
Beskrivelse af kulturmijø   
345 - 3 Hovedgården Åstrup (delvis i Roskilde Amt)  
Beskrivelse Selve gården på renæssanceborgpladsen med vandfyldte grave ligger på åens østside, men ca. 

halvdelen af gårdens marker ligger på vestsiden, i Tølløse kommune. Også størstedelen af parken 
og gårdens dyrehave med gammel kastanieallé, store gamle trægrupper og tidl. det lille ”lysthus” 
Louiselund (nu nedrevet) ligger på vestsiden af åen. De store åbne herregårdsmarker, alléer og 
små, gule godshuse præger området. 
Det firesidede voldsted er fredet som fortidsminde 
Herregårdslandskabet omkring Åstrup er naturfredet 

Bærende 
elementer 

- parken med åbne græsarealer, spredte store træer og buske, damme, å, vandrender og kaskade 
med tilhørende broer samt stengærdet langs vejen 
- Dyrehaven med allé, stier, åbne arealer og gamle træer 
- de gule godshuse 
- de store marker og deres afgrænsende hegn med bevoksede sten- og jorddiger 

Eksist. 
bevaringtiltag 

 

Trusler/sårbarhed - større ændringer i forholdet mellem åbne (græs-)arealer, træer og buske, herunder tilplantning i 
parken og Dyrehaven 
- nedlæggelse eller større ændringer af damme, vandrender, åløb og broer samt af stengærdet 
- manglende vedligeholdelse af ovennævnte 
- nedrivning eller om-, til- og nybygniinger af og ved godshusene eller manglende vedligeholdelse af 
disse 
- tilplantning af de store marker 
- fjernelse af levende hegn og diger eller manglende vedligeholdelse 

 
 

 

 

Foto: Kort: De sorte tal på kortet 
viser numre på fotografierne og 
hvor fotografierne er taget fra 
Stort billede  

 



 

Foto: 1.Gadeforløbet gennem byen 
fra nord 
Stort billede  

 

Foto: 2.Gul og hvid anemone og 
hvid og blå lærkespore i Dyrehaven 
Stort billede  

 

Foto: 3+4 
Stort billede  



 

Foto: 6. 
Stort billede  

 

Foto: 7.Rødebro, kampestensbro 
over Elverdamsåen med 2 
gennemløb, fra syd 
Stort billede  

 

Foto: 8.Dobbelt landarbejderbolig 
ved Åstrupvej vest for parken 
Stort billede  



 

Foto: 9.Den tidligere smedie ved 
sydvestkanten af parken 
Stort billede  

 

Foto: 10.Hovedbygning, avlsgård, 
smedie etc. fra vestsydvest 
Stort billede  

 

Foto: 11.Hovedgårdslandskabet fra 
sydsydvest 
Stort billede  

 
 


