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HVAD ER EN MILJØVURDERING?
Formålet med en miljøvurdering er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der
foretages en miljøvurdering af planer for at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gennemførelse af en plan.
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) skal der gennemføres en miljøvurdering af planer
og programmer, hvor disse udarbejdes indenfor blandt andet fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af
lovens bilag 1 og 2. Indeværende projekt er omfattet af bilag 2 pkt. 3a - industrianlæg til
fremstilling af elektricitet, damp og vand.
Berørte myndigheder høres, inden der tages stilling til afgrænsning af miljørapporten. Indholdet i miljøvurderingen er begrænset til de oplysninger, der med rimelighed kan forlanges
med hensyn til høringssvar samt den aktuelle og tilgængelige viden.
Myndigheden skal herefter udarbejde en miljørapport, hvor der sker en grundig behandling
af de enkelte emners påvirkning af miljøet som følge af planens realisering.
Når miljørapporten og forslaget til planen eller programmet foreligger, foretager Lolland
Kommune en offentlig høring med en 8 ugers frist for offentlighedens og myndigheders
fremsendelse af bemærkninger.
Efter høringsperioden gennemgår Lolland Kommune de indkomne forslag, bemærkninger og
kommentarer med henblik på at skabe et samlet overblik over høringsresultatet. De indkomne forslag behandles, inden der træffes beslutning om den endelige vedtagelse af planen.
Den endeligt godkendte plan med tilhørende miljørapport offentliggøres samtidig med en
sammenfattende redegørelse og et program for overvågning.

Miljørapporten er udarbejdet af Lolland Kommune.
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INDLEDNING

Nærværende miljørapport indeholder en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 360-121 for
Halstedhus Efterskole i Halsted.
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet.
Lolland Kommune har på baggrund af en miljøscreening vurderet, at planerne skal miljøvurderes, hvilket betyder, at der sammen med forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg
skal udarbejdes en miljørapport.
Miljørapporten er afgrænset til at omhandle planernes mulige konsekvenser for:


Landskab



Kulturmiljø

IKKE TEKNISK RESUMÉ

Lolland Kommune ønsker med Lokalplan 360-121 for Halstedhus Efterskole i Halsted at give
mulighed for, Halstedhus Efterskoles ønske om, at kunne udvikle efterskolen og fortsat have
relevante tilbud til fremtidens elever.
I første omgang ønsker skolen at etablere en ny idrætshal med fitnesscenter og lounge-område. I tilknytning hertil etableres en ny hovedindgang til skolen, ny spisesal og forbindelsesgang mellem den gamle hovedbygning og det nye halanlæg. På første sal oven på fitnesscenter og loungeområde er det planen, at der indrettes nye værelser samt toilet og bad
hertil.
Det nye byggeri placeres nord for den eksisterende hovedbygning og vil betyde, at der skal
nedlægges en del af den eksisterende bebyggelse samt etableres en ny hovedindkørsel til
skolen med ny P-plads mv.
På sigt ønsker skolen mulighed for at kunne etablere overdækning mellem hovedbygningen
og de eksisterende elevboliger, mulighed for etablering af en ny fløj med elevværelser samt
evt. etablering af et spaområde. Desuden ønsker man mulighed for at etablere redskabs- og
opbevaringsskure i tilknytning til multibaner mv.
Omkring den gamle Halsted-Avnede centralskole og idrætsplads er der også ønsker om nye
muligheder. En del af den gamle skole skal nedrives, og der ønskes mulighed for etablering
af en materialehal i tilknytning til den eksisterende bebyggelse samt evt. mulighed for at
etablere græsningsfolde.
På den gamle idrætsplads vil man etablere en kunstgræsbane på den sydøstlige del af arealet. I det
nordvestlige hjørne vil man etablere en kælke- og motionsbakke. Langs kunstgræsbanens vestlige kant
er det tanken, at der etableres klatrefaciliteter. Den resterende del af idrætspladsen ønskes anvendt
til et kombiareal med mulighed for græsningsfolde, udendørs fitness, bålhytter, shelters, materialehus
og aktivitetsplads mv.
Lokalplanområdet omfatter matrikelnumrene: 1r, 1v, 1u, 1t, 1ac, Halstedkloster, Halsted og matrikel 2d, 23d Halsted By, Halsted samt del af matrikel 38, 7000d Halsted By, Halsted og del af matrikel
7000c Halstedkloster, Halsted. Lokalplanområdet udgør til sammen et areal på ca. 10,7 ha. Området er beliggende i landzone, men vil med lokalplanen blive overført til byzone.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer fastlægger, at der skal foretages en miljøvurdering af planer, der kan formodes at have en væsentlig indflydelse på miljøet. Lolland
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Kommune har igennem en miljøscreening og en miljøscoping (afgrænsning af miljørapportens indhold) vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planernes mulige konsekvenser for:
 Landskab.


