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Tilbage

Ny søgning

Skriv om kulturmiljøet

315 - 10 Grøntved Overdrev med hovedgården Sofieholm
Beskrivelse

Det store, stærkt kuperede græsningsoverdrev, som
også har omfattet arealer mod vest til Igelsø, Brorfelde
og Galge Overdrev, var tidligere fælles
græsningsområde for en lang række landsbyer og
hovedgårde. Store dele er nu skovbevokset. Den sydlige
og østlige del, herunder det nuværende Grøntved
Overdrev, lå til Tølløsegård, som havde malkekvæget på
græs her i begyndelsen af 1800-årene, hvor det var et af
de sidste af de store midtsjællandske overdrev, der
endnu ikke var udskiftet og opdyrket.
Den lille hovedgård Sofieholm hed tidligere
Grøntvedgård og var oprettet som avlsgård under
Tølløsegård. Den er siden solgt fra. Størstedelen af
området kom under plov i løbet af 18- og 1900-årene,
men en del ligger nu atter i græs, og et vist
overdrevspræg er ved at indfinde sig igen.

Bærende elementer

- det stærkt kuperede terræn med spredte vådområder
og kratbevoksning på de stejleste skråninger
- det krogede dige med gammel busk- og træbevoksning,
der omgiver området mod øst med karakteristisk
Informationer på kort
tragtform mod Tjørnede
- de små husmandssteder ved randen af overdrevet
- Sofieholms hovedbygning og avlsbygninger anlagt
centralt i området

Eksist. bevaringtiltag En del af området er naturfredet
Trusler/sårbarhed
- bortgravning af de karakteristiske overdrevsbakker ved
grusgravning
- tilplantning og opdyrkning
- nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved huse og
gårde, der ikke harmonerer med den eksisterende
bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
Foto: Kort: De sorte tal
på kortet viser numre
på fotografierne og
hvor fotografierne er
taget fra.
Stort billede
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Foto: 1.Dalstrøg i den
nordøstlige del af
området med tidligere
opdyrkede arealer, der
er ved at få
overdrevskarakteren
tilbage, fra øst
Stort billede

Foto: 2.Overdrevets
gamle grænsedige
mod øst og
overdrevsbakker med
forskellig
arealanvendelse: ager,
opgivet ager og skov,
fra nordøst
Stort billede

Foto: 3.Lille
husmandssted i kanten
af overdrevet med de
store, grusede bakker,
der udnyttes til
grusgravning, i
baggrunden, fra
nordøst
Stort billede

Foto: 4.Lille
bindingsværkshus i
udkanten af
overdrevet, fra vest
Stort billede
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Foto: 5.Lille velbevaret
bindingsværkshus i
udkanten af
overdrevet, fra nord
Stort billede

Foto: 6.Den store
grusgrav i områdets
centrale del ved
Sofieholm, fra nord
Stort billede

Foto: 7.
Hovedbygningen til
Sofieholm (tidligere
Grøntvedgård) lidt vest
for Sofieholm Avlsgård,
fra øst
Stort billede

Foto: 8.Sofieholms
avslgård med
bygninger opført af
kampesten, fra vest
Stort billede
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