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Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab  
 
 
 
 

Landhusholdningsselskabets årlige sommerudflugt går i år til Nordvestsjælland. Turen star-
ter ved Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk. 
 
Program: 
Torsdag den 7. juni 2018 
Kl. 12.00: Sandwich og mødested ved Hotel Strandparken i Holbæk – herefter afgang til  

Hagesholm Gods 
Kl. 13.00: Ankomst til Hagesholm Gods, Aspa-gården og afvandingssystem 
Kl. 15.00: Afgang fra Hagesholm Gods med bus 
Kl. 15.30: Ankomst til Kattrup Gods 
Kl. 17.30: Afgang fra Kattrup Gods med bus 
Kl. 18.00: Ankomst til Hotel Strandparken 
Kl. 19.00: Galla-middag på Hotel Strandparken. Ved spisningen indgår en velkomstdrink, 

mens yderligere drikkevarer er ved egenbetaling 
 

Fredag den 8. juni 2018 
Kl. 08.15: Afgang fra Hotel Strandparken med bus 
Kl. 08.30: Ankomst til Arnakke Gods 
Kl. 10.00: Afgang fra Arnakke Gods med bus 
Kl. 10.30: Ankomst Agro-Partner ved Peter Stybe Petersen, Hørve 
Kl. 11.00: Besigtigelse af marker via bus 
Kl. 11.45: Ankomst til Løvenborg 
Kl. 12.30: Afgang fra Løvenborg med bus 
Kl. 12.45: Ankomst til Hotel Strandparken 
Kl. 12.45: Frokost på Hotel Strandparken, hvorefter årets sommerudflugt afsluttes 
 
Der tages forbehold for ændringer i programmet. 
 
Prisen for deltagelse bliver kr. 2.900 for medlemmer, kr. 3.500 for ikke-medlemmer og kr. 
2.150 for studerende. (Alle priser er inklusiv moms).  
 
Vær opmærksom på, at der er tale om en bindende tilmeldingsfrist til Elsebeth Vidø torsdag 
d. 24. maj på e-mail elsebeth@ifro.ku.dk eller på telefon 35 33 68 91. Da vi bliver inviteret 
indenfor på flere godser, er der et maksimalt deltagerantal, men vi ser igen i år frem til god 
tilmelding og et par rigtigt gode dage!  
Betaling:  

- Bankoverførsel: Reg.nr.: 2100 Kontonr.: 8070 007 062  
Husk at skrive navn + “Sommerudflugt” ved bankoverførsel  

- Eller kontant betaling ved turens start 

Sommerudflugt 2018 
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Hotel Strandparken 
Overnatningen på som-
merudflugten vil i år 
finde sted på Hotel 
Strandparken i Holbæk, 
der ligger placeret med 
udsigt til Holbæk Fjord 
og samtidig med kort 

afstand til Holbæk by. Hotellet blev bygget i 1899, men har siden gennemgået flere renove-
ringer – senest i 2016, og fremstår i dag som konferencehotel omgivet af park, skov og 
fjord. 
Hotel Strandparken er en del af Vilcon Konferencehoteller, der drives på Midt- og Vestsjæl-
land som en mindre kæde. 
 
 
Hagesholm Gods 
Hagesholm Gods ligger 
også ved Svinninge nær 
Lammefjorden på Vest-
sjælland og ejes af Stig 
Axel Andersson sammen 
med hans datter Anne 
Christina Andersson.   
 
Godsets primære aktivitet 
er landbrugsdrift igennem 
planteavl, men har også 
udlejning af ejendomme samt udlejning af vindmøller, hvor de også selv ejer en vindmølle. 
I alt består ejendommen af omkring 500 hektar jord.  
 
