LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103
Avernakø
Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på
omkring 5km2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 44,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø, Horne Land og mod vest
Lyø. Mod øst/sydøst ligger øerne Skarø og Drejø, som er en del af
nabokommunen, Svendborg Kommune. Mod syd ligger Ærø.
For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises
til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

Landskabskarakteren
Særligt karakteristisk for landskabet på Avernakø er især det bølgede
til bakkede terræn med den megen bevoksning i skel, omkring
vandfyldte lavninger, langs vejene og omkring bebyggelsen.
Endvidere er det karakteristisk for området at bebyggelsen, som består
dels af flerlængede gårde dels af nyere huse og husmandssteder,
koncentreres dels i små bysamfund dels langs vejene.
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Terrænet og den megen bevoksning skaber stedvist lukkede
landskabsrum. Fra størstedelen af øen findes dog udsigter over havet
enten som små afgrænsede kig på de indre dele af øen eller som vide
udsigter nær kysten.
Overgangen fra det bagvedliggende landbrugsland og til kysten består
mange steder af kystskrænter, som går over i en smal og stenet
strandbred. Ved øens nordvestspids, sydøstspids og ved Drejet findes
større sammenhængende strandengsarealer, som græsses.
Den østlige del af øen domineres af et dramatisk bakket terræn med
ekstensiv arealanvendelse og mindre beplantninger af fyr og opvækst
af krat.
Udover de mole- og havneanlæg til fritidssejlads, som øen rummer,
findes kun et enkelt teknisk element i form af en vindmølle, som står
ved øens sydvendte kyst.

Planlagte ændringer
Placeringsmulighed for ny campingplads
Der er mulighed for placering af en ny campingplads.
Skovrejsningsområder
Syd for Avernak By er udpeget et mindre skovrejsningsområde.

Strategiske mål og forslag til handlinger og initiativer
Området rummet det strategiske mål beskyt. .


Beskyttes på størstedelen af øen (M 103.1).



Beskyttes i det bakkede landskab på øens østlige ende
(M.103.2)
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M 103.1
Størstedelen af
øen

M 103.2
Bakkelandskabet

M 103.1 - Beskyttes
Størstedelen af øen
Forslag til handlinger og initiativer - Input til kommuneplan og
administration
Administration i og omkring området bør sikre følgende:
Skovrejsning
Muligheden for at opleve øens bakkede terræn og de vide udsigter til
det omkringliggende øhav, som knytter sig til stort set hele øen bør
beskyttes.


Skovrejsning bør kun finde sted i begrænset omfang og under
hensyntagen til de visuelle sammenhænge i Øhavet.

Tekniske anlæg
Hele øens og de modstående kysters uforstyrrede præg bør beskyttes.
Især kysterne ved Horne Land omkring Dyreborg og Knolden samt
Bjørnø. er centrale for oplevelsen af kystlandskabet.
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Øen og de modstående kyster, hvortil der er visuel
sammenhæng, bør friholdes for større tekniske anlæg.

Ferie fritid – campingplads og havn
Byens karakteristiske placering trukket tilbage fra kysten og adskilt
fra havnen af et åbent stykke landskab bør beskyttes.


Campingpladsen bør ikke placeres mellem havnen og Avernak
By. Der bør findes en placering, som ikke bryder byens
karakteristiske placering i landskabet.



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.

By(udvikling)


Ny bebyggelse i tilknytning til de eksisterende byer bør
begrænses. .



Dyreborg bør fastholdes i den nuværende udstrækning, som
den opleves fra Bjørnø, og bebyggelsen holdes i det
eksisterende farve og materiale valg.



Faaborg bør forsat fremstå som en by, der ligger ved kysten
afgrænset ind i land af det markante bakkelandskab. Bakkerne
bør således friholdes for byudvikling.

Landbrug


Fortsat landbrugsdrift er central for opretholdelsen af
landskabskarakteren.



Nyt byggeri i det åbne land bør indpasses i landskabets lille til
middel skala og placeres således at det ikke erkendes fra det
omkringliggende kystlandskab.

Forslag til handlinger og initiativer – projekter og andre tiltag
Fortsat græsning af strandengsarealerne på øen er vigtigt for
opretholdelsen af naturområderne og dermed de særlige visuelle
oplevelsesmuligheder, som knytter sig til de marine forlande.
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M 103.2 - Beskyttes
Bakkelandskabet på øens østlige del
Forslag til handlinger og initiativer - Input til kommuneplan og
administration
Tekniske anlæg


Området og modstående kyster bør friholdes for tekniske
anlæg.

Skovrejsning


Området bør friholdes for skovrejsning, som vil sløre
muligheden for at opleve områdets terræn og udsigterne over
øhavet.

Forslag til handlinger og initiativer – projekter og andre tiltag
Områdets karakter er betinget af det dramatisk bakkede terræn og den
ekstensive arealanvendelse i form af græsning og arealer udenfor
omdrift. Området er sårbart overfor den stedvist igangværende
tilgroning. Tiltag, som vil øge det græssede areal og stoppe
tilgroningen vil styrke karakteren og de særlige visuelle
oplevelsesmuligheder, som knytter sig til området.
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