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Landskabelig vurdering i forhold til ny stald (udflytning) på
ejendommen Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev.
I forbindelse med ønske om etablering af ny stald skal Aabenraa Kommune vurdere
de landskabelige forhold. Staldens placering fremgår af kort 1, 2, 3. Ejeren har peget
på stald 1, som alternativ placering. Stald 2, er der placering, som ejeren ønsker.
Området øst for Bajstrup
Området ligger i det åbne land, syd for Tinglev og øst for landsbyen Bajstrup.
Området afgrænses mod vest af Bajstrup og jernbanetracéen, der går fra Tinglev til
Padborg. Nord for området løber Bjerndrup Mølleå og sydligere Gejlå.
Området indeholder især de arealer, som Bajstrup Bygade 74 har til rådighed.
Landskabet består af Tinglev hedeslette, ådale, vandløb, skove, hegn, enge m.m. og
er meget rigt og varieret.
Landskab
Området er præget af den flade hedeslette med Tinglev mose, ådalene Bjerndrup
Mølleå og Gejlå med slyngede vandløb, landbrugsarealer og de mange tætte levende
hegn, småbeplantninger, landbrugsbygninger, fritliggende boliger og landsbyen
Bajstrup.
Landbrugslandskabet er åbent med udsyn, der kun stedvist er afbrudt af skove, hegn
og bygninger. Jorden dyrkes og er indhegnet med læhegn, der er et karakteristisk
element i landskabet. Områderne omkring Tinglev Mose og ådalene Bjerndrup Mølleå
og Gejlå udnyttes ekstensivt og indeholder mange naturområder såsom vandhuller,
mose, enge og småskove.
Ådalene Bjerndrup Mølleå og Gejlå er gennemgående uforstyrret, uberørte, smal og

markante ådale med et varieret løb gennem åbne landskabsrum på hedesletten og
lukkede landskabsrum med plantager. De ådalsnære arealer dyrkes ekstensivt og
fremstår naturpræget. Landskabet har stor variation og et særligt oplevelsesindhold i
forhold til varieret ådal med væsentligt naturindhold.
Ådalen krydses flere steder af små veje og gør det muligt at komme rundt i området
og opleve variationen.
Landbrugslandskabet er sårbar overfor etablering af nye, store landbrugsbygninger,
der bliver meget synlige i landskabet. En udflytning kan derfor komme til at
fremtræde som et dominerende fremmedelement i det flade landskab og ødelægge
det særlige oplevelsesindhold i forhold til varieret ådal med væsentlig naturindhold.
Værdifuldt landskab
Områderne omkring ådalene Gejlå og Bjerndrup Mølleå ligger ifølge Kommuneplan
2009 indenfor udpegningen af værdifulde landskaber (se kort 2).
Udpegningen skal sikre, at der tages hensyn til de landskabelige, geologiske og
friluftsmæssige interesser.
De værdifulde landskaber skal som hovedregel friholdes for nye tekniske anlæg,
byudvikling og nye bebyggelser, der skæmmer landskabet eller forringer de visuelle-,
kulturhistoriske- eller oplevelsesmæssige værdier. Byggeri og anlægsarbejder,
beplantning m.v., som kan sløre de geologiske landskabstræk, skal undgås.
Et evt. samfundsmæssigt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og udformes
med særlig hensyntagen til landskabet. Ved placering og udformning af byggeri og
anlæg, skal der tages hensyn til de interesser, der er knyttet til befolkningens
friluftsliv. Byggeri skal som hovedregel opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.
Større bygninger og anlæg, herunder landbrugsbygninger, der opføres uden
tilknytning til eksisterende bygninger, skal afskærmes af beplantninger i nødvendigt
omfang, under hensyn til værdierne i det omgivende landskab.
Inden for de værdifulde landskaber skal der i planlægningen lægges særlig vægt på at
sikre og udbygge offentlighedens adgang. Offentlighedens adgang til naturområder,
skove, kulturminder og oplevelsesrige landskaber skal sikres og udbygges.
Biotoper og vegetation
I området er der flere vådbiotoper. I det nordlige og sydlige del af omådet er der to
vandløb. Gejlå og Bjerndrup Mølleå er begge slyngede vandløb. De er gennemgående,
uforstyrret, uberørte, smalle og markante ådale med et varieret løb gennem åbne
landskabsrum på hedesletten og lukkede landskabsrum med plantager. De ådalsnære
arealer dyrkes ekstensivt og fremstår naturpræget med vandhuller, enge, moser og
småskove.

