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Svenstrup Gods 
 

Svenstrup Gods er et af de største godser på Sjælland, og drives i dag som en 

moderne land- og skovbrugsvirksomhed. Svenstrup Gods har en lang historie bag 

sig og lige fra Frederik II byggede et jagthus på stedet, har det været et yndet 

udflugtsmål. De store skove og den gode jagt har tiltrukket flere danske konger 

gennem tiden, som har beæret godset med besøg og overnatning. 

 

Den nyklassicistiske hovedbygning er opført i 1782-84 af J. C. Kiszling og 

ombygget sidst i 1800-tallet. Det fremstår som et hovedhus flankeret af to mindre 

fløje beliggende i et udstrakt park- og naturlandskab. De smukke skove, de 

idylliske søer og parken, der omkranser hovedbygningen er alt sammen med til at 

gøre Svenstrup til et attraktivt sted, hvor man får en fornemmelse af, hvordan 

fortiden har taget sig ud hos en adelig familie og hvordan nutiden tager sig ud, 

når der skal drives skovbrug og landbrug på en god og forsvarlig måde. 

Svenstrup forener på smuk vis en flot historie med en moderne nutid. 

 

I 1794 tilkøbte Ane Marie de Neergaard det nær-

liggende Skjoldenæsholm Gods. Efter årtier med 

samdrift overgik godset til en anden gren af slægten. 

I februar 2015 tilbagekøbtes Skjoldenæsholm Land- 

og Skovbrug af Christian Wedell-Neergaard, 

hvorved de to ejendomme blev genforenet. 

 

Svenstrup Gods er på 2505 hektar og dermed et af 

Sjællands største godser. Hertil kommer det tilkøbte 

tilliggende på Skjoldenæsholm på 1900 hektar. 

 

Driften 

Svenstrup Gods er en moderne land- og skovbrugsvirksomhed med flere 

driftsgrene, som samlet beskæftiger ca. 25 medarbejdere. Landbruget drives i 

samarbejde med Giesegaard som I/S. Samlet dyrkes ca. 2.200 ha landbrugsjord 

eksklusivt de ca. 400 ha landbrugsjord på Skjoldenæsholm, som først overtages 

fra forpagter efter høst 2015. 

 

Svineavlen er Svenstrup Gods væsentligste erhvervsgren med 8 fuldtidsansatte. 

Der er ca. 970 søer, og der produceres årligt 33.000 smågrise og 15.000 

slagtesvin. 

 

Husudlejning. Der er 95 lejemål, samt enkelte huse, der bruges som jagthytter. 

Der er ansat 2 håndværkere i afdelingen. 

Ejer af Svenstrup Gods, Baron 

Christian Wedell-Neergaard 

har købt Skjoldenæsholm 

Land- og Skovbrug. 



 

Naturskole. I samarbejde med Køge kommune drives der en Naturskole, hvor der 

er en Naturvejleder ansat. 

 

Sport- og fritid. Denne afdeling står for udlejning af lokaler til fester mv. og for 

at arrangere julemarked mv. Afdelingen styrkes i 2015, hvor der ansættes en ny 

medarbejder, som skal stå for at udvide denne afdeling. Svenstrup Gods har fået 

et større tilskud fra RealDania til ombygning af en del bygninger, så de kan 

benyttes til de arrangerede sport- og fritidsaktiviteter. 

 

Jagtvæsen. Der drives et professionelt jagtvæsen med udleje af dagjagter mv. på 

ca. 600 ha. Resten af Godsets jorder er udlejet til 26 konsortier. I skovene er der 

en pæn bestand af då- og råvildt og der ses jævnligt kronvildt. 

 

Skovbrug. Af det samlede areal på Svenstrup Gods udgør det skovbevoksede 

areal ca. 3.345 ha. inkl. ca. 200 ha søer og enge mv. Der er fælles 

skovadministration med Giesegaard, så samlet passes der 4.600 ha skov. Der er 

en samlet hugst på de 2 ejendomme på over 40.000 kbm, en samlet produktion på 

30-50.000 juletræer og der klippes ca. 200-225 tons grønt. Svenstrup skovbrug 

har ca. 60 % løv, 25 % nål og 10 % juletræer og pyntegrønt, samt 5 % andet. 

 

Juletræsdriften på Svenstrup Gods 

 

Målsætningen for produktionen af 

juletræer er 30.000 stk./år. Der plantes 

årligt 6-10 ha. med nordmannsgran. De 

fleste træer går til eksport. Ved 

ejendommen foregår der et vist lokalsalg 

i forbindelse med godsets julemarked. 

Produktionen foregår kun på skovarealer 

og der tilplantes ikke på landbrugsjord. 

Der er dog enkelte gamle tjenestejorde, 

der er tilplantet. Der udvælges arealer 

som er egnede, med gode adgangsforhold, hvor der kan køres med rækkesprøjte. 

I de senere år er der gravet stød op på gamle granarealer inden etablering. 

