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Naturgeografisk beskrivelse 
Herregårdslandskabet består overvejende af 2 forskellige naturgeografiske landskabstyper: Den smalle 

ådal omkring Skærvad Å og morænelandskabet, der omgiver ådalen. Samspillet mellem ådalen og 

morænefladen er kendetegnende for området. 

Ådalsbunden er flad, mens siderne gennemgående har ret stejle hældninger. Terrænet i 

morænelandskabet varierer fra jævnt stigende/faldende til småbakket 

Kulturgeografisk beskrivelse  

Morænelandskabet anvendes overvejende til landbrug. Dog findes i områdets sydlige ende nogle gamle 

skovområder omkring selve herregården Skærvad. 

Selve herregården ligger på kanten af den ådalen. Vest for hovedbygningen, ganske tæt på åen, findes 

resterne af det oprindelige og ældste Skærvad i form af Skærvad Voldsted, der er et fredet fortidsminde. 

Arealerne umiddelbart omkring herregården er et mindre oplevelsesrigt kulturhistorisk område.  

Nordøst for Skærvad herregård ligger husmandskolonien Skærvad, der er i 1921 blev udstykket fra 

herregården. Husmandskoloniens udstykningsstruktur samt selve husmandsstederne (bebyggelsen) er i dag 

velbevaret. Ejendommene langs Gl. Landevej og Mastrupvej, der løber henholdsvis syd og vest for 

Skærvad, har samme bygningsmæssige udtryk som husmandsstederne i kolonien nordøst for Skærvad.  

Samlet set udgør et større område omkring Skærvad en kulturhistorisk helhed og et oplevelsesrigt område. 

Området opleves ikke i dag som et egentlig herregårdslandskab, men indeholder dog alligevel flere 



elementer som typisk findes i herregårdslandskaber (herregård, parkanlæg og mølle). Områdets karakter 

gives i dag primært af de mange mindre og velbevarede husmandssteder med mindre jordtilliggender, der 

ligger rundt om herregården. 

Der er i områdets sydlige del mange fortidsminder, primært gravhøje. Særligt i Skærvad skov er der en 

bemærkelsesværdig høj koncentration af høje og området er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. 

Højene i Skærvad skov er imidlertid ikke synlige og bidrager derfor ikke til oplevelsen af landskabet. 

Visuel beskrivelse 

I ådalslandskabet er der fine udsigter/kig på langs og på tværs og strukturen skabes primært af områdets 

kulturhistorie.  

 Det smalle del af Skærvad Ådal udgør et særligt naturgeografisk oplevelsesrigt element.  

Området omkring Skærvad udgør med de mange mindre og velbevarede husmandssteder samt nærområdet 

omkring selve herregården en kulturhistorisk helhed og et kulturhistorisk oplevelsesrigt område. 

Landskabskarakteren har sin oprindelse i udskiftningstiden (ca. år 1750-1850) og dens intakthed i forhold 

til den kulturhistoriske oprindelse vurderes som god. 

Skærvad Herregårdslandskab er udpeget som Bevaringsværdigt Landskab i Kommuneplan 2013.  

Nøglekarakterer er store markenheder, husmandskolonier, herregårdsbygninger, mølle og parkelementer. 