Beplantningen i området er varieret og består af læhegn, fritstående træer, skove,
skovbryn og lysninger, naturarealer med beskyttede naturtyper, enge, moser.
Store dele af området bliver dyrket jordbrugsmæssigt med skiftende afgrøder. På
grund af den meget intensive dyrkning samt gødskning, forventes der ikke at være
særlige artsrige vegetationer på de dyrkede arealer. Den ensidige
plantesammensætning på de dyrkede steder tiltrækker heller ikke større mængder
insekter, der giver føde for pattedyr og fugle.
Sammen med de levende hegn, skovarealerne, vådområderne, vandhullerne og
vandløbene giver de mindre landsbysamfund og spredte gårde små og større nicher
for især dyrelivet med deres flere hundrede år gamle struktur og netværk af haver,
levende hegn og træer. De spredte vådbiotopområder danner sammen med de
beplantede områder et netværk af trædestensbiotoper.
Biologiske korridorer
I Kommuneplan 2009 er der udpeget spredningskorridorer langs både Bjerndrup
Mølleå og Gejlå.
De biologiske korridorerne er langstrakte områder, som vurderes at have betydning
som spredningsveje for dyr og planter. Korridorerne ligger typisk langs og imellem
naturarealer og landskabstyper samt i forbindelse med de internationale
naturbeskyttelsesområder, vildtreservater og lokaliteter, hvor der er registreret store
mængder trafikdræbte dyr.

Områder med naturinteresser
Omkring ådalene Bjerndrup Mølleå og Gejlå er der udpeget områder med
naturinteresser. Det er områder, hvor det vurderes, at en forøgelse af de biologiske
værdier, vil have betydelige fordele for natur og miljø. Områderne kan være udpeget
både på grund af eksisterende biologiske forhold, betydningen som beskyttende
randområder omkring naturarealer, eller det at de sammenbinder eksisterende
naturarealer. Områderne indeholder typisk både mindre og spredt liggende
naturarealer og intensivt drevne landbrugs- og skovarealer.
Skovrejsning
I ådalene Bjerndrup Mølleå og Gejlå er skovrejsning uønsket. I området syd for Gejlå
ådal er skovrejsning ønsket.

Natur
Skovbyggelinier
I det sydlige område, hvor stald 2 ønskes placeret (se kort), er der et areal som er
omfattet af skovbyggelinjer. Skovbyggelinjer er iht. Naturbeskyttelseslovens § 17 en
bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove
og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Indenfor
byggelinjen er der forbud mod at bygge. Skovbyggelinjens formål er at sikre skovenes
værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde
levesteder for plante- og dyrelivet. Anlæg inden for skovbyggelinjen forudsætter
enten en dispensation fra naturbeskyttelsesloven eller at skovbyggelinjen ophæves.
Beskyttede områder
Inden for området er der flere arealer, der er registreret med naturtyper, som er
beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3 (se kort 1). En tilstandsændring af
beskyttet natur kræver tilladelse (dispensation) og der kan kun dispenseres til
naturforbedrende tiltag.
Vandløb
Indenfor området er der 2 vandløb. I det nordlige områder løber Bjerndrup Mølleå, og
i det sydlige område løber Gejlå. Disse 2 vandløb er registreret som vandløb, der er
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Tilstanden må ikke ændres uden forudgående dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Der kan kun dispenseres til naturforbedrende tiltag.
Desuden er der 150 m åbeskyttelseslinjer på begge sider af åen.
Beskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og
som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.
Indenfor beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, dvs. der må ikke
placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet eller etableres beplantninger mv.
Opsætning af 1,90 -2,00 m højt hegn til hønsene og plantning af energipil kræver
dispensation.
Søer
Inden for området er der flere vandhuller, der er registreret som beskyttet natur.
Tilstanden må ikke ændres uden forudgående dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Mose
Indenfor området er der mod øst en mose, som er beskyttet er
naturbeskyttelsesloven.