 

På grund af Svenstrup Gods geografiske placering midt på Sjælland, med stor 

frostrisiko, har vi valgt en strategi, hvor vi har valgt at lave naturlige træer, 

hvilket giver en stor andel B-træer.  

 

 

Skovfoged Claus Løvendahl, Svenstrup Gods. 



Dyrkning 

Planteafstanden er generelt 1,1 m mellem rækker og planter. Der er 15 m fra 

spormidte til spormidte. Planteafstanden er valgt, så der er plads til planterne, 

som starter langsomt på den kolde jord, og desuden skal der være plads til 

rækkesprøjten. Der plantes om foråret med maskine.  

 

Arealforberedelse. Arealet knuses og jævnes 

med tallerkenharve inden plantning og 

sprøjtes med 3,0 l Round-Up inden plantning. 

Der bruges næsten udelukkende Ambroulauri 

Tlugi, men enkelte kulturer er plantet med 

Apsheronsk. 

 

Renholdelsen med bomsprøjte indtil de første 

træer er salgsklare. Efter 1. hugst bundklippes 

træerne, og renholdelse foregår herefter med 

rækkesprøjte. Der er generelt et meget højt 

ukrudtstryk især i de 2 kulturer omkring 

avlsgården. Det er generelt ukrudtsarter, hvor jordmidler har en begrænset effekt, 

så derfor ønskes gerne rækkesprøjte med Glyphosat og MCPA. 

 

Der bruges megen tid på at slå enten med kratrydder eller med slåmaskine til den 

rækkegående Fort Sirio. Ved bredsprøjtning er der i 2015 brugt Glyphonova plus 

og Legacy. I kulturer med burresnerre sprøjtes der med Primus. 

 

Lus og mider. Der skiftes mellem de godkendte lusemidler og der tilsættes 

Kumulus S mod mider. Der sprøjtes helst omkring udspring. De fleste år er en 

sprøjtning nok. Midlerne udbringes med bomsprøjte i de yngre kulturer, og de 

sidste år af omdriften med tågesprøjte. 

 

Gødskning: 

År 1. Startgødskning med 20 gr. NPK per plante. Vi overvejer at give 10-15 

gr. i planteåret, da planterne bliver gule efter plantning, da omdannelse 

af organisk materiale fra den tidligere kultur bruger kvælstoffet. 

År 2-4 Punktgødskning 20-30 gr. per plante udbringes enten manuelt eller 

med den rækkegående maskine. 

År 5-10 Bredgødskning forår  

 2-300 kg/ha. kiserit 

 3-400 kg/ha NPK 21-3-10. 

 Farvegødskning efter behov: 

 Ca. 125 kg NPK/ha. 

Både i de yngre og ældre kulturer på Svenstrup 

Gods har der især i 2014 været problemer med 

bare skuldre. Hvornår og hvordan skal der 

sættes ind, skal der bruges kiserit, bittersalt, 

dolomitkalk eller magnesiumkalk? 



 

Der startet op med nåleanalyser, men først i år er der udtaget jordprøver. 

 

Formning af træer. Bredden reguleres kun på de 10-20 % bredeste. Har efter 

kulturbesøg af grossist ændret lidt på praksis, så ”lidt mere på lidt færre”. Der 

renoveres/reperationsklippes hvert år fra de er 3-4 år gamle. Topstop- behandling 

er indtil sidste år udelukkende gjort med Topstop-tang. Der er lavet en stop-

behandling med topstop-tangen senere i vækstsæsonen. Sidste år anvendtes kemi 

i enkelte nye kukturer, hvor det var første gang. I 2014 virkede tangen bedst. 

 

Beskyttelse af topskud. Der bruges både fuglepinde og skræmmedrager.  

 

Jordbund og topografi 

Det er overvejende morænejorde med sandblandet materiale fra sidste istid.  

 

 

Mødested 
 

Demonstration af planter, maskiner og tilbehør: Jutek, HD 2412, HedeDanmarks 

Planteskole, Johansens Planteskole, Majlands Planteskole, Team Service, Peter 

Schjøtts Planteskole, Sønderup Maskinhandel A/S, CompacTree, Skærbæk 

Maskinforretning, Egedal Maskinfabrik, Bayer, One2Trees, AbiesGuard og 

Kagstrupgaard. 

 

Frokost: Let grill-traktement 

 



1) Driften på Svenstrup Gods, træer i forskellige aldre, gødskning - bare 

skuldre (Mg-mangel), jord- og nåleanalyser, aktuelle skadevoldere, 

anvendelse af droner ved Claus Løvendahl, Iben M. Thomsen, Robert 

Nødebo, Jan Jürgensen (DJ) og Lars Bo Pedersen (DJ). 
 

Afd. og areal: 701; 2,18 ha.  

Anlægsår: 2008-2012. Flere aldre, da arealet bruges til fæld selv. 

Generation:  4. generation med juletræer. Tidligere planteskole. 

