Landskabskarakterområde 02
Stoense-Bøstrup dyrkningslandskab

Geografisk lokalisering og
afgrænsning
Området omfatter landskabet inden for nationalparkens undersøgelsesområde syd for
Bræmlevænge Skov langs den vestlige kyst
til Helletofte Strand syd for Lejbølle.

Landskabskarakteren
Området er karakteriseret af et let bølget,
dyrket morænelandskab præget af mere
eller mindre karakteristiske hatbakker, strøet ud over landskabet. Landskabet er opdelt
i mellemstore markfelter af mere eller mindre bevoksede diger og med gårde og huse
langs vejene, spredt i landskabet. Området
er præget af de strukturer, der opstod efter
udskiftningen i starten af 1800-tallet, hvor
mange af landsbyernes gårde blev flyttet ud
i landskabet, men har også en meget samtidig karakter, da det præges af mange
vindmøller.
Bebyggelsen består, ud over spredte gårde
og huse af langstrakte slyngede landsbyer
på det indre af øen formet af vejene, der har
slynget og bugtede sig gennem landskabet
omkring de mange hatbakker. I den sydlige
del af området ses større gårde med større
dyrkningsflader og små skovpartier og engområder omkring sig. Langs kysten findes
flere sommerhusbebyggelser. Den største
mod nord er Stoense Udflyttere, men derudover findes Dageløkke Feriecenter og
Helletofte Strand. Ved Dagelykke landsby
findes en lille havn.
Karakterområdet
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Kyststrækningen er mere eller mindre retlinjet
med smalle mere eller mindre tilgroede strande.
Kystskrænterne er dækket af skævt voksende
træer og krat, formet af vestensvindens kræfter.
Udsigten over vandet er præget af den modstående kyst på Fyn.

transparente landskabsrum. Først forholdsvis tæt
på kysten er landskabet præget af lange åbne kig
ud over vandet. Store dele af området mod nord
er præget af visuel uro fra vindmøllernes roterende blade. Den sydlige del af området er præget af
større marker og store landbrugsbygninger og af
skovbrynene på de mindre skovpartier.

Terrænet med mange hatbakker, sammen med
bevoksningen på digerne og de spredte huse og
gårde, giver et landskab i lille- til middelskala med

Landskabskarakteren med let bølget terræn, bevoksede diger og vindmøller. Foto taget vest for Ennebølle
set mod syd.

En lettere flad hatbakke ved Dageløkke med bagvedliggende landbrugsbygning. Fotos. Katrine Binzer
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Helletofte Strand set mod nord. Bevoksningen formet tydeligt skæv af vestenvinden. Fotos. Katrine Binzer

Vurdering
Særlig karakteristisk
Områdets landskab med dyrkede marker, bevoksede diger, spredte huse og gårde og transparente rum vurderes at være karakteristisk.
Særlige visuelle oplevelser
Området omkring Ennebølle giver med mange
vindmøller, set mellem spredt bevoksede diger og
spredte hatbakker, mulighed for visuelle oplevelser.
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