Tilstanden må ikke ændres uden forudgående dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Enge
Inden for området er der mange engarealer, som er beskyttet efter
naturbeskyttelsesloven. Enge er helt overvejende en menneskeskabt naturtype, som
er opstået ved høslæt eller græsning i naturlige, lysåbne kærsamfund eller ved
fældning af sumpskov med efterfølgende høslæt eller græsning. Engene ligger i
ådalene i forbindelse med Bjerndrup Mølleå og Gejlå.
Tilstanden må ikke ændres uden forudgående dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Vådområder
Ådalene omkring Bjerndrup Mølleå og Gejlå er udpeget som VMP II arealer.
Ifølge statens Vandmiljøplan II er særlige lavbundsarealer udpeget som vådområder,
hvor vandmiljøkvaliteten ikke må forringes.
Særligt værdifulde landbrugsområder
Området er ikke udpeget som et værdifuldt landbrugsområde.
Landbrugsbedrifter
Inden for området er der flere større og mindre gårde, der er aktivt i brug.
Infrastruktur
Veje
Området gennemskæres af Bajstrup Bygade, der mod øst skifter navn til
Stoltelundvej. Vejen går fra øst til vest og er beplantet med en fin allé.
Fra Bajstrup Bygade/ Stoltelundvej er der flere forgreninger som går både mod nord
og syd. Bl.a. går Nørrebækvej mod syd ned til lodsejerens jorder. Desuden er der
også flere små veje, der krydser ådalene og gør det muligt at komme rundt i området
og opleve variationen.
Bortset fra Bajstrup Bygade/Stoltelundvej og forgreningerne mod syd og nord, så er
de små veje, der krydser ådalene ikke bygget til tunge transporter, som skal levere
foder, hente æg m.m. Desuden vil en hyppigere transport gennem ådalen forstyrre
den biologiske korridor, NBL § 3 arealer, Skovbyggelinjen, åbeskyttelseslinjer og
oplevelsen af det værdifulde landskab. Endelig vil en udvidelse af vejen være med til
at dræne og ødelægge engarealerne.
Jernbane
I den vestlige del af området løber jernbanen Tinglev – Padborg.

Vandre- og cykelruter
Den nationale vandre- og cykelrute Hærvejen går flere kilometer øst for området.
Bajstrup Bygade/Stoltelundvej er en lokal cykelrute.
Kulturmiljøer
I den nordlige del af området ligger der et fortidsmindeområde. Her må der ikke
foretages råstofgravning, etableres nye anlæg eller ny bebyggelse indenfor
afgrænsningen.
Bajstrup er udpeget som bevaringsværdig bebyggelse. Bevaringsinteresserne må ikke
tilsidesættes inden for de bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer.
Bevaringsværdige strukturer i landskabet
Bebyggelse og markstrukturen siden udskiftningen er understreget af veje og
beplantninger, som stadig kan ses og medvirker til at synliggøre og beskrive
udviklingen i landskabet og bevare områdets historie og dermed give identitet til
området og oplevelsesværdi.
Små veje, markveje og stier binder stadig flere steder landsbyen, enkeltliggende
ejendomme sammen med skov, eng, ådal og vandløb – og uden dem har
offentligheden ingen adgang til de mange naturskønne områder. En undersøgelse
foretaget af Københavns Universitet viser, at antallet af markvej og antallet af
kilometer af markveje i landskabet er halveret siden 1954 og frem til 2011. Forsvinder
markvejene i området ophører offentlighedens mulighed for at besøge de naturskønne
steder.
De synlige træk i landskabet repræsenterer historien fra før middelalderen og frem til i
dag. I området er disse forholdsvis intakte uden at være påvirket af gennemgående
infrastrukturanlæg – med undtagelse af jernbanesporet. Hvis man vil lægge vægt på
områdets historiske udvikling bør arealer og spor, der medvirker til at fortælle historie
søges friholdt for bebyggelse og anlæg af veje og forsyningsanlæg.
Oplevelsesmuligheder
Indenfor området er der flere smukke oplevelsesrige steder og udsigtsmuligheder.
De topografiske forhold giver mulighed for spændende kig og vide udsigtsmuligheder.
De områder, der er særligt sårbare for visuel påvirkning og som bør friholdes for
visuel påvirkninger (-herunder byggeri, opsætning af hegn til hønsene og plantning af
piletræer m.m. ):
- landsbyen Bajstrup (bevaringsværdig bebyggelse)
- toften foran gården Bajstup Bygade 74

