Landskabskarakterområde 05
Ristinge halvø

Geografisk lokalisering og
afgrænsning
Området omfatter den halvø der rager ud mod øst
fra den sydøstlige halvdel af Langeland og afskærer Marstal Bugt fra det sydfynske øhav mod
nord. Mod land afgrænses området af Ristinge
Nor.

stor bakke, der fra en meget markant, ca. 2 km
lang og ca. 25 meter høj klint mod syd skråner
jævnt ned mod halvøens nordlige kyst. Smalle
dyrkede markfelter markeret af diger med mere
eller mindre bevoksning, løber vinkelret ned over
skråningen mod den nordlige kyst. Bevoksningen i
området samler sig derudover omkring gårde og
huse samt i mindre skovparceller.

Landskabskarakteren
Halvøen kan karakteriseres som et kystnært bakket morænelandskab. Den fremstår som en enkelt
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Halvøen fortsætter over Ristinge Hale og Storeholm og står i forbindelse med Ærø ved Marstal
via en lavvandet barriere med sandrev, som danner øhavets sydlige afgrænsning. Både Ristinge
Klint og det øvrige af halvøens udligningskyst mod
sydøst er et resultat af strømme i den dybe Marstal Bugt, mens den nordvendte kyst er lav lækyst. I øst afkneb Ristinge Nor oprindeligt næsten
helt forbindelsen til Langeland, som Ristinge kun
stod i forbindelse med over et smalt parti af
strandvolde på den sydlige udligningskyst. Noret
blev inddæmmet efter stormfloden i 1872. Inden
da fremtrådte Ristingeområdet mere som en selvstændig ø.
Nærheden til havet og de hyppige havudsigter er
vigtige for landskabskarakteren. Fra Ristinge Hale
er der udsigt til de modstående kyster på Strynø
og Strynø Kalv og på Ærø over de flade mellemliggende holme. Udsigten mod nord præges af
Højbroen mellem Siø og Langeland.
Landskabet adskiller sig fra det øvrige Langeland
ved, at der ikke findes hatbakker i området og ved
sin øst-vestlige landskabsorientering. Det fortæller
om områdets anderledes geomorfologiske dannelsesform, dannet efter bælthavsfremstødet i

sidste istid. Landskabet er i den forstand mere
beslægtet med Ærø og øerne i det øvrige øhav
end med Langelands landskab, der med sine
hatbakker er dannet af en stagnerende del af
gletsjerfremstødet.
Bebyggelsen på halvøen består af landsbyen
Ristinge, med gårde og huse der ligger umiddelbart op til vejen gennem landsbyen. Bygningerne,
som for de flestes vedkommende er hvidkalkede,
står vinkelret på vejen, hvilket levner mulighed for
at kunne se enten direkte ind på gårdspladsen
eller mellem gårdene og udover Ristinge Nor.
Enkeltvis langs vejen mod halvøens spids ligger
desuden en del gårde. Langs Ristinge Strand syd
for klinten, ligger et stort sommerhusområde omgivet af skovbeplantning hovedsagligt med fyr.
De små markfelter og bebyggelsens størrelse
skaber tilsammen et småskala, men åbent landskab med gode udsigter over havet. Landskabet
fremstår enkelt, kun med få landskabselementer,
som primært består af bevoksningen dels på digerne dels langs vejene og bebyggelsen, som er
samlet langs vejene.

Ristinge Klint. Foto set mod vest med Ærø i baggrunden. Fotos. Katrine Binzer
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Ristinge Strand. Set mod sydøst.

Ristinge Hale. Fotos. Katrine Binzer

Vurdering
Særlig karakteristisk
Området vurderes at være særlig karakteristisk
som et kystnært morænelandskab med gode udsigter over vandet og med et tydeligt mønster i
landskabet skabt af spredt bevoksede diger, der
understreger morænebakkens stigning fra kysten i
nord og med den høje bratte klint mod syd.
Særlige visuelle oplevelser
Ristinge Klint er en særlig interessant geologisk
formation, hvor undergrundens lagformationer ses
med regelmæssige fremspring og udgør en særlig
visuel oplevelsesmulighed.
Ristinge Hale rummer med de åbne flader og
strandengsvegetation særlige visuelle oplevelsesmuligheder.
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