Kulturmiljø – herunder indsigten til kirken

Der er ikke angivet andre alternativer til planerne end 0-alternativet, hvormed planområdet
fortsat er efterskole med den eksisterende bebyggelse og anlæg.
Landskab
Lokalplanområdet ligger delvist i Jordbrugslandskaber i karakterområde 9. ”Nordlollands
slettelandskab” og delvist inden for Værdifulde jordbrugslandskaber i karakterområde 8.
”Tunneldallandskabet - Ravnsby Bakker og Halsted Ådal.
Jordbrugslandskaber og Værdifulde jordbrugslandskaber er udpeget i Kommuneplan 20172029. Kommuneplanen skelner mellem ”Jordbrugslandskaber” og ”Værdifulde jordbrugslandskaber” og hele kommunen er omfattet af enten den ene eller anden udpegning.
I karakterområde 9. ”Nordlollands slettelandskab”, ligger lokalplanområdet inden for Jordbrugslandskabet, der i området er præget af de store åbne marker vest for lokalplanområdet, rute 9 og indsigten til Halsted by og herregården Halsted Kloster der ligger i karakterområde 8. ”Tunneldallandskabet - Ravnsby Bakker og Halsted Ådal”. Fra karakterområde 9.
”Nordlollands slettelandskab” er lokalplanområdet omgivet af store levende hegn, og Halsted by. Byggeri og anlæg inden for lokalplanområdet er derfor skjult og påvirker ikke det
omgivende landskab uden for Halsted by.
Inden for karakterområde 8. Tunneldallandskabet - Ravnsby Bakker og Halsted Ådal, skal
man være særlig opmærksom på, at bevare udsigten over dalstrøg og dødishuller og geologiske formationer. Kulturhistoriske monumenter herunder kirker, herregårdslandskaber og
husmandssteder skal fortsat kendetegne landskabet. Desuden skal det sikres at bevoksnings- og bebyggelsesstrukturen bevares. Området er generelt sårbart og man bør som udgangspunkt undgå terrænændringer, vejanlæg, by- og erhvervsudvikling og opstilling af
store tekniske byggerier og anlæg i området. Det anbefales at evt. udbygning af områdets
turisme- og friluftsanlæg, f.eks. ved skiltning af cykelruter, udformes så let og diskret som
muligt af hensyn til, at områdets store natur- og kulturgeografiske oplevelsesværdi.
Med lokalplanen sker der ikke en egentlig byudvikling, men der gives mulighed for nyt byggeri inden for det eksisterende efterskoleareal. Nyt større byggeri der kan påvirke de landskabelige forhold afgrænses til at finde sted inden for delområde A og D, der i forvejen er
tæt bebygget. Af de to områder hvor der kan etableres større byggeri er kun delområde A
der er beliggende inden for de værdifulde jordbrugslandskaber.
Kulturmiljø
Størstedelen af delområde D og en mindre del af delområde E er omfattet af de i Kommuneplan 2017-2029 udpegede kirkeomgivelsers nærvirkning fra Halsted Kirke. Lokalplanområdet ligger i sin helhed uden for kirkeomgivelsernes nærvirkning.
Inden for kirkeomgivelsernes nærvirkning er der få steder der er indsigt til kirken fra offentlig vej. I praksis er der primært indsigt til kirken fra Horslundevej hvor man kan se kirken
hen over den østligste del af delområde E.
Kulturmiljøet består af Halsted Kloster og de af Halsted Kloster opførte funktionærboliger
der ligger på begge sider af Maribovej. Kulturmiljøet er dermed delt i to, en del der omfatter
landsbyen Halsted med de gamle funktionærboliger og en del der omfatter selve Halsted
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Kloster der udgør et herregårdsmiljø der er orienteret omkring parken og den ”nye” hovedbygning.
Den bærende del af kulturmiljøet er funktionærboligerne med tilhørende sidehuse, værksteder mv. Funktionærboligerne vidner ved deres beliggenhed, farvesætning, byggestil mv.
om deres historiske tilhørsforhold til Halsted Kloster og udgør et helstøbt værdifuldt kulturmiljø som det er vigtigt at bevare.
Boliger, sidehuse, værksteder mv. fremstår i dag i sortopstolpet bindingsværk med murede
tavl, der er kalkede i en rødlig okkergul farve – bort set fra Det Røde Hus Maribovej 283,
der står med blankmur i tavlerne. Tagene er beklædt med rød tegl bort set fra nr. 279, 289
og 248 der er beklædt med et oprindelige stråtag. Hoveddørene er primært grønne, vinduerne hvidmalet mens porte mv. fremstår sorte, lige som større træpartier samt mindre træskure mv. også fremstår sorte.
Lokalplanområdet omfatter den del af kulturmiljøet der formodentligt oprindeligt har været
en del af Halsted Klosters gartneri, der har haft sit udgangspunkt i Gartnerboligen på Maribovej 291. Af de høje og lave målebordsblade fremgår det, at gartnerriet oprindeligt har
været afgrænset mod nord af en jordvold med beplantning.
For at sikre udtrykket af kulturmiljøet er der i lokalplanen stillet vilkår om, at de levende
hegn omkring delområde C bevares. Desuden begrænses byggemulighederne inden for delområde C, så området fortsat vil fremstå forholdsvis åbent, men med mulighed for at renoverer, udbygge eller erstatte den eksisterende bolig samt de udendørs idrætsanlæg, parkering mv. Endelig gives der mulighed for der kan etableres byggerier og anlæg i relation til
dyrehold og rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters, bålhytter mv, samt mindre
tekniske installationer.
I både delområde A og C er der stillet vilkår til nyt byggeri både inden for og i tilknytning til
det værdifulde kulturmiljø. Der er bl.a. stillet vilkår til nyt byggeri, herunder højde, bebyggelsesprocent, materiale- og farvevalg så det sikres at nyt byggeri kan etableres uden væsentligt at tilsidesætte de kulturmiljømæssige interesser i området.
I delområde E er der stillet vilkår til bevarelse af de eksisterende levende hegn omkring området, så byggeri her ikke kommer til at påvirke de kulturmiljømæssige interesser i og omkring området herunder indsigten til kirken
Vurdering
Miljøvurderingen påviser, at kommuneplantillæg og lokalplan kan vedtages uden væsentlige
påvirkninger af kulturmiljøet og landskabet under forudsætning af:

At der stilles krav til nyt byggeri, herunder højde, bebyggelsesprocent, materiale- og
farvevalg så det sikres at nyt byggeri kan etableres uden væsentligt at tilsidesætte de
kulturmiljømæssige interesser i området

At der stilles krav til, de levende hegn omkring delområde C og E bevares og udbygges
hvis der etableres nyt større byggeri og anlæg der kan påvirke landskabet.

