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lndled ning

Da udstykningen at Båring Sommerlard blev teg-
net imidten af '1960'erne vakte det stor opmærk-
somhed, at der blev lagt så stramme servitutter på

bebyggelse og beplantning, hvilket ikke ofte var
set før. Området, der er kendetegnet af ret store
grunde og huse, skulle fremstå som alt andet end
"klondike", og det var hensigten at skabe et eksklu-
sivt sommerhusområde
Eksklusivt blev det med en beliggenhed ud mod
Båring Vig, med langt udsyn mod Lillebeelt og Kat-
tegat.
Hensigterne med en detaljeret helhedsplan for om-
rådet var, at man dels vrlle tilpasse sig områdets
rboende landskabelige kvaliteter mest muligt samt
at ejendommenes vurdering ville vinde af en stærk,
karakteristisk landskabelig ramme til al bærc 112
nye sommerhusgrunde ved kysten.
Overordnet var det hensigten at skabe en sam-
menhængende beplantningsmæssig ramme, der
kunne skabe en visuel ro omkring nybygning af
sommerhuse langs kysten, og således at det sam-
lede udtryk skulle fremstå så naturligt tilpasset og
"uplejet" som muligt - for /kke at virke som en stor
vrlla-have-udstykning.
Den nu fuldt udbyggede Båring Ege Grundejer-
forening s således resultatet af en meget bevidst
planlægning, der udover de private udstykninger
også rummer et større fælles friareal til offentlig
benyttelse

For fortsat at pleje og udvrkle områdets attraktivitet
er det vrgtigt at, at der opretholdes et fælles fodslaw
omkring driften af området, som kan sikre det fine
beplantningsudtryk og den unikke plan for området.
Dette kunne opnås ved en detaljeret gennemgang
af grunde langs de enkelte veenger og uarbejdelse
af en lille pjece, der beskriver den konkrete dnft på

stederne

primæd af egetræer Lærketræer anvendes nor-
malt som såkaldte ammetræer i nytilplantninger af
skov og fældes, når deres formål med at trække
skovens træer opad er fuldendt På tegningen til

venstre ses det, hvorledes træerne er "strøet" ud

mellem husene med den hensigt, at det færdage

skovbillede skulle fremstå så tilfældlgt og naturligt
som muhgt.
Efler 45 åt har beplantningen fået godt fylde iom-
rådet, hvor især egetræer står markante langs ve-

Jene, og hvor de fleste skel er tilplantet med busk-

roser, som beskrevet i '1966.

I det følgende gives en æstetisk vurdering af be-
plantningens fremtræden og karakter iområdet
samt anbefalinger for den videre pleje og udvikllng
af et unikt sommerhusområde

_------"fZf-

Lokalplan nr. 62

Landskabsplanen er siden omsat til lokalplanleeg-
ning for Båring Sommerland, der rummer bestem-
melser for beplantningen som nærmere beskrevet
i lokalplanens S 10:

- private fællesarealer udenfor koftbilagets st/p/ede
linie skal henligge med græs
- ubebyggede private arcaler vedligeholdes sotn
naturgrund
- træer skal plantes min. 2 m fra skel
- hegn i skel mod vej og nabo samt hegn mod pri-
vate fællesarealer må alene være buskroser.
- ovenstående administreres af grundeieiorenin-
gen

På den originale landskabsplan fra 1964 (tesneL ar

Arne Lindhotr) er beplantninger Iangs adgangsvejene
anført som skovplantninger, der skulle udgøres
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Udsnit af o qinal lan.tskabsplan fra 1966



fd1@d {un,

tuø,t lto

{ri. ittts.l',/ B Fft 
^a



Eksisterende forhold

Ved en besighgelse af hele området den 1.maj
2009 ser forholdene udfra en landskabsarkitek-
tonisk vurdering således ud:

Adgangsveje
Som nævnt tidligere har det været hensigten at
skabe en skovagtig karakter omkring vejarealerne
med lritvoksende egetræer som det absolut domi-
nerende artsvalg

Eg karakteriserer da også de fleste områder, men
det kan konstateres, at der med tiden har sneget
sig mange andre arter ind i beplantningen, som
slører det tilsigtede egeskovsbillede.
Der er også en tendens til, at mange træer står på
lige rækker (se foto herunder), som mere har karakter
af "vejtræer" - især hvor disse er topkappede og
helt har mistet egetræets krogede, poetiske krone
De enkelte vejforløb virker ikke helt harmoniske i

deres beplantningsmæssige fremtræden, idet der
nogle steder er meget åbne plæner med større,
fuldvoksede træer og andre steder meget tæt be-
vokset, fordi der ikke har fundet udtyndning sted i

