Landskabskarakterbeskrivelse

Landskabsvurdering

Anbefalinger til planlægningen

LEGIND BJERGE

Legind bjerge

Landskabskarakterbeskrivelse

Beliggenhed og afgrænsning
Landskabskarakterområdet Legind Bjerge ligger ved den østlige kyststrækning af Mors, syd for
Nykøbing. Området er stærkt kuperet og afgrænses mod vest af overgangen til landbrugsfladen
Midtmors Syd, hvor terrænet er mere jævnt og landskabet mere åbent.

Fig. 1 Afgrænsningen af karakterområdet Legind. Den stiplede linje angiver kystforlandets grænse.
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Landskabskarakteren
Landskabskarakteren i Legind-området er især betinget af områdets storbakkede og skovklædte
terræn mod nord, der gennemskæres af erosionsdale, som i historisk tid har tjent som hulveje.
Denne del af området bruges til plantagedrift af grantræer og til rekreative formål. Mod vest og
syd går terrænet over i et mere fladt storbakket terræn, der ligeledes rummer markante erosionsdale mod øst, og som er et intensivt landbrugslandskab med markfelter, der afgrænses af delvist
bevoksede hegn og diger. Den eneste landsby, Ljørslev, ligger centralt i karakterområdet, mens
mellemstore gårde ligger spredt uden et tydeligt udskiftningsmønster.
Landskabet fremstår sammensat og lukket til transparent samt relativt uforstyrret. Mod øst
rummer landskabet enkelte lange kig ud af området, til Salling. Landskabet rummer visuelt en
del store landskabelige oplevelser, som især knytter sig til de afvigende delområder, som ikke er
kuperede og domineret af skov.
Kystforlandet i den nordlige del af området er stærkt kuperet med markante skovklædte kystskrænter ned mod Sallingsund og en strandeng af varierende bredde. Mod syd flader kystforlandet ud og går over i en mosaik af skov og landbrugsjord. Kystlinien er bugtet og skaber visuelle
sammenhænge på langs af kystlinien, der dog brydes af bevoksning og oddedannelser. Afstanden til den modstående kyst er i hele området relativ kort med stor betydning for den visuelle
og rumlige oplevelse af kystlandskabet, som især præges af Sallingsund broen, Glyngøre og
skovklædte skråninger.
De afgræssede strandenge på det flade marine forland afgrænset af de fossile kystskrænter fremstår som kontrasterende delområder fra hovedkarakteren. Tilsvarende er det storbakkede landbrugslandskab i den centrale og den sydlige del af området kontrasterende til områdets stærkt
kuperede hovedkarakter omkring Legind.

Landskabskarakterens oprindelse
Hovedkarakteren blev skabt med opdyrkningen af den hede, der tidligere dækkede Legind
Bjerge helt frem til 1890’erne. Karakteren i den sydlige del af Legind området omkring Ljørslev
har sin oprindelse i tiden omkring landboreformen og udskiftningen. De heraf skabte mønstre i
landskabet kan svagt genkendes i form af landbrugsflader inddelt af jorddiger, levende hegn og
spredtliggende gårde, samt ekstensiv udnyttelse af strandengsarealer og overdrev.

Naturgrundlag
Geomorfologi og terræn
Landskabet er skabt som moræne under sidste istid og kraftigt præget af dødis, hvilket har skabt
et storbakket terræn, som endvidere gennemskæres af erosionsdale i øst-/vestgående retning.
Ud mod kysten afgrænses området af markante kystskrænter og foranliggende strandengsarealer. I områdets nordlige del strækker Legind Vejle med strandeng og forsumpede lavninger sig fra
kysten og ind i land.
Jordbundstyperne i området spænder fra grusede-sandede aflejringer i Legind Bjerge over
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lerede sandjorde på morænefladerne til organogene jorde i lavninger og råjord, bestående af
sten, sand og grus på kysten.

Hydrologiske forhold
Området rummer en række forsumpede lavninger og et mindre antal bevarede dødishuller
spredt i området. En større åben vandflade præger området omkring Legind Vejle, mens erosionsdalene dels nord dels syd for Ljørslev rummer vandløb og tilknyttede lavbundsområder.