At der stilles krav til etablering af en trærække i den nordlige del af delområde A og B,
ved etablering af en idrætshal inden for området.
Overvågning af de i lokalplanen beskrevne bestemmelser vil ske i forbindelse med byggesagsbehandling.
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PLANENS INDHOLD

Lolland Kommune ønsker med Lokalplan 360-121 for Halstedhus Efterskole i Halsted at give
mulighed for, Halstedhus Efterskoles ønske om, at kunne udvikle efterskolen og fortsat have
relevante tilbud til fremtidens elever.
I første omgang ønsker skolen at etablere en ny idrætshal med fitnesscenter og lounge-område. I tilknytning hertil etableres en ny hovedindgang til skolen, ny spisesal og forbindelsesgang mellem den gamle hovedbygning og det nye halanlæg. På første sal oven på fitnesscenter og loungeområde er det planen, at der indrettes nye værelser samt toilet og bad
hertil.
Det nye byggeri placeres nord for den eksisterende hovedbygning og vil betyde, at der skal
nedlægges en del af den eksisterende bebyggelse samt etableres en ny hovedindkørsel til
skolen med ny P-plads mv.
På sigt ønsker skolen mulighed for at kunne etablere overdækning mellem hovedbygningen
og de eksisterende elevboliger, mulighed for etablering af en ny fløj med elevværelser samt
evt. etablering af et spaområde. Desuden ønsker man mulighed for at etablere redskabs- og
opbevaringsskure i tilknytning til multibaner mv.
Omkring den gamle Halsted-Avnede centralskole og idrætsplads er der også ønsker om nye
muligheder. En del af den gamle skole skal nedrives, og der ønskes mulighed for etablering
af en materialehal i tilknytning til den eksisterende bebyggelse samt evt. mulighed for at
etablere græsningsfolde.
På den gamle idrætsplads vil man etablere en kunstgræsbane på den sydøstlige del af arealet. I det nordvestlige hjørne vil man etablere en kælke- og motionsbakke. Langs kunstgræsbanens vestlige kant er det tanken, at der etableres klatrefaciliteter. Den resterende
del af idrætspladsen ønskes anvendt til et kombiareal med mulighed for græsningsfolde,
udendørs fitness, bålhytter, shelters, materialehus og aktivitetsplads mv.
Lokalplanområdet deles op i fem delområder
A. Værelses- og halområde
B. Grønne arealer
C. Bolig- og udendørsområde
D. Undervisnings- og administrationsområde
E. Udendørsområde
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Lokalplanens delområder
De dele af lokalplanen, der er relevant for miljøvurderingen drejer sig bl.a. om at der med
lokalplanen gives mulighed for etablering af byggeri og anlæg, inden for og op til værdifulde
kulturmiljøer, værdifulde jordbrugslandskaber, kirkeomgivelsernes nærvirkning.
For øvrige bestemmelser i lokalplanen henvises til lokalplanen.

EKSISTERENDE FORHOLD

Lokalplanområdet omfatter matrikelnumrene: 1r, 1v, 1u, 1t, 1ac, Halstedkloster, Halsted og
matrikel 2d, 23d Halsted By, Halsted samt del af matrikel 38, 7000d Halsted By, Halsted og
del af matrikel 7000c Halstedkloster, Halsted. Lokalplanområdet udgør til sammen et areal
på ca. 10,7 ha. Området er beliggende i landzone, men vil med lokalplanen blive overført til
byzone.
Området er beliggende i Halsted by og er i dag udnyttet til efterskole. Bebyggelsen er primært etableret i delområde A og D, mens delområde C og E omfatter forskellige idrætsanlæg samt en enkelt bolig i delområde C. Delområde B bruges i dag til græsningsfolde. Desuden er der forskellige mindre rekreative anlæg spredt på hele skolens areal.

0-ALTERNATIVET

Lovens krav til alternativer er først og fremmest et krav om at beskrive 0-alternativet dvs.
den situation, hvor planerne ikke vedtages. Det indebærer en fremskrivning af den udvikling, der må forventes i området uden de foreslåede planer, men inden for rammerne af eksisterende planlægning.
Der er til Lokalplan 360-121 ikke angivet andre alternativer til planen end 0-alternativet.
Såfremt planen ikke gennemføres må det forventes, at planområdet fortsat anvendes til den
eksisterende efterskole.