 
Aspagården og Lammefjorden 
Aspagården, der ligger på Lammefjorden, dyrker 450 ha jord. Aspagården dyrker mange 
aspageskartofler og alm. kartofler udover de mange normale kornafgrøder. Den daglige drift 
varetages af forvalter Kurt Skovbjerg, mens at Aspagården drives under Frederiklund Gods. 
Besøget vil indeholde en orientering om Lammefjorden, dens historie m.m. Ved inddæm-
ning og tørlægning blev der skabt næsten 6.000 ha. landbrugsjord. Lammefjordens laveste 
punkt på 7,5 meter under havet. 
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Kattrup Gods 
Kattrup Gods ligger uden for Jyderup på Vestsjælland og ejes i dag af Peter Anders Møller. 
 
Historien for Kattrup gods stammer tilbage fra middelalderen, 1393, hvor godset hørte un-
der Sorø Kloster – skænket af Dronning Margrethe 1. I 1536 under reformationen blev det 
derfor underlagt kronen af Danmark på grund af dets stand som kirkegods. 
 
Fra 1664 til 1800 har godset flittigt skiftet ejere – heriblandt har Rentemester Henrik Müller 
været ejer, men mellem 1800 og 1949 har slægten Mylius ejet godset. 
I 1949 blev Kattrup Gods solgt til skibsreder A.P. Møller og har siden været i denne famili-

es varetægt.  
 
Godset er opført i stram klassici-
stisk stil og består blandt andet af 
hovedgård, arbejderboliger og 
agerjord fordelt på 1004 hektar 
jord. Af de 1004 hektar drives 400 
hektar som jordbrug, 400 hektar 
som skovbrug og cirka 40 hektar 
som juletræsproduktion.  
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Arnakke Gods 
Arnakke Gods ligger ved 
Svinninge nord for Jyde-
rup på Vestsjælland og 
ejes af Christian Heslet 
Jørgensen. 
 
Godsets drives på 274 
hektar hvor driften er øko-
logisk og består af græs- 
og kløverfrø, korn, gule-
rødder og raps.  

 
Det er Dansk Landbrugs Management A/S, der står for den daglige drift, da godset hører 
under et samlet selskab, hvor også andre store gårde og godser indgår (i alt 9) – oprettet af 
Vallø Stifts Landbrug, Ledreborg Gods samt Vibygård Gods.  
Denne form for drift kaldes ”Share farming” og er et alternativ til forpagtning. I stedet ind-
gås i et samarbejde omkring drift af jorden med andre gårde, hvorefter indtægter og udgifter 
uddeles efter aftale. 
 
 
Frugtplantage, Hørve (Peter Stuve Petersen) 
Troldebakkens Frugtplantage og Troldebakkens Øko Frugt ApS producerer årligt 1.400 tons 
jordbær og 3.000 tons æbler og pærer. I højsæson er der over 200 medarbejdere til at hjælpe 
i produktionen. 
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Karina og Peter Stybe Petersen har opbygget en af landets største frugtplantager i det sydli-
ge Odsherred, hvor de dyrker over 160 ha med æbler, pærer og jordbær. Æbler den domine-
rende afgrøde med 78 ha. suppleret med 25 ha. pærer. Der er 59 ha. jordbær, hvoraf de 32 
ha. er overdækket (plasttunneller). 
 
 
Løvenborg  
Løvenborg, der ligger i 
Regnstrup på Vestsjæl-
land, ikke langt fra 
Holbæk, stammer tilba-
ge fra slutningen af 
1100-tallet og biskop 
Absalons tid. 
 
Løvenborg blev, lige 
som Kattrup Gods, ind-
draget af Kronen under 
reformationen i 1540 og 
blev senere solgt i 1547 i navnet Ellinge. Ikke mange år senere skifter det navn til Birkholm 
for i 1765 at få de nuværende navn Løvenborg. 
 
I dag ejes Løvenborg af Bolette og Christian Knud Ahlefeldt-Laurvig og består af cirka 850 
hektar landbrugsjord og skov, hvortil der også tilgår den franks inspirerede park, der inden 
for de seneste år er blevet restaureret i oprindelig stil.  
Godset har været i familien Ahlefeldt-Laurvig siden 1938 efter det havde været i slægten 
Løvenskjolds varetægt i omkring 200 år. 
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