Kystrelationer
Kysten præges, som beskrevet ovenfor, af markante kystskrænter, med foranliggende strandengsarealer. Strandengsarealerne er ganske smalle mod nord, mens de i den sydlige del er noget
bredere med strandvolde og enkelte oddedannelser. Selve strandbredden fremstår med sand og
er smal med kystsikring i form af stenhøfder mellem Gammeløre Odde og Sallingsund.

Arealanvendelse og landskabselementer
Dyrkningsform
Den dominerende arealanvendelse i Legind Bjerge er ekstensiv skovdrift med grantræer (til dels
som juletræsplantager) og åbne partier med overdrev og få bevarede arealer med hedevegetation.
Den dominerende arealanvendelse udenfor plantagearealerne er intensiv landbrugsdrift med
planteavl. Hovedparten af strandengsarealerne og øvrige overdrevsarealer i ådalene drives ekstensivt, hvor grundvandet ikke står for højt og skrænterne ikke er for stejle.

Bevoksningsstruktur
Områdets bevoksning kan groft inddeles i den skovdominerede del af Legind og den centrale
og sydlige del med spredt bevoksning samt levende hegn af varierende tæthed. Bevoksningen i
den centrale og sydlige del knytter sig især til erosionsdalene, de vandfyldte lavninger omkring
Ljørslev og de mere kuperede områder ud mod kysten.
Generelt er gårde og anden bebyggelse, herunder landsbyer, omgivet af delvis skærmende beplantning, der består af løvfældende træer og buske.

Bebyggelsesmønster (herunder beskrivelse af landsbyer)
Bebyggelsen i området består af landsbyen Ljørslev samt spredt beliggende mellemstore gårde.
Ljørslev udviser, ligesom de fleste af områdets gårde og husmandssteder, en grøn byfront.
Ljørslev kirke ligger højt på en bakke, men er dog ikke markant synlig fra områdets nordlige part.
Landbrugsbebyggelsen er præget af mellemstore gårde, der ligger jævnt spredt i hele området
ved veje og på morænefladen. Der findes kun enkelte husmandssteder langs vejene, især i den
nordvestlige og centrale del af området. Sydvest for Ljørslev omkring Birkemose med tilhørende
dalstrøg er gårdene tydeligt placeret på morænefladen, hvilket visuelt understreger dalstrøgets
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bugtede forløb.

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer
Ljørslev er en oprindelig vejkrydsby, der ligger ud mod en lavning, som omfatter Birkemose.
Landsbyen er lukket mod nord og øst og næsten usynlig, men udviser en mere åben struktur
mod syd og vest. Den ligger afsides fra hovedtransportruten, der forbinder Nykøbing med det
sydlige Mors, og som går fra Lødderup via Centrum til Ørding.
Kirken i Ljørslev er lille med en markant beliggenhed og med en kirkeindkigszone, der strækker
sig fra vest mod syd.
Der findes mange gravhøje i området, især koncentreret mellem Legind og Højris. En langdysse
ligger langs vejen mellem Ljørslev og Højris slot. To kampestenshuse ligger ligeledes på denne
vej. Ved Søbakker i tilknytning til Legind Vejle ligger rester efter en køkkenmødding fra Ertebøllekulturen.
Højris Slot, beliggende i et dalstrøg og omgivet af skov, råder over en velbevaret voldgrav og en
velbevaret markant allé. Desuden er Højris kær foran slottet en større tørlagt inddæmning, der
tidligere var en mindre fjordarm.
Hulveje findes såvel i Legind som i området omkring Højris, fx i Lilleris ådal. I selvsamme ådal
findes resterne af mølledammen efter den vandmølle, der op til 1930 forsynede Højris Slot med
strøm.
Resterne af et gammelt færgeleje findes ved Sallingsund (anløbssted Plagen på Mors, anløbssted
Pinen i Salling).

