
Hevringholm Herregårdslandskab 

 
     DDO©COWI 

Naturgeografisk beskrivelse  

Herregårdslandskabet er primært beliggende i marint forland. Området er fremkommet i forbindelse med 

landhævningen efter sidste istid og var i jægerstenalderen dækket af havet.  

I sydøst, omkring selve Hevringholm, skiller landskabsdannelsen sig ud ved at være storbakket moræne.  

Størstedelen af områdets form kategoriseres som flade, og dette gør, at landskabet - geomorfologisk set – 

er et landskab af storskala.    

Farvandsområdet er kategoriseret som åbne indre danske farvande med en retlinjet åben kyst. Området 

har karakter af lavvandet bugt med svag bølgepåvirkning.  

Kulturgeografisk beskrivelse  
 Egehoved er en gammel skov beliggende midt på de markante, store marklodder. Skoven kan dateres helt 

tilbage til 1700 tallet. 

Herregården Hevringholm kan dateres helt tilbage til 1355, hvor ridder Niels Iversen, Rosenkrantzslægtens 

stamfader, residerede på godset. Godset har været i flere af de store adelsslægters eje, herunder Bille, 

Brok og Lykke. Den nuværende hovedbygning stammer fra 1800-tallet. I 1921 blev en stor del af 

Hevringholms jorder udstykket til husmandsbrug.  
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Bollegård er en patriciervilla fra 1920, og den blev bygget som enkesæde for enken efter Godsejer Olsen, 

Hevringholm. Bygningen ligger meget smukt i udkanten af Hevring Holm skov.  

Stranden ved Vindingsminde var tidligere ud- og indskibningssted for kornvarer, trælast og købmandsvarer, 

og havde således status som handelsetablissement.  

 

Visuel beskrivelse 

Det jævnt kuperede herregårdslandskab er med de store markenheder og markante skovpartier samt den  

den karakteristiske placering af herregårdsbygninger på overgangen mellem det lave forland og bakkerne 

er tydelig. Kontrasterne er i sig selv oplevelsesrige og gør, at områdets overordnede struktur er opleves 

som værdifuld.  

 

Fravær af tekniske anlæg, mærkbar trafik og menneskelig aktivitet gør, at området er visuelt og 

støjmæssigt roligt.  

Der er storslåede udsigter til Kattegat ned over herregårdslandskabet. Kysten er uberørt i hele 

karakterområdets udstrækning, og der er god visuel sammenhæng langs strandbredden, hvor man har 

sigtelinier på op til 25 kilometer. Stranden er sandstrand/ strandeng med store sten overstrøet i 

havbunden tæt ved kysten. 

Landskabskarakteren har sin oprindelse i storlandbrugets tid; i perioden 1536-1750. Der er således tale om 

en tidsdybde på 300-450 år.  

 



Landskabet er stadig præget af herregårdslandskabets store markenheder, massive skovbryn og den 

karakteristiske placering af hovedbygning. Intaktheden i forhold til den kulturhistoriske oprindelse 

vurderes derfor til at være god. 

Hevringholm Herregårdslandskab er udpeget som Bevaringsværdigt Landskab i Kommuneplan 2013. 

Nøglekarakterer er store markenheder, skovmassiver med markante skovbryn og herregårdsbygninger.    


