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Ny rapport kaster lys over Fussingøs 

herregårdslandskab 

 

Dansk Center for Herregårdsforskning og Gammel Estrup 

Danmarks Herregårdsmuseum udgiver 22. marts en rapport om 

Fussingøs kulturlandskab. Hensigten er at redegøre for, hvordan 

og i hvilket omfang landskabet omkring Fussingø er formet af de 

mere end 500 års godsdrift, der har fundet sted i området. 

Rapporten kommer i kølvandet på Fussingøs udpegelse som 

Naturnationalpark i 2020. 

 

Fussingø har en lang historie, og landskabet omkring slottet fremtræder 

stadig i dag som et udtalt herregårdslandskab med spor efter århundreders 

godsdrift og herregårdsliv. Det er dette righoldige herregårdslandskab, som 

nu er blevet beskrevet. Kasper Steenfeldt Tipsmark, der er museumsdirektør 

ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og bestyrelsesformand i 

Dansk Center for Herregårdsforskning, forklarer: 

”For os har arbejdet med rapporten handlet om at dokumentere 

og forstå Fussingø som herregårdslandskab. Det har været vigtigt for os at 

gøre det netop nu, da omdannelsen til naturnationalpark vil betyde 

ændringer af eksempelvis jordbundsforhold og vegetation, der fremover 

kan gøre det vanskeligere for os, at se de kulturhistoriske spor, som 

området rummer. Med rapporten dokumenterer vi den historiske kontekst, 

som de fredede elementer indskriver sig i, og det vil også bidrage til 

Naturstyrelsens fortsatte arbejde med både tilsyn og formidling”.  

 

Herregårdslandskab under forandring 

Rapporten om Fussingø er den første af sin art og fungerer som model for, 

hvordan andre danske herregårdslandskaber kan beskrives. I disse år sker 

der mange forandringer med det danske landskab – det gælder også 

herregårdslandskaberne, der foruden naturværdier repræsenterer både store 

rekreative, kulturhistoriske og økonomiske værdier. Senest er der således 

lagt op til en lovændring, der giver grønt lys til opstilling af solcelleanlæg og 

vindmøller i beskyttede danske herregårdslandskaber. 
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Kasper Steenfeldt Tipsmark fortæller: ”Vi vil som kulturhistorisk 

institution gerne være med til at give vores input til diskussionen om 

herregårdslandskaberne. Landskaberne lader sig ikke konservere, de vil 

uvægerlig altid til en vis grad være under forandring, men nogle 

landskaber har særlige kvaliteter, der beriger os, og som repræsenterer en 

fælles kulturarv – de landskaber er det vores opgave at dokumentere, 

fremhæve og værne om”, siger Kasper Steenfeldt Tipsmark. 

Rapporten om herregårdslandskabet på Fussingø lanceres ved en 

reception for særligt indbudte på Fussingø 22. marts. Rapporten trykkes i et 

begrænset oplag og kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Center for 

Herregårdsforskning. I løbet af foråret vil den blive gjort tilgængelig online 

på forskningscenterets hjemmeside. Udarbejdelsen af rapporten er støtte af 

Hedeselskabet. 

 

For yderligere information kontakt forskningsmedarbejder Klaus Højbjerg 

på T 8648 3001 eller klh@gammelestrup.dk.   

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

 

 

 

 

 
 
Landskabet omkring Fussingø er et udpræget herregårdslandskab. Dette 
landskab er nu blevet dokumenteret i en rapport udarbejdet af Dansk 
Center for Herregårdsforskning. Illustration: Dansk Center for 
Herregårdsforskning. 
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Fakta om Gammel Estrup 
 

• Herregården Gammel Estrup. Gammel Estrup er en af 
Danmarks bedst bevarede Renæssanceherregårde. Gammel 
Estrup var i mere end 600 år i samme families eje. 

 

• Danmarks Herregårdsmuseum. Museet blev oprettet i 
1930. Danmarks Herregårdsmuseum er i dag et 
statsanerkendt specialmuseum. Museet beskæftiger sig med 
de godt 730 danske herregårde, og alt hvad dertil hører af 
herskab og tjenestefolk, bygninger og arkitektur, skove og 
marker, haver og kulturlandskab, indretnings- og boligkultur, 
malerkunst og møbler mm. Museet er en selvejende 
institution. 

 

• Udstilling inde og ude. Gammel Estrups udstilling rummer 
en række enestående interiører for herskab og tjenestefolk fra 
omkring år 1500 og frem til første del af 1900-tallet. Desuden 
kan man opleve et helstøbt kulturmiljø med historiske haver, 
driftsbygninger og arbejderboliger. 

 

• Dansk Center for Herregårdsforskning. Gammel 
Estrup er hjemsted for det nationale forskningscenter Dansk 
Center for Herregårdsforskning. Centeret er tovholder på det 
europæiske ENCOUNTER (European Network for Country 
House and Estate Research).   

 

• Aktiviteter. Museet afholder årligt en række store 
arrangementer herunder 1700-talsfestivalen, Allehelgensaften 
og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for 
herskab og tjenestefolk. 

 

• Børn og unge. Museet har en aktiv kulturtjeneste for børn 
og unge og er regional partner i det nationale 
skoletjenestenetværk. 

 

• Besøgende. Gennemsnitligt er besøgstallet knap 100.000 
om året (sammen med nabomuseet Det Grønne Museum). 
Gammel Estrup har desuden over en halv million besøgende 
online hvert år. 

 

• Personale og frivillige. Personalet består af ca. 15 personer 
– heraf 8 fastansat. Museumsdirektør Kasper Steenfeldt 
Tipsmark har ansvaret for den daglige ledelse. Gammel 
Estrups frivillignetværk har ca. 150 medlemmer. 