Enkeltelementer og tekniske anlæg
I Legind Bjerge findes forlystelsesparken Jesperhus. De forskellige aktiviteter ligger spredt ud
over et større usammenhængende område. Der findes ligeledes et friluftsteater og et savværk i
plantagen.
Vejene i området udgør et net med to større landeveje med nord-syd forløb, én langs kysten
og én i baglandet, forbundet af mindre veje, der forløber vest-øst, og som forbinder landsbyen
Ljørslev med Højris og de enkelte gårde, samt flere steder sikrer adgang fra morænefladen ned
til kysten.
To store broer dominerer visuelt og lydmæssigt i områdets nordlige del, Sallingsundbroen og
den mindre Legind Vejle bro, der begge hører til hovedvejen A26. Hovedvejen fra Nykøbing mod
Hurup skærer igennem i nordøstlig-sydvestlig trassering i områdets nordlige del.
Der findes tre overjordiske strømføringer med krydsningspunkt lidt vest for Legind.
Mindre kystsikringsanlæg i form af stenhøfder findes mellem Gammeløre Odde og Sallingsund.
En dæmning adskiller Højris kær fra fjorden.
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Rumlige visuelle forhold
Karaktergivende landskabselementer
I områdets nordlige del dominerer et højtliggende, kuperet og lukket landskab omkring Legind
Bjerge. Landskabet går over til transparent afgrænsning længere mod syd og mod vest. Stedvist
forbliver det dog lukket, især pga. det højereliggende landskab i naboområdet Midtmors Syd.
Den centrale og sydlige del udviser en spredt struktur af levende hegn og delvist bevoksede
diger, der afgrænser små til middelstore markfelter og derved skaber et landskab af lille til middelstor skala. Der er kun enkelte lange kig mod Salling. Den enkle bebyggelse i form af små og
middelstore gårde og husmandssteder skaber sammen med markfelterne et sammensat landskab uden markant mønster

Markante delområder og enkeltelementer
Strandengene og Legind Vejle
Hovedparten af områdets kyst er præget af marint forland mellem kystlinien og de oftest markante fossile kystskrænter i nord og den mere flade kyst mod syd. Det marine forland fremstår
som strandenge og med synlige strandvoldssystemer, strandsøer, m.v., hvor kysten har tilstrækkelig dybde, som fx ved Højris kær. Den ekstensive drift af strandengene og de morfologiske
strukturer har sikret et karakteristisk dyre- og planteliv tilknyttet disse biotoper. Strandengene og
områdernes morfologiske dannelse har oplevelsesmæssig betydning både visuelt og naturmæssigt.
Legind Vejle, som strækker sig fra kysten og ind i land i områdets nordlige del, fremstår med en
markant karakter præget af de lavtliggende lavbundsarealer, med en mosaik af åben vandflade,
mose og engarealer. Legind Bjerge rejser sig markant langs vejlens sydlige kant og de stejle
skrænter med nåleskov og stedvist åbne arealer skaber et kontrastfuldt landskabsområde.

Ljørslev Kirke
Ljørslev kirke ligger markant i landskabet, dog kun synlig i en kvadrant fra vest mod syd. Kirken
fungerer dermed kun som et lokalt orienteringspunkt i det samlede karakterområde.

Påvirkninger fra tekniske anlæg, byudvikling eller andre landskabselementer
Den primære visuelle uro kommer fra enkeltstående eller mindre grupper af vindmøller, der står i
naboområder. De få lange udsigter inden for området og på tværs af områdegrænser bliver især
mod sydvest og vest forstyrret af den forholdsvist store tæthed af grupper af vindmøller, der over
lange strækninger opleves på Midtmors Syd og Blidstrup Mark. I områdets nordlige del forstyrres
det visuelle indtryk af Legind Vejle og Legind Bjerge af Sallingsund- og Legind Vejlebroerne, ligesom trafikken på broerne sender støj ud i området.
Med enkelte undtagelser, som fx Vittrup Gårde syd for og Blikgård øst for Ljørslev, er områdets
gårde godt integreret i landskabets strukturer og omgivet af beplantning der sikrer, at bygninger
og tilhørende anlæg ikke virker forstyrrende i landskabet.
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Visuelle sammenhænge i kystlandskabet

Figur2 Visuelle sammenhænge i kystlandskabet. Det mørkeblå område viser kyster, som ligger mindre
end 2,5 km fra karakterområdet, mens det lysere blå område viser kyster, som ligger mindre end 5 km fra
karakterområdet.