Proveniens: Ambrolauri Tlugi og Apsheronsk/Mesmai 

Renholdelse: Forår 2015: Bredsprøjtning 1,5 l Glyphonova plus og 0,6 l 

Legacy. Opfølgning afskærmet Glyphosat og MCPA. Bom-

sprøjtet med Mospilan og Kumulus S primo maj. 

 Forår 2014: 1,5 l Glyphonova plus og 0,4 l Quartz. Bred-

sprøjtning med Primus. Rækkesprøjtning med Glyphonova 

og MCPA. Efterår 2,0 l Glyphona plus. Cyperb og kumulus 

S 1 gang. 

Gødskning: 2015:  300 kg/ha NPK 21-3-10, Kiserit:200 kg/ha. 

         2014:  Rækkegødskning med NPK 21-3-10 150 kg/ha. 

 

Nåleanalyser 

 Sundt Usundt Typisk usundt An-

befaling 

Nåle: Årsnåle Ældre Årsnåle Ældre Årsnåle Ældre  
N (%) 1,5 1,5 1,6 1,4 1,7 1,5 >1,4 

P (%) 0,14 0,14 0,14 0,13 0,15 0,12 0,14-0,22 

K (%) 0,72 0,79 0,70 0,73 0,56 0,48 0,5-1,1 

Mg (%) 0,046 0,043 0,028 0,044 0,066 0,34 0,06-0,10 

S (%) 0,10 0,13 0,11 0,12 0,12 0,10 0,10-0,15 

Ca (%) 0,48 0,74 0,46 0,82 0,49 0,74 0,26-1,0 

Mn (mg/kg) 480 640 480 870 240 550 50-2500 

Fe (mg/kg) 59 80 53 61 49 73 45-200 

B (mg/kg) 21 18 24 17 13 19 16-32 

Zn (mg/kg) 29 27 21 31 37 32 20-35 

Cu (mg/kg) 3,1 3,2 3,3 3,2 4,3 4,7 3,5-12,0 

 

Jordanalyser 

 Rt Pt Kt Mgt B Mn Zn S Cu 
Målt 5,0 5,4 27 6,7 0,4 68 38 29 3,2 

Norm 5,5-6,5 2-4 7-10 4-8 0,5-300 >2,5 ≥3 - 2-5 

 

2) Ældre bevoksning med lokalsalg, bare skuldre, røde nåle, formning af 

juletræer, højt ukrudtstryk, svær start pga. frost og aktuelle 



skadevoldere ved Claus Løvendahl, Iben M. Thomsen, Jan Jürgensen 

(DJ) og Lars Bo Pedersen (DJ). 

 

Afd. og areal: 706; 2,7 ha. 

Anlægsår: 2007 (forår) 

Generation: 1. generation 

Planteafstand 1,1 * 1,1 m 

Proveniens: Ambrolauri Tlugi 

Renholdelse: 2015: Planlagt afskærmet Glyphosat og MCPA 

2014: Bredsprøjtning primus. Rækkesprøjtning Glyphonova 

plus og MCPA.  Lus og mider Mospilan og kumulus S. 

Efterår 2,0 liter Glyphonova plus 

        Gødskning: 2015: Kiserit 300 kg/ha og NPK 21-3-10 400 kg/ha. 

2014: Kiserit 300 kg/ha og 400 kg/ha. Farvegødskning med 

NPK 21-3-10 125 kg/ha. (Fik Kiserit første gang i 2013) 

  

Røde nåle er et tilbage vendende problem på mange ejendomme, - men man er 

ikke sikker på hvad problemet skyldes. Der er dog bred enighed om at syg-

dommen udløses af solskin/varme. Er det en fysiologisk betinget sygdom hvor 

måske kalcium-ernæringen spiller en rolle eller er sygdommen forårsaget af 

svampen Sydowia polyspora eller er denne sekundær eller er det en kombination? 

Vi ved det ikke. DJ har lavet en erfaringsopsamling blandt medlemmer:  

– Knyttet til årsnåle, aldrig på ældre nåle 

– Typisk som røde spidser, men også som bånd 

– Skarp grænse mellem grønt væv og dødt rødt væv 

– Sydsiden rammes først og mest 

– Dæmpes ved skyggende skovtræer og hegn 

– Mindre problem i skovkulturer end i markkulturer 

– Typisk skadezonering i træet (tætstående træer) 

• Ofte går topskud og øverste grenkrans ram forbi 

• Træet er værst ramt midt i træet 

• I Bunden af træet aftager fænomenet 

– Udvikling kan ske meget hurtigt (dag/dage) 

– Starter ved Sankt Hans, men varierer fra egn til egn 

– Typisk ses skaden først i juli 

– Langt hyppigere på lerjorde end sandjorde 

– Forekommer ofte i hårdt gødskede (og sent) kulturer 

– Mildnes i svagt forårsgødskede kulturer og ved sommergødskning 

– Højt Kt og (sen) udbringning Kiserit kan fremme 

– Ses IKKE på ugødskede eller glemte træer 

– Smitter ikke nabotræet 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Juletræer  

i samarbejde med Claus Løvendal 

 

 

 

 

 

 


