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Bønder og husmænd i herregårdslandet 
Efterhånden som landbruget blev udviklet, blev større og større områ-

der opdyrket, og derfor er store dele af Naturpark Maribosøerne i dag 

landbrugsland. Men ved Maribosøerne er landskabet stadig så kuperet 

og fugtigt, at store skove fik lov at blive stående, og ofte blev der dyr-

ket rundt om særligt kuperede områder, så der er efterladt ”øer” af 

skovbeplantning eller store, gamle egetræer midt på markerne. Det er 

med til at gøre landskabet afvekslende og smukt, og det giver plads til 

det vilde dyre- og fugleliv midt i landbrugslandet. 

Den gode jord på Lolland har været dyrket med stort udbytte gennem 

generationer. Det mildere klima på øen, der skyldes den sydlige belig-

genhed i samspil med det omgivende vand, gjorde Lolland rig og ef-

tertragtet. Derfor er der mange store herregårde på Lolland, og det 

gælder også for Naturpark Maribosøerne, der hovedsagelig ejes af 

godserne Engestofte og Søholt.  

Omkring Hejrede Sø har der været lidt vanskeligere dyrkningsforhold 

pga. fugtige og lavtliggende områder langs søerne. Her ligger flere 

gårde, og det er ikke tilfældigt, at området er opkaldt efter hejren, og 

at gården, der huser Hejrede Friluftsgård, hedder Hejmosegaard. Der 

var ikke ugler i mosen, det var hejrer! 

  

Det milde klima er ideelt til landbrug, og regnvejr er både smukt og nyttigt. 

Landsvalen kaldes også forstuesvalen, fordi den bygger rede inde i huset. 

Natuglen er værdsat, da den tager mus. Her en unge i paradisæbletræet. 
Store marker er nu almindelige, men i gamle dage var de mindre og ofte med levende hegn imellem. 

Hejmosegaard er et godt eksempel på landbrugets udvikling i forrige århundrede. Den er bygget efter en brand i 1905 og fungerede som selvstændigt landbrug til ca. 1980. 