MILJØVURDERING AF PLANEN

Udarbejdelse af en miljøscreening er første led i afgørelsen af om en plan skal miljøvurderes. Tjeklisten omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For hvert enkelt parameter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning, af
planens indvirkning på den pågældende miljøparameter. Den endelige afgørelse af, om der
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skal udarbejdes en miljøvurdering, foretages af kommunen og er baseret på en konkret vurdering på baggrund af screeningen.
På baggrund af den indledende miljøscreening og scoping (afgrænsning af miljørapport) og
har Lolland Kommune vurderet, at lokalplanen og kommuneplantillægget skal miljøvurderes
og der dermed skal udarbejdes en miljørapport.
Den indledende miljøscreening og scoping, har været sendt i høring hos andre berørte myndigheder fra den 22. juli 2019 til den 12. august 2019. Der indkom bemærkninger fra Museum Lolland-Falster, der oplyste om, at:
”Planerne for om- og tilbygning til Halstedhus Efterskole vil medføre væsentlige ændringer i
de to lokalplanområders bygningsmasse. Områderne grænser tæt op til kulturmiljøet Halsted Kloster og Halsted landsby, og det er derfor meget vigtigt, at der i en eventuel ny lokalplan tages hensyn til dette værdifulde miljø.”
Bemærkninger er taget til efterretning bl.a. i nærværende miljørapport og i lokalplanens redegørelse.
Miljøvurderingen af de afgrænsede emner vil blive behandlet med udgangspunkt i det brede
miljøbegreb, der er defineret i loven, samt relevante miljøbeskyttelsesmål. Vurderingen vil
for hvert afsnit resultere i anbefalinger til afbødende foranstaltninger, hvor det er relevant.

Landskab

Lokalplanområdet ligger delvist i Jordbrugslandskaber i karakterområde 9. ”Nordlollands
slettelandskab” og delvist inden for Værdifulde jordbrugslandskaber i karakterområde 8.
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Relevante miljøbeskyttelsesmål
Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 2018:

…sikring af bevaringsværdige landskaber, som i udgangspunktet friholder dem for
byggeri og anlæg…
Kommuneplan 2017-2029:

Jordbrugslandskaber og Værdifulde jordbrugslandskaber er udpeget i Kommuneplan
2017-2029. Kommuneplanen skelner mellem ”Jordbrugslandskaber” og ”Værdifulde
jordbrugslandskaber” og hele kommunen er omfattet af enten den ene eller anden
udpegning.
Jordbrugslandskaber består af almindelige jordbrugslandskaber og udgør hovedparten af Lollands landskab. Her er landskabskarakteren tydelig. Men den er typisk påvirket af de senere årtiers landbrugs- eller bymæssige udvikling, der i større eller
mindre grad har udvisket natur- og kulturgeografiske træk samt rumlige og visuelle
værdier. Inden for jordbrugslandskaber skal landskabets karaktertræk samt eventuelle rumlige og visuelle kvaliteter sikres gennem planlægning og forvaltning, jf. retningslinje 8.1.3.
I værdifulde jordbrugslandskaber herunder herregårdslandskaber skal landskabets
karaktertræk samt rumlige og visuelle kvaliteter i videst muligt omfang sikres og forbedres gennem planlægning og forvaltning. Der må som hovedregel kun opføres
byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Øvrigt byggeri, anlæg, terrænændringer eller ændret arealanvendelse kan kun ske for at varetage væsentlige planlægnings- eller samfundsmæssige
hensyn, jf. retningslinje 8.1.2.
Beskrivelse af de landskabelige forhold:
Lokalplanområdet ligger næsten midt i karakterområde 8. ”Tunneldallandskabet - Ravnsby
Bakker og Halsted Ådal” og midt mellem de to dele af karakterområde 9. ”Nordlollands slettelandskab”.
Karakterområde 8. ”Tunneldallandskabet - Ravnsby Bakker og Halsted Ådal” er et sammenhængende tunneldalsområde danner et kuperet landskabskompleks af dale og bakker. Den
vestlige del af karakterområdet er sparsomt bebygget og består af en langstakt ådal med
flad bund og opdyrkede eller skovbevoksede dalsider, hvorfra der er vidtstrakt udsyn over
dette middel- til storskalalandskab. Den østlige del af karakterområdet består af talrige
skov- og søområder, monumentale fortidsminder, levende hegn, mange husmandsudstykninger og efter Lollandske forhold store terrænforskelle, der betinger et middel- til småskalalandskab. Dominerende elementer i karakterområdet er Nakskov Fjord, Vesterborg Sø,
Halsted Kloster, de mange skovområder og bakketoppe, mens Halsted Å ikke er et markant
element i landskabet.
Karakterområde 9. ”Nordlollands slettelandskab” er præget af de intensivt dyrkede jorder
hvor historien om de store landboreformer i slutningen af 1700-tallet relativ tydeligt fortsat
kan opleves i de stjerne- og blokudskiftede jorder. Dette slettelandskab med det plane terræn skaber god udsigt over de spredtliggende gårde, de forholdsvis mange levende hegn
samt de små grønne landsbykerner og husmandskolonier. Et særligt karaktertræk for dette
område er især skovholmene omkring mange gårde. I den nordvestligste del er de små
hvidkalkede kirker særligt karaktergivende og fremstår som pejlemærker i landskabet. I
kontrast til den generelle karakter ses herregårdslandskaberne, der ligger som øer med få
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bygninger, store dyrkningsfelter, markant mere beplantning og varieret terræn, der ofte betinger gode udsigtsmuligheder. Landskabsopfattelsen er i nogen grad påvirket af dominerende tekniske anlæg, særligt den meget høje telemast nord for Øster Karleby, men også
den trafikerede Rute 9 og de mange vindmøllegrupper.

