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Naturgeografisk beskrivelse  

Herregårdslandskabet ligger i et område, der er præget af kærlandskaber i slottets nærmeste omgivelser 

og morænelandskaber i områdets vestlige del.   

Her mødes de to omfattende dalpartier, der præger store dele af Djursland:  

Dels det omfattende dalparti, der forløber gennem hele Djursland fra Grenaa til Grund Fjord og som 

tidligere var et sund, der gjorde det nordlige Djursland til en ø. Dels det store tunneldalssystem, hvis 

grene strækker sig fra henholdsvis Ammelhede i nordvest og Ølst og Brusgård i sydvest til Øster Alling i 

øst, og som i stor udstrækning præger den centrale del af landskabet på Djursland.   

 

Omkring Helligbjerg, der er områdets højeste og mest markante punkt er skrænterne omkring dalpartierne  

særligt markante (randmoræneformationer).  

 

Vandløbet Alling Å er et markant vandløb, der har haft stor betydning for formningen af landskabet i 

området.  

 

 



Kulturgeografisk beskrivelse  
Skoven på Helligbjerg er gammel og kan ses mange kilometer væk. Her findes endvidere flere alléer og en 

del beskyttede diger, der er karakteristiske elementer i herregårdslandskabet. 

 

Slottet ligger i engene tæt ved Alling Å, hvor hovedlandevejen mellem Randers og Grenaa passerer åen. I 

ældre tider har Alling Å været benyttet som vandvej. På den modsatte side af landevejen ligger Gl. Estrup 

Mølle, der oprindeligt var en del af Gl. Estrup gods.  Møllehuset ligger meget synligt i de lave enge 

omkring Alling Å. Det lave åbne landskab, der blandt andet visuelt understreger forbindelsen mellem 

møllen og herregården er et vigtig element i møllemiljøet. 

 

Herregårdslandskabet rummer en husmandsbebyggelse, Lundby, der opstod gennem en udstykning fra Gl. 

Estrup. 

 

Herregårdslandskabet omkring Gl. Estrup udgør en kulturhistorisk helhed og indeholder alle de elementer, 

der kendetegner et dansk herregårdslandskab og er et af Danmarks fineste herregårdslandskaber.  
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Selve herregården Gl. Estrup huser i dag to museer og nærmiljøet omkring herregården rummer endvidere 

en række rekreative muligheder, herunder shelters og stiforløb, der medvirker til at gøre området til et 

populært udflugtsmål. 

 

 



Visuel beskrivelse 

Helligbjerg ligger som et markant, skovklædt bakkeparti, der er synligt fra store dele af området, og er 

således et vigtigt orienteringspunkt. 

De skovklædte bakkepartier er sammen med de mange store markenheder og flade kærlandskaber 

værdifulde, karaktergivende landskabselementer.  

De lave områder giver mulighed for store og vidtrækkende udsigter, særligt fra de højere liggende 

arealer, men også i selve ådalene findes karakteristiske udsigtskiler ind i ådalene.  

Morænelandskabet på Helligbjerg rummer den intakte og velbevarede husmandskoloni Lunden, hvor 

bebyggelsesstrukturen og adgangsvejens placering gør, at området er et karakteristisk og bevaringsværdigt 

landskab samt en kulturhistorisk helhed. De spredte gårde er placeret i omtrent samme indbyrdes afstand, 

beliggende langs koloniens eneste ankomstvej med marklodder bagved, der er orienteret lodret på vejen. 

Der er flere markante gravhøje, der kan ses på lang afstand.   

Idet herregårdslandskabet opleves som både visuelt og støjmæssigt uforstyrret med værdifulde 

landskabselementer 

Herregårdslandskabet omkring Gl. Estrup har sin oprindelse i middelalderen og den efterfølgende periode 

(storlandbruget 1536 - 1750).   

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse er i det velbevarede 

herregårdslandskab god. 

Stenalt Herregårdslandskab er udpeget som Bevaringsværdigt Landskab i Kommuneplan 2013. 

Nøglekarakterer er smukke herregårdsbygninger, mange diger, voldgrav og alléer, park, store 

markenheder, husmandskoloni og skovklædte dalstrøg med markante skovbryn. 

 

 


