse er særligt 
knyttet til udsigten over Faxe Bugt, men også til den varierende kystlinje.   
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Landskabskarakterens styrke 

 

Landskabets karakterstyrke i karakterområde 9. 

K1 - Karakteristisk: Landskabselementerne i dette karakterområde fremstår tyde-
lige. Landskabets oprindelse er ligeledes til at genfinde, idet der fortsat findes et 
stort antal spredte gårde og markskel markeret med sten- og jorddiger og levende 
hegn kan genfindes. Landskabet er dog ændret i takt med udbygning af de to til-
grænsende byområder (Faxe og Faxe Ladeplads) ligesom der er et stort sommer-
husområde og flere tekniske anlæg.   

K2 - Kontrasterende: Området er præget af råstofindvinding fra det store kalk-
brud. Det åbne brud fremstår som et markant anderledes delområde og skalamæs-
sigt langt større end det øvrige landskab. Sammenhængen mellem naturgrundlaget 
med den kalkholdige undergrund og de kulturhistoriske træk er her meget tydelig i 
kraft af råstofindvinding, der har stået på i flere århundreder. Arealer inden for del-
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området, hvor der ikke graves, er også præget af indvindingsaktiviteter i form af 
tekniske anlæg og oplagring af restmateriale i nye bakkeformationer. 

K3 - Kontrasterende: Området er kontrasterende, idet det adskiller sig som herre-
gårdslandskab i et opdyrket landbrugslandskab. Her er kun bebyggelse ved hoved-
gården Rosendal, og langs flere af vejene er der alléstrækninger eller trærækker. 
Samtidig bevirker de store markflader og lige vejstrækninger, at landskabets skala 
her opleves som større end i det omgivende landskab.  
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Landskabskarakterens tilstand  

 

Landskabskarakterens tilstand i karakterområde 9. 

Intakthed -  

Middel 

 T1 - Middel tilstand: Der er sket en udvikling i landskabet omkring kysten i form 
af voksende bebyggelse ved Faxe Ladeplads og ved sommerhusområdet Strand-
lodshuse. Foruden de tekniske elementer i landskabet (jernbane, højspændingsled-
ning og genbrugsplads) fremstår landskabet med god forbindelse mellem natur-
grundlag og kulturhistorisk udvikling i kraft af råstofindvindingens mangeårige 
historie. De karaktergivende landskabselementer er i god stand - de spredte skov-
områder er opretholdt og afgrænses af diger, ligesom mange af de oprindelige 
markskel stadig er markeret af sten- og jorddiger.  

Vedligehold -  

God 

Uforstyrrethed -  

Uforstyrret 

  

Området opleves som uforstyrret, selvom bynærheden til Faxe og Faxe Ladeplads 
præger oplevelsen i den centrale del. 
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Intakthed -  

God 

 T2 - God tilstand: Set i forhold til landskabets oprindelige udformning med et 
kalkmassiv under et tyndt lag muldjord, har landskabet her undergået en markant 
forandring gennem de sidste mange hundrede år. Som kulturlandskab under kon-
stant forandring er intaktheden god. Samtidig viser råstofindvindingen en tæt for-
bindelse mellem natur- og kulturhistorie. 

Landskabsoplevelsen er under evig forandring og ved udsyn over kalkbruddet vil 
arbejdende maskiner være en del af udsigten og landskabsoplevelsen.   

 

Vedligehold -  

Middel 

Uforstyrrethed -  

Forstyrret 

  

Intakthed -  

God 

 T3 - God tilstand: Delområdet er omkranset af skov hvilket gør, at landskabsop-
levelsen adskiller sig fra det mere tekniske og udbyggede landskab mellem Faxe 
og Faxe Ladeplads. Landskabet er stort set ikke udviklet, og de åbne marker og 
spredte bebyggelse er i god stand.   

Landskabet i delområdet er uforstyrret.  

Vedligehold -  

God 

Uforstyrrethed -  

Uforstyrret 
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