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Naturgeografisk beskrivelse
Løvenholm Herregårdslandskab er et bredt sammenhængende bælte af skovområder øst for Auning.
Landskabet er domineret af moræneaflejringer med stejle skrænter og uroligt, kuperet landskab mod vest
et fladt, bølgende landskab mod øst.
Der er en del vandløb, hvor de fleste har forbindelse til Hevring Å, blandt andet Gjesing Bæk og
Vrangbæk. Derudover er der mange afvandingskanaler og grøfter, søer og vandhuller. Af større søer kan
nævnes Potsø og Langsø ved Gjesing Mose.

Kulturgeografisk beskrivelse
Herregårdslandskabets store sammenhængende skovområder er dominerende og karaktergivende for
området, og har sin oprindelse i storlandbrugets tid dvs. i perioden mellem middelalderens afslutning og
udskiftningen, hvor de oprindelige herregårdsskove er blevet anlagt.
Skovens udstrækning og variation gør, at
den har en stor og positiv indvirkning på
store dele af landskabet i det vestlige
Djursland. Dyrkningsformen er natur/
intensivt skovbrug.
Selve skovområdet er overordentlig
varieret med en vekslen mellem nåle- og
løvskov, sumpskov og til tider store arealer
med mose. Der er adskillige delvist
bevoksede, fredede jord- og stendiger.
Derudover findes der flere markante alléer
omkring Løvenholm Gods.

Arealets hovedfærdselsåre er Hovedvejen. Derudover gennemskæres skovparcellerne af adskillige
sekundære asfalt- og skovveje.
Herregårdslandskabet rummer en mangfoldighed af skovhistoriske spor, blandt andet skovridderbolig,
skovarbejderhuse, anlæg med tilknytning til tørveproduktion, oldtidsagre samt adskillige diger og
gravhøje.
Området er meget sparsomt bebygget og byder på en sjælden ro og uforstyrrethed. I den vestlige del
ligger herregården Løvenholm, der oprindeligt hed Gjesingholm. Herregården var indtil Reformationen i
kirkens eje. Den ældste del (Østfløjen) er opført i slutningen af 1500-tallet, mens sydfløjen stammer fra
1640’erne. Hovedbygningen ligger på en kunstigt opbygget holm. Der er en større park med flere store
fritstående træer og voldgrav omkring den velholdte hovedbygning og smukke avlsbygninger. Vest og øst
for parken er der større engarealer, over hvilke der er fin indsigt til herregården.

Visuel beskrivelse
Løvenholmskovens sammenhængende skovplantninger kategoriseres som et landskab af stor skala, hvor
massiverne – med undtagelse af herregårdens nærmeste omgivelser - giver en oplevelse af at færdes i et
lukket rum. Skoven danner flere landskabsrum samt lange strækninger med fine løvskovsbryn ud mod de
omgivende landbrugsarealer.
Løvenholmskoven er et oplevelsesrigt natur- og skovareal og selve herregården med nærmeste omgivelser
er en kulturhistorisk helhed.

Kontrasten mellem Løvenholmskovens massive skovbryn og det åbne, omkringliggende landskab, er et
værdifuldt, rumligt og visuelt element.
Afgrænsningen mod tilstødende bestemmes hovedsageligt af skovens udbredelse, kommunegrænsen og
den åbne flade i øst. Herregårdslandskabet afgrænses mod vest af Allingåbro og Auning Stationsbymiljøer,
som adskiller sig med sin karakter af bynært område. Mod nord støder Hevring Ådal Landbrugslandskab til
med en mere markant jordbrugsstruktur, og mod nord afgrænser endvidere Stenvad hede og Moselandskab
med små og sammensatte landskabsrum i en betydelig mindre skala. Mod øst tilgrænser Ramten hede- og
Moselandskab med markant kuperede strækninger og mod syd afgrænses området af kommunegrænsen.
Løvenholm Herregårdslandskab er udpeget som Bevaringsværdigt Landskab i Kommuneplan 2013.
Nøglekarakterer er vidtstrakte skovpartier med markante skovbryn, herregårdsbygninger, store
markenheder, voldgrav, parkelementer og alléer.