Kystforlandet
Kystforlandet består for områdets nordlige part af fossile kystklinter, der overvejende er skovklædte. Kystklinterne adskilles fra vandet af en smal strandeng eller strand. Kystforlandet består
for områdets sydlige del af opdyrkede, bløde bakkestrøg orienteret mod kysten, der afsluttes af
et kystforland præget af afgræssede strandenge. Bakkerne er til dels opdyrket, dels skovklædte.
Skov ses primært i forbindelse med ådale.
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Den bugtede kystlinie tegnes af en strand af varierende bredde, som fremstår sandet og enkelte
steder stenet. Fra både stranden og oven for kystskrænterne og bakkerne er der visuelle sammenhænge på langs af kystlinien, der dog stedvis brydes af vegetation tæt på stranden eller
oddedannelser, der skærmer for bagvedliggende bugte.

Karakteristika for modstående kyster
Afstanden til de modstående kyster er langs hele områdets kystlinie relativ kort, og de modstående kyster har stor betydning for oplevelsen af et afgrænset fjordlandskab. De karaktergivende
elementer på de modstående kyster opleves særlig tydeligt og har stor betydning for landskabsoplevelsen. Den modstående kyst er overvejende grøn, dels med bevoksede klinter og fri af
forstyrrende tekniske anlæg, med undtagelse af Sallingsundbroen og Glyngøres havneanlæg, der
fremstår ret markant på den ellers grønne modstående kyst. Der er udsigt til Limfjorden og ud
over Salling fra kystforlandet og fra højtliggende punkter længere inde i land. Kystlinien opleves
som kystskrænter, der enkelte steder fremstår åbne, og generelt opleves den modstående kyst
som grøn og fri for visuel støj.

Landskabskarakterens nøglefunktioner, udviklingstendenser og planlagte
ændringer
Nøglefunktioner
Opretholdelse af landskabskarakteren er betinget af fortsat ekstensivt skovbrug, præget af
åbne partier med overdrev eller hede, i Legind og dette områdes plantager, samt af den landbrugsmæssige udnyttelse af den centrale og sydlige del af området med intensiv drift på
morænefladen og ekstensiv drift på strandengsarealer og ådale.

Udviklingstendenser
Området rummer ingen umiddelbare tegn på udvikling, som vil påvirke landskabskarakteren.

Planlagte ændringer
Området fremstår stabilt uden tegn på igangværende udviklingsprojekter eller planlagte ændringer.
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Landskabskarakterens styrke

Figur 3 Karakterstyrke. Det lysegule er karakteristisk, det mørkegule område er særlig karakteristisk og
det blå er kontrasterende.

Særlig karakteristisk
Omkring Legind Plantage, Legind Bjerge og Højris
Landskabskarakteren i form af et stærkt kuperet skovbevokset og skovpræget terræn, der hæver
sig markant over det resterende områdes højdeniveau, med dybe erosionsdale, delvist forsumpede dødishuller og åbne partier bl.a. med overdrevsvegetation og rester efter den oprindelige
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hedevegetation, fremstår meget tydeligt i denne del af området.
Områdets plantagedyrkning, som knytter sig til de tidligere hedearealer og dermed den mere
grusede og sandede jordbund i området afspejler, kulturhistorisk set, et tydeligt samspil mellem
naturgrundlag og arealanvendelsen. Landskabskarakterens intakthed i forhold til dets oprindelse
som plantage område vurderes til at være god.
Samlet vurderes landskabskarakteren i denne del af området at være særligt karakteristisk.

Karakteristisk
Morænefladen syd for Højris
Dette delområde er et storbakket landskab, gennemskåret af et øst-vest-gående dalstrøg, der
oprindeligt afvandede morænefladen mod erosionsrenden Sallingsund. Fladen og dele af
kystforlandets skrænter opdyrkes, mens mindre dele er skovbevokset. Ådale og skrænter står
som halvkultur- eller naturarealer. Hegn og jorddiger deler markfelter og skaber mange steder
lukkede rum. De terrænmæssige forhold er mindre markante end i den nordlige del, og området
mangler hovedkarakterens skovprægede fremtoning. På denne baggrund vurderes de karaktergivende elementer at fremstå mindre tydeligt i forhold til hovedkarakteren. Oprindeligt har
området i højere grad, end det er tilfældet i dag, været præget af lavbunds- og hedeområder.
Ljørslev, som overordnet set har bevaret sin oprindelige struktur med bebyggelsen koncentreret
omkring vejen, bestod oprindeligt blot af en række gårde, men er i dag præget af huludfyldninger, hvilket får landsbyen til at fremstå mindre intakt.
Samlet vurderes området som karakteristisk.