I karakterområde 9. ”Nordlollands slettelandskab”, ligger lokalplanområdet inden for Jordbrugslandskabet, der i området er præget af de store åbne marker vest for lokalplanområdet og skiller sig derved ikke væsentligt ud for det generelle udtryk i karakterområdet. Lokalt er området dog præget af rute 9 og indsigten til Halsted by og herregården Halsted Kloster der ligger i karakterområde 8. ”Tunneldallandskabet - Ravnsby Bakker og Halsted
Ådal”. Fra nord og vest af er lokalplanområdet omgivet af store levende hegn, og Halsted
by. Byggeri og anlæg inden for lokalplanområdet er derfor skjult og påvirker ikke det omgivende landskab uden for Halsted by.
Den del af lokalplanområdet der er beliggende inden for Værdifulde jordbrugslandskaber
herunder herregårdslandskaber er beliggende inden for karakterområde 8. ”Tunneldallandskabet - Ravnsby Bakker og Halsted Ådal” fremgår af ortofoto på side 10 hvor Værdifulde
jordbrugslandskaber vist med lyseblåt og herregårdslandskaber vist med lyse striber.
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Ortofoto 2019: Lokalplanområdet og Værdifulde jordbrugslandskaber samt herregårdslandskaber
I karakterområde 8. Tunneldallandskabet - Ravnsby Bakker og Halsted Ådal, skal man være
særlig opmærksom på, at bevare udsigten over dalstrøg og dødishuller og geologiske formationer. Kulturhistoriske monumenter herunder kirker, herregårdslandskaber og husmandssteder skal fortsat kendetegne landskabet. Desuden skal det sikres at bevoksningsog bebyggelsesstrukturen bevares.
Omkring Halsted skiller området sig ud ved det generelle indtryk af karakterområdet og
herregårdslandskabet bliver dominerende. Herregårdslandskabet i karakterområdet har rod
i Halsted Kloster, der i middelalderen var et benediktinerkloster, men efter reformationen i
1536 blev det et verdsligt len. Arealerne omkring Halsted Å var tidligere præget af eng- og
søarealer, men hovedparten er nu drænet og opdyrket.
Halsted by er velafgrænset og har bevaret sin middelalderlig bystruktur. Halsted Kloster og
Halsted Kirke udgøre kernen i herregårdslandskabet, som bindes sammen med Halsted by
af herregårdens funktionærbygninger med deres karakteristiske okkergule eller Halsted
Orange farve der samler indtrykket yderligere i sammenhæng med bygningernes arkitektur,
veje, dyrehave, golfbane, allé- og vejbeplantning.
Nordøst for Halsted fremstår herregårdslandskabet med de karakteristiske større, åbne og
sammenhængende helheder, der er placeret som øer i det udflyttede og bebyggede
landsby- og landbrugslandskab. Hertil kommer de herskabelige elementer som solitære
træer, dyrehave, allébeplantning og i nyere tid Vestlollands Golfklubs store område ned mod
ådalen, med de grønne græsbaner, randplantninger, trærækker og skovområder der markere banen tydeligt i landskabt.
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Billede 1. Halstedhus Efterskole med afgrænsning af golfbane (tv. i billedet) set fra Nordøst
Området omkring Halsted vurderes at være i god tilstand. Her fremstår samspillet mellem
naturgrundlag og de kulturgeografiske strukturer tydelig og stort set uden forstyrrende
landskabselementer. Den parklignede golfbanen ved Halsted udgør dog et mindre område,
hvor de karaktergivende landskabselementer i form af beplantningsstrukturen og rumlige og
visuelle forhold adskiller sig fra den dominerende karakter i det sammenhængende landskabskarakterområde. Desuden adskiller Halstedhus Efterskole sig fra den øvrige del af Halsted by sig, ved at der er meget sporadisk beplantning, nord for delområde A og B i lokalplanen, se ovenstående billede.
Hele karakterområdet er sårbart over for,
- større terrænændringer, som uopretteligt vil ændre den værdifulde landskabskarakter, hvor de naturlige varierede terrænformer adskiller sig væsentligt fra Lollands generelt jævne moræneflade
- høje og omfangsrige bygninger og tekniske anlæg samt by-, turisme- og erhvervsmæssige byggerier, som vil forringe oplevelsen af den nuværende bebyggelsesstruktur og af de meget store rumlige og visuelle værdier.
- støjende og lysene anlæg, idet der er et stort rekreativt potentiale i dette generelt
fredfulde landskab.
Vurdering:
Med lokalplanen sker der ikke en egentlig byudvikling, men der gives mulighed for nyt byggeri inden for den eksisterende bebyggelsesstruktur. Nyt større byggeri der kan påvirke de
landskabelige forhold afgrænses til at finde sted inden for delområde A og D, der i forvejen
er tæt bebygget. I delområde E Vest for Horslundevej, gives der dog mulighed for etablering af anlæg på op til 10,5 m højde, f.eks. kælkebakke, klatrefaciliteter mv. Men da området mod det åbne land er afgrænset af en eksisterende beplantning der skal bevares, vurderes det at anlæg, der etableres inden for delområde E ikke vil påvirke det omgivende
landskab.
Af de to områder hvor der kan etableres større byggeri er det kun delområde A der er beliggende inden for de værdifulde jordbrugslandskaber. Her er der som beskrevet ikke eksisterende beplantningsbælter, og nybyggeri her vil kunne blive meget dominerende i landskabet. På den baggrund vurderes det, at det skal sikres at der etableres plantebælte nord for
skolen der harmonerer med den eksisterende beplantning i området øst for Rudbjergvej.
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Anbefalinger til afhjælpende foranstaltninger:
Som afhjælpende foranstaltninger, der har til hensigt at mindste den visuelle påvirkning af
landskabet og de nære omgivelser, er der i lokalplanen medtaget bestemmelser vedrørende
sikring af eksisterende beplantningsbælter, etablering af nye beplantningsbælter.
Der er stillet vilkår om etablering af en trærække i den nordlige del af delområde A og B,
der harmonere med trærækken langs med golfbanens vestlige kant. Desuden stilles der vilkår til nyt byggeri, herunder højde, bebyggelsesprocent, materiale- og farvevalg så det sikres at nyt byggeri kan etableres uden væsentligt at tilsidesætte de landskabelige interesser
i området.
Konklusion:
De i lokalplanen nævnte projekter og anlæg vurderes at være i overensstemmelse med de
relevante miljøbeskyttelsesmål og vurderes ikke at ville medføre en forringelse af de landskabelige værdier i området, såfremt de nævnte afhjælpende foranstaltninger etableres.

