
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Invitation til Sommerudflugt 2012
Landhusholdningsselskabets årlige sommerudflugt går i år til Fyn, hvor der er spændende natur og 
kultur. Årets tur er arrangeret af Lena Lüttichau.

Turen foregår fra den 7-8. juni 2012, og vi nyder den traditionelle festmiddag og overnatter på Lyk-
kesholm Slot.

Vi skal blandt andet se Hofmansgave, Ravnholt, Lykkesholm Slot samt Hvidkilde.

Prisen for deltagelse bliver kr. 2.300 + moms for medlemmer, kr. 3.500 + moms for ikke-medlemmer 
og kr. 1.750 + moms for studerende.

Program

TORSDAG DEN 7. JUNI 2012
10.30

11.30

15.00

18.00

FREDAG DEN 8. JUNI  2012

08.30

09.30

10.00

12.00

13.30

Mødested og opsamling med bus ved Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Hofmansgave - rundvisning og picnic

Ravnholt - rundvisning ved kammerherre Ove Sehestedt Juul og Christian Sehestedt Juul

Ankomst til Lykkesholm Slot, Lykkesholmvej 20, 5853 Ørbæk, hvor vi skal nyde festmiddag og 
overnatte. Kammerherreinde Claudia Sehestedt Juul vil fortælle om Lykkesholm.

Morgenmad

Afgang fra Lykkesholm Slot

Hvidkilde - rundvisning ved kammerherre Christian greve Ahlefeldt-Laurvig

Frokost på Broholm, hvor kammerdame Anne Lütken vil fortælle om Broholm.

Turen slutter ved Odense Congress Center

Bindende tilmelding til Sekretariatet/Jette Leth senest den 21. maj 2012.
Se mere på Selskabets hjemmeside www.1769.dk

Sekretariat
Landbrug & Fødevarer • Axelborg • Axeltorv 3 • DK-1609 København V 

Tlf. 33 39 42 20 • fax 33 39 41 51 • e-post jsl@lf.dk • www.1769.dk
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Hofmansgave

Hofmansgave ejedes fra 1783 til 1959 af Familien Hofman Bang.  Da den sidste ejer døde barnløs 
overgik godset til en selvejende stiftelse.

Der var fra 1843 til 1850 en landbrugsskole, som var forgængeren til Landbohøjskolen.

Fondens primære formål er at støtte forskning især indenfor planteavl og landbrug, men fundatsen 
stiller også krav om vedligeholdelse af kulturarven.

Hofmansgave er i dag en stor moderne rationelt drevet agroindustriel virksomhed med mange  
forskellige aktiviteter indenfor områderne, markbrug, skovbrug, kvægbrug, jagt og udlejning af 
sommerhusgrunde. Driften sker med stor hensyntagen til miljø, naturværdier og dyrevelfærd.
Hofmansgave råder i dag over godt 1000 ha, heraf knapt 700 ha som markbrug, ca. 250 ha som 
skovbrug og resten til sommerhusgrunde, strandenge, moser, veje og park.

Med den seneste udbygning og modernisering af kostalden med blandt andet 4 malkerobotter er 
der plads til en malkekvægsbesætning på op til ca. 235 køer. Den moderne stald giver et særdeles 
højt dyrevelfærd med rolige dyr og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne samt en forbedret  
produktionsøkonomi med blandt andet mindre behov for dyrlægeindsats.
Parken bærer præg af ejernes botaniske interesser.

Ravnholt gods 

Ravnholt gods er en moderne land- og skovbrugsvirksomhed på Østfyn.
Godset ejes af familien Sehestedt Juul, for indeværende af Kammerherre Ove Sehestedt Juul og 
hans søn, Godsejer Christian Sehestedt Juul.

Arealet udgør i alt ca. 2603 ha, hvoraf 1470 ha er landbrug og 1133 ha er udlagt til skovbrug. Der-
udover er en af ejendommene, Lykkesholm Slot, indrettet til et konferencecenter. 

Til godset hører ca. 20 udlejningshuse og et jagtvæsen. Jagtvæsenet er baseret på udlejning af 
dagsjagter og permanente arealer. 

Ravnholt hovedbygning beboes af familien Sehestedt Juul og består af 3 fløje og et kapel.  
Østfløjen er opført i renaissance stil og er fra 1660. Nordfløjen er fra 1701 og vestfløjen fra 1734. 
Hele anlægget er kraftigt ombygget i 1870’erne, i såkaldt ny-renaissance stil. 
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Hvidkilde Gods 

Hvidkilde Gods ejes og drives i dag af Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Landbruget består af ejendommene Hvidkilde Ladegård, Lehnshøj, Heldagergård, Teglværksgår-
den og Edelsminde udgør et samlet areal af ca. 700 ha i omdrift.

Hertil kommer ca. 650 ha pasningsaftaler og forpagtninger på 7 aftaler, således at det samlede 
landbrug i omdrift er på 1.350 ha.

Skovbrugsarealet er i dag på ca. 1.500 ha fordelt på 21 skove spredt over et 20 x 10 km bredt  
område i Egebjerg og Svendborg kommuner. 

Desuden ca. 50 udlejningsejendomme og 1 grusgrav.

Broholm Slot

Broholms historie kendes med sikkerhed fra 1326, da Esbern Snares oldebarn, Absalon Johnsen 
af Ulfeldt slægten, blev herre på Broholm Slot. 

Broholm Slot er stadig et privatdrevet gods med land- og skovbrug, men hovedbygningen og 
oldtidsmuseet er nu tilgængelige for offentligheden, enten via rundvisninger med guide eller som 
skønne, romantiske selskabslokaler og atmosfærefyldte, inspirerende møderum.

Efter en veritabel Tornerosesøvn er Broholm Slot i 2002 gennemgribende restaureret og moderni-
seret til ophold for gæster, der søger anderledes og eksklusive rammer om deres selskaber,  
direktions- og bestyrelsesmøder, brainstormings eller refugie-ophold.


