LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102
Lyø
Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne
Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens
dens østlige og nordlige kyster ligger ind mod Øhavet, hvor Bjørnø og
Avernakø er nærmeste naboøer.
For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises
til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

Landskabskarakteren
Særligt karakteristisk for Lyø er især det kystnære bølgede til let
bakkede terræn med dyrkede marker, som opdeles i små rektangulære
markfelter af diger med mere eller mindre sammenhængende
bevoksning. Smalle og bugtede vejforløb strækker sig ud fra Lyø By i
en stjerneform mod kysterne og flankeres af gamle stynede popler,
stendiger og levende hegn. Særligt karaktergivende er endvidere den
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centrale beliggenhed af Lyø By med dens gamle og velbevarede gårde
i sort/hvid bindingsværk, som ligger tæt omkring de snoede vejforløb,
byens gadekær og kirken. Nyere bebyggelse fra starten af 1900-tallet,
både gårde og husmandssteder, ligger langs vejene spredt på øen.
Terræn, bevoksning og bebyggelse skaber til sammen et småskala
landskab med skiftevis åbne og lukkede rum afhængig af hvorvidt der
er visuel sammenhæng til kysten eller ej. Øens ydre dele skråner jævnt
ned mod kysten. Denne orientering understreges af digerne og deres
bevoksning, som går på tværs af terrænhældningen og er således med
til at understrege udsigterne til det omkringliggende farvandsområde.
Udsigterne mod nord og øst præges af de modstående kyster på Horne
Land, Bjørnø og Avernakø. Mod vest og syd strækker udsigten sig
over vandfladen uden modstående kyster indenfor nærmeste afstand.
Et område øst for Lyø By domineres af to dybtskårne dalstrøg, med
mere kompleks arealanvendelse bl.a. i form af områder udenfor drift
med dunhammer, højstaudevegetation og pilekrat, mindre
græsningsområder og dyrkede dalsider. Dalstrøgene møder øens
østkyst hvor dalbunden går over i græssede strandengsarelaer og den
store Østersjø.
Ved øens nordvestspids er dannet en odde, som afsnører strandsøen
Vestersjø og et stort sammenhængende marint forland med græssede
strandengsarealer og strandsøer strækker sig mod nord.
Lyø Mølle står på øens højeste punkt og ses tydeligt fra søsiden.
Klokkestenen, som er et fritlagt gravkammer fra en af
bondestenalderens gravhøje ligger ved øens vestlige kyst, som endnu
et markant landskabselement, som dog kun opleves lokalt omkring
selve stenen.
Både øen og de modstående kyster, hvortil der er visuel sammenhæng
er fri for større tekniske anlæg

Planlagte ændringer
Placering af ny campingplads
Mulighed for placering af ny campingplads.

Strategiske mål og forslag til handlinger og initiativer
Landskabskarakterområdet rummer de strategiske mål beskyt .

2

3



Beskyttes, hele øen (M102.1)

M 102.1
Hele øen
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M 102.1 - Beskyttes
Hele øen
Forslag til handlinger og initiativer - Input til kommuneplan og
administration
By(udvikling)
De særlige kvaliteter, som knytter sig til Lyø By bør bevares.


Udpegningen af Lyø by som særligt bevaringsværdig bør
opretholdes.



Fokus på materialevalg, farver og stendigerne i byen er
centrale for den overordnede oplevelse af byen.

Tekniske anlæg


Øen og de omkringliggende kyster bør friholdes for tekniske
anlæg.

Landbrug/byggeri


Landbrug er vigtigt for opretholdelsen af landskabskarakteren.



Ved etablering af nybyggeri bør i særligt omfang stilles krav
til placering, materialevalg og etablering af skærmende
beplantning, således at påvirkning af de visuelle
sammenhænge i kystlandskabet undgås. Dette gælder ligeledes
for de modstående kyster.

Ferie fritid


Ved placering af campingpladsen og ved udarbejdelse af
lokalplan er det særligt vigtigt at sikre at der ikke bliver visuel
sammenhæng til pladsen og dens hvide campingvognstage og
eventuelle flag fra det omkringliggende kystlandskab.

Forslag til handlinger og initiativer – projekter og andre tiltag
Tiltag, som vil fremme pleje af stendiger og stynede popler vil styrke
landskabskarakteren og oplevelsen af øens intakte tilstand.
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Dialog med lodsejere med fokus på at øge græsningen i dalstrøgene i
øens østlige del vil her styrke karakteren og de særlige visuelle
oplevelsesmuligheder.
Tiltag, som vil forbedre tilstanden af Lyø Mølle vil styrke dens
funktion som markant landmark set fra søsiden og endvidere styrke
landskabets intakte fremtoning på Lyø.
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