- områderne omkring de uberørte og markante ådale Bjerndrup Mølleå og Gejlå
(biologiske korridorer, åbeskyttelseslinjer, værdifulde landskaber)
- de ældre vejtracéer og broer
- skove og skovbryn (skovbyggelinjer)
- beskyttede naturområder med enge, moser m.m.
- allé langs Bajstrup Bygade/Stoltelund vej
- fortidsmindeområdet

Egnethedsvurdering
Sammenholdes områdets planmæssige bindinger med landskabets særligt sårbare
områder, viser det sig, at der er arealer nord og syd for Bajstrup Bygade, som er
egnet til byggeri m.m. (se kort nr. 3, placeringsmuligheder). Ejeren har i dette
område selv peget på en placering (stald 1), dog som en alternativ placering. Vest for
Nørrebækvej er der også arealer, som er egnet til byggeri m.m. Til de nævnte arealer
er der en attraktiv vejadgang fra hhv. Bajstrup Bygade/Stoltelundvej og Nørrebækvej
og det nye staldanlæg vil kunne indpasses i de landskabelige forhold, så det ikke vil
forstyrre landskabet rent visuelt.
Ejeren ønsker sin stald placeret i området omkring ådalen Gejlå (stald 2, se kort 1, 2,
3). Dette område egner sig ikke til byggeri m.m. (se kort 3) p.g.a. områdets plan- og
naturmæssige bindinger sammenholdt med landskabets særlige sårbare områder.

Visualisering
Stald 1
Samlet vurderes det ved at sammenholde områdets plan- og naturmæssige bindinger
med landskabets særligt sårbare områder, at stald 1 kan opføres.

Stald 1, påtænkt placering ved Bajstrup Bygade.

Som det ses på fotovisualiseringen ligger det nye staldanlæg på en jævn, flad og
sammenhængende flade og er trukket tilbage fra Bajstrup Bygade. Den store bygning
og siloerne dominerer ikke i det store landskabsrum. Anlægget vil kunne indpasses i
de landskabelige forhold, så det ikke vil forstyrre landskabet rent visuelt.
Det skal bemærkes, at ejeren på hele arealet vil plante energipil og opsætte et 1,80 –
2,00 m højt hegn til hønsene. Dette er ikke vist på visualiseringen.
Desuden er der en attraktiv vejadgang fra hhv. Bajstrup Bygade/Stoltelundvej.
Stald 2
Samlet vurderes det ved at sammenholde områdets plan- og naturmæssige bindinger
med landskabets særligt sårbare områder, at stald 2 ikke kan opføres.

Stald 2 , påtænkt placering ved ådalen Gejlå

Som det ses på fotovisualiseringen ligger det nye staldanlæg i et småskalalandskab
med små landskabsrum, hvor den nye store bygning og siloer dominerer i det enkelte
landskabsrum. Anlægget ligger højt, fanger blikket og fylder meget i det lokale
landskab. Bygningen og siloerne har stor volumen, der virker meget dominerende.
Landskabet er her meget sårbar overfor etablering af en stor bygning, der bliver så
synlig. Dette vil ødelægge det særlige oplevelsesindhold i forhold til den uberørte og
varieret ådal med væsentlig naturindhold.

Endvidere bliver anlægget synligt fra jernbanen Tinglev–Padborg.
På ejerens arealer plantes der energipil og indhegnes med et 1,80 -2,00 m højt hegn
til hønsene. Dette er ikke vist på visualiseringen.
Indhegningen og energipil kommer således til at være indenfor åbeskyttelselinjen,
biologiske korridor, værdifulde landskaber. Det kræver en dispensation fra
åbeskyttelseslinjen og vil have indflydelse på spredningsmulighederne for dyr og
planter samt ødelægge det særlige oplevelsesindhold i forhold til uberørt og varieret
ådal med væsentlig naturindhold.
Desuden er de små veje, der krydser ådalen ikke bygget til tunge transporter, som
skal levere foder og hente æg. En udvidelse af vejen vil være med til at dræne og
ødelægge engarealerne. Dette vil kræve dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og
tilladelse efter vandløbsloven.

Bilag:
Kort 1: Visende naturmæssige bindinger
Kort 2: Visende værdifulde landskaber, skovbyggeliner, sø og åbeskyttelseslinjer.
Kort 3: Visende placeringsmuligheder samt diverse bindinger i området.