Kontrasterende
Strandenge og Legind Vejle
Legind Vejle og strandengsarealerne kontrasterer på grund af deres flade karakter, som står i
stærk modsætning til morænefladens skrænter og Leginds skovbevoksede højderygge. Strandengene i forbindelse med Legind Vejle bliver jævnligt oversvømmet under skybrud, og fremstår
da med frit vandspejl. Legind Vejles tidligere fjordarm står med sivklædt randbevoksning, mens
strandengene overvejende udviser strandengstræk med ekstensiv græsning. Strandengene
fremstår med varierende dybde og morfologiske karakteristika såsom bevoksede strandvolde og
forstrands strandvolde i forbindelse med overskylszonen. Stranden fremstår overvejende sandet,
enkelte steder mere gruset.
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Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Figur 4 Særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Pilene angiver særlige udsigter til naboområder og modstående kyster.

Legind Bjerge og Højris
Området rummer visuelle oplevelsesmuligheder, der specielt hænger sammen med variationen
mellem ådale, overdrev, hedearealer, skov, hulveje og gravhøje. Gravhøjene opleves specielt
tydeligt på strækningen Fredsø-Kårup.
For området omkring Højris slot er det derudover samspillet mellem slotsbygningerne og de
omgivende skovarealer, som står i kontrast til Højris Kær, der skaber de særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Alleen, der fører op mod slottet, står i modspil til sletten, men mister noget af
udtrykket pga. dens placering op mod en skovbevokset bakke, Hermansbjerg.
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Strandengsarealerne og Legind Vejle
De visuelle oplevelsesmuligheder er især knyttet til de flade strandengsarealer i forbindelse med
vandarealerne, som står i kontrast til det kuperede bagland og de stejle kystklinter, samt de få
lange kig langs kysten, der afbrydes af fremspring og stejle, dramatiske skrænter. Fra kystvejen
Skræppedalsvej opleves både kystklinterne på den ene side og vandet samt modstående kyst på
den anden.

Kysten
Fra kystforlandet er der enkelte lange kig ind i naboområder, fx mod Ørding kirke i naboområdet
Midtmors Syd og videre ud over fjorden til modstående kyster, der overvejende opleves grønne
og rolige.
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Tilstand

Figur 5 Tilstanden af de karaktergivende elementer og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Det
mørke område er vurderet til middel tilstand, de lyse til at være i god tilstand.

God tilstand
Omkring Legind Plantage, Legind Bjerge og Højris
Landskabskarakteren fremstår overordnet set intakt, og de karaktergivende elementer i form af
terræn, plantage og åbne arealer i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Dog virker tekniske og
forlystelsesanlæg forstyrrende, specielt Legind Vejle- og Sallingsundbroen.
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Middel tilstand
Morænefladen vest og syd for Legind Bjerge-Højris området
Landskabskarakteren fremstår overordnet set relativt intakt, og det er til dels muligt at genfinde
gårdenes placering, vejstruktur og udskiftningsmønstret, som afspejles i digerne, på de historiske
kort. Krydsningspunktet for højspændingsledningerne vest for Legind virker som let forstyrrende
element i landskabet. Området, herunder gravhøjene, fremstår overordnet set i en middel vedligeholdelsesmæssig tilstand, med undtagelse af den nordlige og centrale del, hvor især hegn og
bebyggelse overvejende er velplejede.