Kulturmiljø

Lokalplanområdet ligger delvist inden de i Kommuneplan 2017-2029 udpegede kirkeomgivelsers nærvirkning fra Halsted Kirke og delvist inden for de i Kommuneplan 2017-2029 udpegede værdifulde kulturmiljøer, mens resten af lokalplanområdet i større eller mindre grad
grænser op til kirkeomgivelser og værdifulde kulturmiljøer.
Relevante miljøbeskyttelsesmål
Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 2018:

…sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde
kulturmiljøer, beskyttelsesområder for kirker og andre væsentlige kulturhistoriske
bevaringsværdier som fredede og bevaringsværdige bygninger…
Kommuneplan 2017-2029:

De værdifulde kulturmiljøer skal sikres i den kommunale planlægning og sagsbehandling, så tidligere tiders samfund, værdier og kulturhistoriske sammenhænge sikres.


”De værdifulde kulturmiljøer må ikke forringes. Herunder må de bærende bevaringsværdier og samspillet mellem kulturhistorien, arkitekturen, naturgrundlaget og landskabet ikke sløres eller ødelægges. Kulturmiljøer, der er markeret med høj værdi,
samt Holeby Diesel og fortidsmindemiljøerne, administreres mest restriktivt.



”De værdifulde kulturmiljøer skal som udgangspunkt sikres i lokalplaner.”



”I by- og landområder uden for de værdifulde kulturmiljøer skal potentielle værdifulde kul-turmiljøer samt kulturhistoriske helheder, strukturer og elementer sikres og
plejes/vedligeholdes i deres geografiske og/eller funktionelle helhed.”



Kirkerne skal bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet og/eller bymiljøet.
Kirkerne skal så vidt muligt sikres mod ændringer, der slører eller forringer deres visuelle samspil med landskabet og de nære omgivelser.
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Beskrivelse af de kulturmiljømæssige forhold:
Kirkeomgivelser
Størstedelen af delområde D og en mindre del af delområde E er omfattet af kirkeomgivelsers nærvirkning fra Halsted Kirke. Lokalplanområdet ligger i sin helhed uden for kirkeomgivelsernes nærvirkning. På ortofotoet er kirkeomgivelsers nærvirkning vist med rødt og kirkeomgivelsers fjernvirkning er vist med orange.

Ortofoto 2019: Lokalplanområdet og kirkeomgivelsernes nær- og fjernvirkning
Inden for delområde E må der kun opføres mindre byggerier, mens større byggerier skal
placeres inden for delområde D.

Billede 2. Fra Horslundevej med indsigt til Halsted Kirke over den østlige del af delområde E
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Inden for kirkeomgivelsernes nærvirkning er der få steder der er indsigt til kirken fra offentlig vej. Fra Klostervænget ligger de eksisterende bygninger på skolen og blokerer for indsigten til kirken. I praksis er der primært indsigt til kirken fra Horslundevej hvor man kan se
kirken hen over den østligste del af delområde E, jf. billede 2. I sommerhalvåret når der er
løv på træerne er kirken næsten helt skjult bag løvhænget.
Kulturmiljø
Delområde C er beliggende inden for det værdifulde kulturmiljø Halsted Kloster og landsby,
der i kommuneplanen er vurderet til at have en høj kulturmiljømæssig værdi. Det værdifulde kulturmiljø fremgår af nedenstående ortofoto vist med rødbrunt.

Ortofoto 2019: Lokalplanområdet med værdifulde kulturmiljøer
Værdifulde kulturmiljøer er udvalgte kulturmiljøer, der er udpeget på baggrund af en kortlægning, vurdering og prioritering. Værdifulde kulturmiljøer er fysiske helheder, der illustrerer et tema, en tidsepoke eller en udvikling, der har fundet sted.
Kulturmiljøet Halsted Kloster og landsby består af fire klare strukturer der tilsammen udgør
et fint og velbevaret kulturmiljø. De fire strukturer udgøres af:
1.
2.
3.
4.

