Landskabskarakterområde 06
Skovlandet morænelandskab

Geografisk lokalisering og
afgrænsning
Området dækker Ærøs sydøstlige del og grænser
op til Gråsten Nor mod vest. Den sydvendte kyst
grænser op til Østersøen, mens den nordvendte
kyst på Ærøs langstrakte næs med Ommelshoved

for enden, grænser op til Øhavet. Næsset former
en krog på området og danner en bugt mellem
næsset og det øvrige Ærø med yderligere en lang
smal bugt, Kløven, der skærer sig ind i området.
Kyststrækningen på den sydøstlige side af næsset vender således ind mod Ærø.

Karakterområdet
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Landskabskarakteren
Området er karakteriseret af et svagt bølgede
kystnært morænelandskab med et terræn der
skråner jævn ned mod kysten. Små markfelter
danner et mosaikmønster markeret af diger, hvorpå der findes mere eller mindre sammenhængende bevoksning.
Bebyggelsen i området består mange steder af
gamle bindingsværkshuse og findes langs de let
snoede veje og i de to mindre landsbyer, Kragnæs og Ommel. Langs vejen Græsvænget strækker bebyggelsen sig ud fra Ærøs største by Marstal og syd for denne vej, som en overgang fra
dyrkningslandskabet til Marstal by, ligger et husmandsområde kaldet Gudsgave, med spredte
huse mellem meget små markparceller. Ommel
Kirke ligger for enden af den dybe bugt kaldet,
Kløven.
Bevoksning i området findes på digerne og omkring bebyggelserne. Områdets navn Skovlandet,
må henvise til tidligere tilstande, da skovbevoksning ikke er karakteriserende for landskabet, dog
findes en stor del af Ærøs få mindre skovområder
syd og nordvest for Marstal. Ved Ommelshoved
og langs Kløven Bugt findes større områder med
lav strandengsbevoksning.
Strandbredderne generelt er smalle og stenede.
Ud til Kløvenbugten bærer den præg af lavenergi-

kystens karakteristika med tagrør og smal til ikke
eksisterende strandbred. Den sydvendte kyst
præges af kystklinter.
Terræn, bevoksning og bebyggelse danner tilsammen et småskala landskab med skiftevis åbne
og lukkede rum afhængig af, om der er visuel
sammenhæng til kysten eller ej. Udsigterne mod
syd og øst præges af Østersøens store vidder,
men med Tysklands modstående kyster, der kan
anes i horisonten. Mod nord er udsigterne præget
af de modstående kyster, på Halmø umiddelbart
ud for kysten, og Birkholm og Tåsinge længere
væk. Fra næsset er der også kig ind til resten af
Ærø og Ærøskøbing på den anden side af Kløven, der skærer sig ind i området.

Vurdering
Særlig karakteristisk
Karakteren af det kystnære let bølgede landskab
med små markfelter markeret med bevoksede
diger vurderes særlig karakteristisk i den nordlige
del af området omkring Ommel og Kragnæs.
Særlige visuelle oplevelser
Der er særlige visuelle oplevelsesmuligheder
mange steder i området på grund af de mange
smukke udsigtsmuligheder over vandet. Af særlige områder kan nævnes Ommelshoved med
strandengen og udsigten ind mod Ærø og mod
øhavet.

Udsigten fra Ommelshoved ind mod Ærø.

Udsigten over strandengen ved Ommelshoved mod Ærøskøbing. Fotos. Katrine Binzer
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