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Morsø ligger midt i Limfjorden med en lang og bugtet kystlinje, markante bakkelandskaber, dalstrøg og åbne land-
brugsflader som danner et varieret og oplevelsesrigt landskab. 

I bakkelandskaberne skabes et dramatisk bakket terræn, varieret arealanvendelse med stedvis ekstensiv drift, oplevel-
sesrige landskaber, som typisk fremstår uforstyrrede af større tekniske anlæg og dominerende byggeri. Fra de højere-
liggende dele af bakkelandskaberne er ofte vide udsigter ud over landskabet. 

På morænefladerne, som især findes på den sydlige del af øen, dominerer landbruget og skaber typisk et meget åbent 
landskab med store sammenhængende dyrkede marker, store gårdanlæg og bevoksning knyttet til bygninger og le-
vende hegn. Enkelte smååer gennemskærer landbrugsfladerne. 

Dalstrøg, omkring Erslev Kær, Skarum Enge og Vejerslev Å, strækker sig fra øens centrale dele, hvor de skærer sig ned 
de åbne landbrugsflader og løber ud mod kysterne. I dalstrøgene domineres landskabsoplevelsen af de flade dal-
bunde hvorfra dalsiderne rejser sig op mod de omkringliggende landbrugsflader. Typisk ligger bebyggelsen placeret på 
overkanten af dalsiderne og understreger dalstrøgenes form. Ofte er dalbundene drænede og opdyrkede men præges 
hist og her af ekstensiv drift.

Hvor de storbakkede randmorænelandskaber møder kysten findes de dramatiske klintkyster hvor områdets geologiske 
dannelseshistorie kan læses. Bag oddedannelser og fremspring på kystlinjen findes typisk store sammenhængende 
strandengsarealer, hvor natur og landskab tilsammen danner en oplevelsesrig overgang mellem land og hav. Fælles for 
kystlandskaberne er at de typisk er ganske uforstyrrede af tekniske anlæg og endvidere rummer store landskabelige 
oplevelser. Oplevelserne knytter sig bl.a. til de tydelige visuelle sammenhænge til modstående kyster og karakteren af 
disse har stor betydning for landskabsoplevelsen på Mors – og omvendt. 

De landskabelige kvaliteter og oplevelsesrige områder, knyttet til bakkelandskaberne og dalstrøgene, præger især den 
nordlige og den sydlige del af øen. De ligger alle i sammenhæng til kysten, der ligger som et sammenbindende land-
skabsbånd, rundt langs hele øen. 
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Landskabet på Mors er analyseret med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Via analysen er kommunen opdelt 
i 16 karakterområder der hver især fremstår med sin særlige karakter, oplevelsesmuligheder og tilstand.  

KARAKTEROMRÅDE 2, EJERSLEV SEJERSLEV OMRÅDET
Landskabet i Ejerslev Sejerslev området præges af det højtliggende og storbakkede terræn, hvor åbne markfelter og 
sparsom beplantning giver mulighed for lange kig udover landskabet. Området ligger ud mod kysten, hvorfra der er 
lange udsigter til modstående kyster. Hundsø lavningen gennemskærer området fra nord mod syd, som et laverelig-
gende dalstrøg, med dyrkede dalsider og drænet opdyrket dalbund. 

KARAKTEROMRÅDE 3, DRÅBYOMRÅDET
Karaktergivende for området er især den bølgende landbrugsflade, hvor de dyrkede marker adskilles af fragmenterede 
levende hegn og spredtliggende gårde. Endvidere er der visuelle sammenhænge til kystlandskabet og de højtliggende 
og storbakkede nabokarakterområder Serjerslev - Ejerslev og Salgerhøj - Hanklit. 

KARAKTEROMRÅDE 4, SALGERHØJ - HANKLIT
Det højtliggende og dramatiske storbakkede terræn skaber med kraftige levende hegn på de dyrkede marker og sted-
vise ekstensive græsningsarealer med spredtliggende kratområder et varieret landskab. Fra de højereliggende dele af 
området er vide udsigter over landskabet og kystlandskabet. Særligt for området er endvidere Hanklit med de skarpt-
skårne klinter og tydelige geologiske aflejninger. Omkring Hanklit præges landskabet af græsningsarealer og krat. 

KARAKTEROMRÅDE 5, ERSLEV KÆR
Karakteristisk for området er især den brede og flade dalbund med drænede, opdyrkede og græssede arealer, som 
afgrænses af jævnt stigende dalsider. Det er endvidere karakteristisk at gårde og landsbyer ligger langs overkanten 
af dalstrøget i overgangen til de omkringliggende landbrugsflader. I dalbund og på dalsider præger enkelte levende 
hegn og bevoksning langs drænkanaler, som er nord-/sydorienteret landskabsbilledet. 
Den brede dalbund, de jævnt skrånende dalsider og den sparsomme bevoksning skaber overordnet set et åbent og 
enkelt landskab. Det er karakteristisk, at der fra overkanten af dalstrøget findes vide udsiger over området. 
Sidedalene omkring Solbjerg Å, Pudsgaard Bæk og Else bæk fremstår markant smallere end ”hoveddalstrøget” og 
fremstår derfor som mere lukkede landskabsrum. 
Ved kysten præges landskabet af den åbne vandflade og rørskov omkring Jølby Nor.   
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