Landskabskarakterområde 01
Lohals skovområde

Geografisk lokalisering og
afgrænsning
Området omfatter Langelands nordspids og afgrænses mod syd af sommerhusområdet Stoense
Udflyttere og af det dyrkede land syd for skoven
Nørrevænge.

Landskabskarakteren
Området er karakteriseret ved et kystnært svagt
bølget morænelandskab med spredte hatbakker
og mindre kystnære skovområder, der skaber
lange markante skovbryn ind mod smalle dyrkede
marker og sammen med hegnsbevoksning langs
markerne deler den smalle ø på tværs.

Karakterområdet
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Landskabsrum mellem skovområderne Vester Stigtehave og Vester Prisskov. Fotos. Katrine Binzer

Bebyggelsen i området findes i klynger langs vejene, mange gange med skovbrynene i ryggen
eller som spredt beliggende gårde og huse. Den
største by er landsbyen Lohals på vestkysten, der
indtil 1998 fungerede som færgehavn med forbindelse til Korsør. På hver side af nordspidsen står
fyr, Franke Fyr mod vest og Hov Fyr mod øst.
På den nordøstlige spids ligger sommerhusområdet Nordstrand, som er en af Langelands
ældste sommerhusbebyggelser. Den ligger på et
sandet marint forland og landskabet frem til spidsen er præget af meget smalle markfelter, der
næsten strækker sig i hele øens bredde, markeret
af diger og bevoksning.
Kysterne er karakteriseret som klintkyster med
smalle sandede strandbredder. Skovområderne
fortsætter helt ud til stranden. På nordvestspidsen
findes Frankeklint på 14 m og nordligere den lille,
bratte skrænt Øren. Det store marine forland på
den nordøstlige spids udgør en af Langelands
mest kendte badestrande. Herfra er der udsigt til
Storebæltsbroen.
Områdets afgrænsede rum mellem skovbryn og
hegn danner et småskala landskab med lukkede
landskabsrum. Denne karakter er et ret nyt kultur-

NIRAS Konsulenterne

fænomen, skabt inden for de seneste 100-150 år.
Billeder fra Strynø fra 1900-årenes begyndelse
gengiver en næsten træløs bebyggelse og et vegetationsåbent kulturlandskab. Sådan har det
også forholdt sig mange steder på Langeland.
Hvor der er udsigter ud mod havet opleves landskabet dog åbent. Udsigterne præges her af det
åbne vand, med den modstående kyst på Fyn i
baggrunden mod vest og på Sjælland og Lolland
mod øst.

Vurdering
Særlig karakteristisk
De smalle landskabsrum mellem skovområderne
Vester og Øster Stigtehave og Vester og Øster
Prisskov, med klynger af mindre huse og gårde og
markante skovbryn på tildyrkede marker med
enkelte hatbakker, er særlig karakteristiske.
Særlige visuelle oplevelser
Skovområderne, der grænser op til kysten kun
med den smalle strandbred mellem vandet og
skoven, rummer særlige visuelle oplevelsesmuligheder.
Det marine forland på Langelands nordligste spids
med udsigten mod Storebæltsbroen vurderes at
udgøre en særlig visuel oplevelsesmulighed.
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Udsigt fra Lohals mod Fyns kyst

Udsigt mod Hov Fyr set fra nordøstlige spids.

Franke Klint set fra nordvestlige spids.

Klintkyst med smal strandbred og kystnært skovområde i baggrunden. Set fra Østerhuse mod syd. Fotos.
Katrine Binzer
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