Hovedbygningen og kirken
Avlsgård og økonomibygninger
Parken
Bebyggelsesforløbet langs Maribovej

De fire strukturer kan deles op i to overordnede dele:
1. Halsted Kloster - Hovedbygningen og kirken, Avlsgård og økonomibygninger samt
Parken
2. Funktionærboliger langs Maribovej - Bebyggelsesforløbet langs Maribovej
Lokalplanområdet ligger delvist inden for funktionærboligerne langs Maribovej, mens selve
Halsted Kloster er placeret på den modsatte side af Maribovej. Kulturmiljøet udgør en helhed og skal ses i sammenhæng selvom lokalplanområdet primært påvirker området med
Funktionærboliger langs Maribovej, som tydligt afgrænses af den hvidkalket mur ind mod
selve Halsted Kloster med kirke.
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Halsted Kloster
Halsted Klosters historie går tilbage til 1231 hvor det hørte under kronen. I 1286 blev anlagt benediktinerkloster og klosteret fungerede frem til reformationen i år 1536. Klostret
nævnes første gang i skriftlige kilder i 1305. Kirken kan dog føres tilbage til 1100-tallet,
hvor den var landsbykirke.
Efter reformationen overgik klostret igen til kronen og godset var kongeligt len frem til år
1721, hvor det blev ophøjet til Baroni i forbindelse med mageskiftet med Baron Jens Juel
Vind og fik navnet Juelinge. Ved lensafløsningen i 1919 blev godset atter benævnet Halsted
Kloster.
Halsted Kloster formåede aldrig i klosterperioden at blive udbygget til et sammenhængende
sluttet anlæg. Omkring år 1300 bestod anlægget foruden af kirken kun af en grundmuret
østfløj med sovesal for munkene samt muligvis en mindre sydfløj.
I 1510 afbrændtes Halsted klosteret i forbindelse med lybækkernes hærgen. Klosteret genopbyggedes umiddelbart efter til et tofløjet anlæg åben mod vest, men ud over kirken er
der ikke noget tilbage af det oprindelige klosteranlæg.
I 1587 indberettede lensmanden Steen Brahe (1547-99), at de gamle klosterbygninger, var
stærkt medtaget. Han fik bevilling til at påbegynde en gennemgående renovering ligesom
det besluttedes at forny anlæggets sydfløj, der blev opført 1589-91 ved bygmester Hans
von Andorf. Da enkedronning Sophie i mellemtiden havde overtaget klostret, fik den nye fløj
navn efter hende. Dronning Sophies Hus eller den gamle fløj udgør den ældste del af herregårdsanlægget ud over kirken.
Dronning Sophies Hus blev rejst i to stokværk med hvælvede kældre, opmurede gavle og
kviste samt mod gården to tårne – et midtfor til hovedvindeltrappen med skiferdækkede,
løgkuplede spir og et mindre, indrettet til fangerum med almindeligt spidst tag. Huset var
beregnet til lensmandens ophold, og indrettedes i første stokværk med tre sale. En stor sal i
midten og to mindre i hver ende, hvoraf den østlige sal blev benævnt Dronningens sal. Loftrummet udnyttedes til kornloft.
I årene frem til midten af 1600-tallet udbyggedes Halsted løbende, så det omkring 1630 udgjorde et sluttet anlæg. Den gamle østfløj blev grundet forfald nedbrudt i 1685, hvorved anlægget åbnedes op mod øst.
I 1710 blev Dronning Sophies Hus’ gavle og fire kviste nedbrudt, og erstattedes af det
endnu eksisterende valmtag. Desuden reguleredes det nederste stokværks vinduesrække
ved indsættelse af 17 nye vinduer, ligesom en del af murværket fornyedes. I 1740’erne undergik bygningen endnu en renovering hvor tårnene blev nedrevet. Samtidig blev den nu
nedrevet hovedbygning renoveret og blev tilførte anlægget barokkens regularitet samt rokokoens nære forbindelse til haven, der samtidig nyanlagdes som barokhave i terrasser
mod øst. Haven har siden gennemgået flere forandringer men barokhavens terrasser kan
fortsat kan anes.
I forlængelse af, at familien Krag-Juel-Vind-Frijs tog permanent ophold på Juellinge i begyndelsen af 1800-tallet, opstod ønsket om en udvidelse og renovering af den gamle hovedbygning. I 1847-49 nedrev Frederik Julius greve Krag-Juel-Vind-Frijs den lave vestfløj og opførte vest for dens plads den nye fritliggende hovedbygning i to stokværk over kælder med
pudsede mure – afstemt efter Den Gamle Fløj og kirken – kamtakkede gavle og markerede
midtrisalitter på langsiderne.
Den Nye Hovedbygning fremstår i overgangen mellem klassicismens sluttede bygningskrop
med rene hvide facader, og den spirende historicismes leg med stilhistoriske virkemidler og
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dekorative udsmykninger. Hovedbygningen udsmykkedes med flere nygotiske dekorationer
– bl.a. i vinduesåbningernes udformning og dekorationer, i loggiaens spidsbuede åbninger
på indgangsfacaden, der foruden at skærme for vejret ved ud- og indstigning også bar en
balkon, samt ikke mindst i gavlene og midtrisalitternes kamtakkede udformning med fodtinder.
Hovedbygningen, Dronning Sophies Hus og Halsted Kirke udgør tilsammen kernen i det
gamle herregårdsanlæg. Halsted Klosters gamle avlsbygninger sydøst for hovedbygningen
der udgøres af den gamle staldlænge og herskabsstalden fra 1855 er også en vigtig del af
kulturmiljøet, mens resten af de gamle avlsbygninger er nyopførte bygninger efter en brand
i 1980’erne.