Strandengsarealerne og Legind Vejle
Området fremstår overordnet set i en middel tilstand, der især skyldes visuel og støjmæssig
forstyrrelse fra bebyggelse og andre tekniske anlæg. I den forbindelse er det især Legind Vejlebroen og Sallingsundbroen, der både virker støjende og visuelt forstyrrende.
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Sårbarhed

Figur 6 Sårbarhed. Det røde område vurderes at være særligt sårbart overfor markante ændringer i landskabet

Generelt
Landskabskarakterområdet har stor værdi både rumligt-visuelt og oplevelsesmæssigt, især med
baggrund i de eksisterende kontrasterende rum. Området er i særdeleshed sårbart overfor ændringer, der udvisker disse kontraster. Også udskiftningsmønstret, der til dels er bevaret i området, og de mange velbevarede gravhøje er sårbare overfor fx landbrugsudvidelser, der bryder
dette mønster. Dertil henregnes også det delvist bevarede mønster af kystparallelle landeveje og
nettet af underordnede biveje i landbrugslandet.
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Legind Plantage, Legind Bjerge og Højris
Landskabskarakteren i dette delområde er særligt sårbart overfor tiltag, som vil mindske områdets varierede karakter, som skov, åbne rum, de markante gravhøje og muligheden for at opleve
det kraftigt kuperede terræn skaber. Således vil ny skov potentielt, hvis det ikke indpasses i det
eksisterende landskab og dets oplevelsesmuligheder, kunne få en negativ indvirkning på landskabsoplevelsen. Ligeledes er karakteren og de visuelle oplevelesmuligheder sårbare overfor
reduktion i græsningen af overdrevs- og hedearealer i området.
En øgning af intensiteten af den rekreative anvendelse vil ved uhensigtsmæssig lokalisering og
håndtering kunne medføre, at kulturspor forsvinder.
Støjintensiteten ved eventuel udvidelse af forlystelsesparken Jesperhus eller overnatningsmulighederne i forbindelse hermed vil stige, ligesom dette er en følge af øget trafik over broerne.
Opførelsen af sendemaster til mobiltelefoni m. m. vil ligeledes virke forstyrrende.

Kystlandskabet og strandengsarealer
Kystlandskabet er pga. de visuelle sammenhænge på langs og især til modstående kyster sårbart
overfor markante ændringer som større beplantninger, bebyggelse og tekniske anlæg. Det storbakkede terræn i kystlandskabet med dets markante skovbevoksede ådale er desuden sårbart
overfor skovrydning eller opførelse af ny bebyggelse.
Strandengsarealerne er sårbare overfor opførelse af tekniske anlæg, såsom veje, udvidelse af
stinettet m. v. samt udbyggelse af den bestående kystsikring med mere moderne og massive
sikringsmetoder eller i andre materialer. Opførelse af mere bebyggelse, fx i tilknytning til Sallingsund Færgekro eller campingpladsen, vil forværre karakteren og oplevelsesmulighederne.
Strandengsarealerne er sårbare overfor en mindskning af græsningstrykket, dette gælder især
arealet omkring Legind Vejles munding.

Det opdyrkede moræneområde
Området er sårbart overfor ændringer, der bryder synlige rester af udskiftningsmønstret med
strukturen, der udgøres af diger og hegn. Dette kunne være sammenlægning af marker til større
markfelter, rydning af diger, klipning og rydning af hegn m.m.
Gravhøjene i området er sårbare overfor lignende ændringer og ændringer i arealanvendelsen i
form af råstofgravning eller opførelse af enhver form for bebyggelse.
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Landskab
Området rummer en lang række landskabelige kvaliteter:
•
Landskabet er for en stor del særligt karakteristisk. Markante delområder kontrasterer og
fremhæver derved hovedkarakteren.
•
Området rummer særlige visuelle oplevelsesmuligheder.
•
Tilstanden er overvejende middel til god.
Ud fra et landskabeligt synspunkt bør landskabet i størstedelen af karakterområdet samt på de
nærmest liggende kyststrækninger derfor beskyttes mod ændringer, som vil svække eller udviske disse kvaliteter.

Natur
Legind Vejle er sammen med strandengsarealerne udpeget som Natura 2000 område og rummer
store naturmæssige kvaliteter. Derfor bør særligt kystforlandet indgå som et kerneområde i kommuneplanen, hvor der holdes fokus på naturkvaliteterne i området.
Legind Bjerge og Højris området rummer særlige landskabelige kvaliteter i form af områdets
oprindelige velholdte karaktertræk, og bør ligeledes indgå som kerneområde i den videre planlægning med fokus på at bevare og styrke områdets kvaliteter.
Størsteparten af området er i Regionplanen 2005 udpeget som særligt beskyttelsesområde og
naturbeskyttelsesområder.