årenes løb
Rabatterne fremstår som beskrevet igræs, mens
beplantningen i skel mod vej ikke alle steder er
buskroser. Hvis man vil undgå, at området ikke på
sigt skal fremstå som et traditionelt villa-kvarter, er
det nødvendigt at buskene i skel er med til at ska-
be den store sammenhæng i området - ligesom
træerne
Alt i alt bør de enkelte veenger gennemgås med
henblik på en fælles indsats for at få den naturlige
skovkarakter frem, med spredte fritvoksende ege-
træer med en jævn fordeling

Offentligt friareal

På det store offentlige friareal med den åbne
græsslette og skovbryn mod vest, er der i sin tid til-
plantet egelunde bestående af 9-'12 træer pr. grup-

pe. Træerne, der synes at være plantet lige lovligt
systematisk på lige trækker, har med den tætte
planteafstand trukket de enkelte trær meget lodret
opad, og det kunne være passende at foretage en
udtynding, således at de enkelte egegrupper ikke
virker så krat-agtige Ved udtyndingen kan man
sørge for at plukke i rækkerne, så der opstår et
mere frit plantemønster, der igen er medvirkende til

at lunden kan udfolde sig som en naturlig trægrup-
pe, hvor kronerne langsomt vokser sammen
Ved en udtyndning opnås også en større gennem-
sigtighed iområdet til glæde for bagvedliggende
sommerhuse

Egetæets karakteristiske ktogede ktone træcler tigtigt i karckte4
n kæet låt lov til at udtol.le sig rclativt fritvoksen.le i spredte

Beplantning i skel

I lokalplanens bestemmelser er områdets skel-
plantninger betegnet som buskroser, hvilket er et
vidt begrebl
Den forekommende rose i området er den tidligere
indførte rosen-type rosa rogusa, også kaldet rynket
rose Denne art er dog inden for de seneste år blev



sat på en liste over invasive arter, der er en såkaldt
landskabsukrudt, der med srn agressive vækst ud-
konkurrerer andre planteforekomster, hvilket i srd-
ste ende kan have konsekvenser for dyrelivet - især
hvor rosen kvæler andre remiseplantninger
At arten er klassificeret invasiv betyder, at der
landsdækkende forsøges at dæmme op for udbre-
delsen af planten i det åbne landskab - især ved
kysterne, hvor den allerede har gjort stor skade på
naturllgt forekommende planter med en dominer-
ende, rodskydende udbredelse
Alternative rosen-arter til rynket rose, kan være en-
ten den naturligt forekommende klitrose rosa pimp-
inellifolia), der dog mest er kendt på de vestjyske
sandende jorder Fordelen ved denne plante er, at
den rkke blaver mere end 1 meter høj, og således
ville være noget mrndre plejekrævende end den
nuværende, der i princippet burde beskæres ådigt
for at overholde den max-højde, der er foreskrevet
for området.
Et andet og måske mere egnet valg kunne være
æblerosen rosa rubiginosa, der er naturligt fore-
kommende i det fynske og mere velegnet til vækst-
betingelserne på stedet Æblerosen har lyse rosa
blomster og tåler kraftig beskzering (se foto herunde.)

Græssletterne mellem bebyggelsestungerne er
forbilledlrgt anlagte som kiler, der visuelt trækker
kystlandskabet helt ind til bagerste rækkel Dette
landskabelige greb, udgør tilsammen med de
lukkede, tæt bevoksede veje det særlige ved ud-
stykningsplanen. Sletterne er den landskabelige
ro, der skal give den enkelte grund et storslået kig
over Båflng Vig
Græsarealerne bør, hvor udsynet over bugten
er i højsædet, holdes nede for at imødekomme

slettens grundlæggende formål med udsigten

Anbefalinger til fremtiden
For at udvikle de landskabelige intentioner for
det opflndelige Båring Sommerland er det vigtrgt
at foretage en konsekvent plejemæssige indsats,
der evt kunne udarbejdes som en lille oplysende
folder til hver grundejer. Herunder er oplistet den
optimale indsats for den kommende driftplan;

- udtyndning af egetræer langs veje og skel, hvor
disse står tæt plantede og har en meget lodret
veekst
- fældnrng af uønskede træarter, der ikke følger
den oprindelige landskabsplan

- fældning af topkappede egetræer, der erstattes af
nye opstammede egetræer
- evt tilplantning af unge egetræer, hvor der er bare
pletter langs vejene
- udskiftning af beplantning iskel med en alternativ
rosenart langs samtlige beskrevne skel ifølge lo-
kalplanens kortbilag - max.højde 1,1 m
- udvælgelse af blivende egetreeer i trægrupper på

det offentlige areal (rydning af resten)
- vejledning af farvevalg til huse og hegn- evt. ved
omdeling af farvekort, der er i overensstemmelse
med lokalplanen.

Som det blev fremhævet under udstyknings-
planernes fremlæggelse for snart 50 år siden, har
områdets landskabeIge f remtræden stor betydning
for ejendomsvurderingen - dengang som nu - sa
på med handskenl
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