Gårdrummet mellem Hovedbygningen, Dronning Sophies Hus og Halsted Kirke
Funktionærboliger langs Maribovej
Her er den bærende del af kulturmiljøet, funktionærboligerne med tilhørende sidehuse,
værksteder mv. Funktionærboligerne vidner ved deres beliggenhed, farvesætning, byggestil
mv. om deres historiske tilhørsforhold til Halsted Kloster og udgør et helstøbt værdifuldt
kulturmiljø som det er vigtigt at bevare.
Boliger, sidehuse, værksteder mv. fremstår i dag i sortopstolpet bindingsværk med murede
tavl, der er kalkede i en rødlig okkergul farve – bort set fra Det Røde Hus Maribovej 283,
der står med blankmur i tavlerne. Tagene er beklædt med rød tegl bort set fra nr. 279, 289
og 248 der er beklædt med et oprindelige stråtag. Hoveddørene er primært grønne, vinduerne hvidmalet mens porte mv. fremstår sorte, lige som større træpartier samt mindre træskure mv. også fremstår sorte.
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Eksempel på bebyggelsen langs Maribovej i Halsted
Lokalplanområdet omfatter den del af kulturmiljøet der formodentligt oprindeligt har været
en del af Halsted Klosters gartneri, der har haft sit udgangspunkt i Gartnerboligen på Maribovej 291. Af de høje og lave målebordsblade fremgår det, at gartnerriet oprindeligt har
været afgrænset mod nord af en jordvold med beplantning.

Højt målebordsblad (1842-1899) med lokalplanområde og kulturmiljøudpegning
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Lavt målebordsblad (1900-1960) med lokalplanområde og kulturmiljøudpegning
Vurdering:
Kirkeomgivelser
Delområde D er meget bebygget i dag og der er ikke indsigt til Halsted Kirke i dag. Nyt byggeri i delområde D vil dermed ikke forringe indsigten til kirken eller forringe dens betydning
i landskabet eller landsbymiljøet.
Nyt byggeri i delområde E vil kunne påvirke indsigten til kirken i mindre omfang. Der kan
dog ikke etableres bygninger på over 150 m2, i mere end 1½ etage og 8,5 m højde, hvorfor
det vurderes, at indsigten kun vil kunne påvirkes marginalt, og kun i vinterhalvåret hvor der
ikke er blade på træerne, da kirken i sommerhalvåret vil være næsten helt skjult af træernes løv.
Kulturmiljø
Byggeri inden for delområde D og E vurderes ikke at påvirke kulturmiljøet, da området er
velafgrænset af beplantning og af bebyggelse langs Maribovej.
Byggeri mod Maribovej i delområde A samt byggeri i delområde C vil kunne påvirke opfattelsen af kulturmiljøet i Halsted.
I delområde C skal det sikres, at den eksisterende beplantning opretholdes og at det sikres
der ikke etableres større byggerier der kan påvirke kulturmiljøet.
I delområde A er det vigtigt, at det sikres at byggeri og anlæg i deres udtryk ikke skiller sig
væsentligt ud fra den eksisterende bebyggelse og at der ikke etableres dominerende bebyggelse langs med Maribovej.
Anbefalinger til afhjælpende foranstaltninger
For at sikre udtrykket af kulturmiljøet er der i lokalplanen stillet vilkår om, at de levende
hegn omkring delområde C bevares og udbygges ved etablering af byggeri og anlæg der
kan påvirke det åbne land. Desuden begrænses byggemulighederne inden for delområde C,
så området fortsat vil fremstå forholdsvis åbent, men med mulighed for at renoverer, udbygge eller erstatte den eksisterende bolig samt de udendørs idrætsanlæg, parkering mv.
Endelig gives der mulighed for der kan etableres byggerier og anlæg i relation til dyrehold
og rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters, bålhytter mv, samt mindre tekniske
installationer.
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I både delområde A og C er der stillet vilkår til nyt byggeri både inden for og i tilknytning til
det værdifulde kulturmiljø. Der er bl.a. stillet vilkår til nyt byggeri, herunder højde, bebyggelsesprocent, materiale- og farvevalg så det sikres at nyt byggeri kan etableres uden væsentligt at tilsidesætte de kulturmiljømæssige interesser i området.
I delområde E er der stillet vilkår til bevarelse af de eksisterende levende hegn omkring området, så byggeri her ikke kommer til at påvirke de kulturmiljømæssige interesser i og omkring området herunder indsigten til kirken
Konklusion:
De i lokalplanen nævnte projekter og anlæg vurderes at være i overensstemmelse med de
relevante miljøbeskyttelsesmål og vurderes ikke at ville medføre væsentlige gener for de
kulturmiljømæssige interesser i området, såfremt de nævnte afhjælpende foranstaltninger
etableres.

OVERVÅGNINGSPROGRAM

Der vurderes ikke at være behov for særlige overvågningsprogrammer. Overvågning af de i
lokalplanen beskrevne bestemmelser vil ske i forbindelse med byggesagsbehandling, herunder bygningshøjde, placering af byggeri og anlæg, farve og materialevalg samt bibeholdelse
og etablering af beplantningsbælter og trærækker mv.
ER
VÅGNING

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

Efter den offentlige høring af planforslagene og miljørapporten indsættes her en sammenfattende redegørelse, der bl.a. beskriver hvordan miljøhensyn og indkomne bemærkninger
fra offentlighedsfasen er integreret i planerne og hvorledes byrådet vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af planernes gennemførelse.

ERVÅGNING
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