Kultur
Hovedparten af landskabskarakterområdet er udpeget som værdifuldt kulturmiljø i Morsø kulturmiljøatlas og bør som sådan sikres i kommuneplanen.

Landbrug
Ud fra et landskabeligt synspunkt bør der ved intensivering i landbrugsdriften, som medfører
større udbygning af de eksisterende gårde i området, tages særlige landskabelige hensyn, navnlig syd for Legind i gravhøjsområdet, men også i forbindelse med driften på kystforlandets bakker, som delvist er skovbevoksede.
Omkring gårde, der har en dominerende eller skæmmende effekt på landskabet, bør der ved
lejlighed (for eksempel ved ansøgning om miljøgodkendelse) stilles krav om skærmende beplantning.

Tekniske anlæg
Kystforlandet, strandengsarealerne, gravhøjsområdet og Legind Bjerge er særligt sårbare overfor
nyopførelse eller udvidelse af tekniske anlæg og bør friholdes for yderligere byggeaktiviteter.
Sallingsund-broen bør befris for vindskærmen, der kan erstattes af en gennemsigtig skærm,
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hvilket vil gøre broen lettere i sit udtryk. Der bør overvejes opstilling af passende støjskærme på
Legind Vejle broen og på A26’s strækning gennem Legind Bjerge.

Byer
Ljørslev karakter som grøn vejkrydsby bør bevares, og udvidelse af byen mod nord og øst bør
undgås. Byranden mod sydvest bør tilplantes passende og uden at dække for indsigten til
Ljørslev kirke.

Friluftsliv og turisme
Nedenfor angives de registrerede eksisterende faciliteter og potentialer knyttet til friluftsliv og
turisme. Disse vurderes i forhold til de relevante turismekategorier, der er arbejdet med indenfor
Visit Denmarks projekt ”Syv Danmarksoplevelser”, som er en analyse af turisme i Danmark. De
2 kategorier, som knytter sig til bymæssige oplevelser, er ikke relevante for Mors. Sidst er der
foretaget en vurdering af om et givent område er sårbart overfor forstyrrelser.
Kategorierne er:
Aktiv natur
Naturens gratis glæder
I ro og mag ved vandet
Sjov i sommerlandet
Det gode liv
Sårbart overfor forstyrrelser (hører ikke til Visit Denmarks kategorier)

Eksisterende faciliteter
Jesperhus Blomsterpark og tilhørende faciliteter (Jesperhus feriecenter med svømmehal, golfbane)
Rideskole
Sallingsund camping
Sallingsund Færgekro
Højris Slot
Afmærkede stier i Legind Bjerge
Kystruten - vandrerute langs kysten på Mors
Potentialer
Området rummer stort potentiale i kraft af dets varierede og oplevelsesrige landskab. Området
rummer samtidig en vis sårbarhed overfor slid og, som alle andre områder, overfor overudnyttelse, som vil slide området voldsomt og medføre støjmæssige gener.
Potentialerne knytter sig især til naturens gratis glæder, idet der kan skabes og allerede findes
eksisterende faciliteter oplevelsesrige cykel og vandreruter.
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Endvidere kan området i et vist omfang udnyttes til aktiv natur – ridning og mountainbike. I kraft
af områdets begrænsede udstrækning er kapaciteten dog begrænset, da der let vil opstå overudnyttelse og for voldsom belastning af området, som vil medføre støj og slid i et uhensigtsmæssigt
omfang.
En udvidelse af cykelruten ”solruten” i Højris området ville gøre det nemmere for cyklister og
gående at færdes i området. Lilleris ådal med resterne efter vandmøllen kunne med fordel inddrages i et sådant netværk af vandrestier og cykelruter. Aktiviteterne i disse områder knytter sig
til naturens gratis glæder.
En udvidelse af Jesperhus feriecenter indgår i kommunens kommende ferie- og turiststrategi.
Pga. områdets omfattende landskabelige kvaliteter bør der ved opførelse af nye anlæg tages vide
hensyn til landskabet. Pga. områdets stedvist lukkede karakter er det dog muligt at indpasse nye
anlæg i området, som kun vil få lokal påvirkning af landskabet.
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