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KULTURMILJØBESKRIVELSE 

Herregårdslandskabet omkring Skjoldenæsholm 

Et storslået herregårdslandskab omgiver den gamle hovedgård Skjoldenæsholm, 
som i middelalderen lå på voldstedet ”Slottet” ned mod Valsølille Sø. Gården har i 
lange perioder hørt til krongodset, men har fra slutningen af 1600-årene stort set 
været i privat eje, siden slutningen af 1700-årene i slægten Neergaards. Gården 
er ved flere lejligheder udvidet med bøndergods, bl. a. jorden fra landsbyen Valsø-
lille af to omgange. Gennem området går den gamle alfar- og kongevej fra Ring-
sted over Haraldsted gennem skovene til Roskilde, på nogle strækninger kaldet 
”Valdemarsvejen”. 

Hovedbygningen er opført i 1766 på bredden af den mindre sø Gårdsø med park 
ned mod søen og dyrehave på den modsatte side. Avlsgården ligger vest for vejen 
og er opført i grundmur i perioden 1839-53 og senere. Nu Sporvejsmuseum på en 
strækning af Frederikssund-Hvalsø-Ringsted-banen, og golfbane på arealerne syd 
og vest for hovedbygningen.    

Området præges af de meget store marker, gamle træer og hegn, stengærder, 
skove og skovbryn. Mange små godshuse, især i og ved skovene. 

Skjoldenæsholms hovedbygning samt den firelængede bindingsværksgård Lau-
renziuslund er fredet efter bygningsfredningsloven. 

Voldstedet ”Slottet” og en strækning af ”Valdemarsvejen” er fredet som fortidsmin-
der. 

Trusler/sårbarhed 

Bærende elementer og strukturer: 

• det store hovedgårdsanlæg med hovedbygning med sidebygninger, gårds-
plads og park med plæner, stier og alléer samt avlsgådens bygningskompleks 

• de mange mindre funktionær- og arbejderboliger i skove og landskab 
• de store herregårdsmarker med gamle hegn og træer 
• de bevarede dele af den gamle alfar- og kongevej 
• de bevarede dele af den tidligere jernbane 
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Herregårdsområdet er sårbart for: 

• nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved hovedgården og andre gårde 
og huse, der ikke er i harmoni med den eksisterende bebyggelse samt mang-
lende vedligeholdelse 

• tilplantning af de åbne marker 
• manglende vedligeholdelse eller fjernelse af diger, hegn og træer 
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