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Vemmetofte Kloster
I den tidligste vikingetid gjorde en mand, Wærmund, sig særlig bemærket 
blandt de bønder, der på den tid slog sig ned på Stevns, hvor de ryddede agre 
og byggede boliger. Navnet Vemmetofte betyder slet og ret Wærmunds
indhegnede plads. De første simple gårde udviklede sig efterhånden til en 
hovedgård, og det middelalderlige Vemmetofte var stærkt befæstet med 
ringmur, to voldgrave og vindebroer.

Vemmetofte var i adskillige hundrede år en adelsbolig, ejet af medlemmer af 
landets fornemste slægter. I 1694 blev herregården købt af Christian V’s 
dronning, Charlotte Amalie, som led i et større godsopkøb på egnen. 
Dronningen overvejede at oprette et adeligt jomfrukloster på Vemmetofte, men 
hun døde i 1714, før tanken blev virkeliggjort.

I 1721 ophøjede broderen, Frederik IV, sin “hustru til venstre hånd”, Anna 
Sophie Reventlow, til dronning. Prins Carl og hans søster Sophie Hedevig viste 
deres misbilligelse heraf ved at vende ryggen til hoffet i hovedstaden og tage 
fast ophold i Vemmetofte. De døde i henholdsvis 1729 og 1735, men forinden 
havde Sophie Hedevig udarbejdet detaljerede planer for oprettelsen af et adeligt 
jomfrukloster. Vemmetofte adelige Jomfrukloster blev grundlagt den 10. juni 
1735.

I 1976 gik den tidligere adelsborg, den kongelige slotsbolig og det adelige 
jomfrukloster ind i en ny fase af sin beståen. Navnet ændredes til Vemmetofte 
Kloster. Optagelsesreglerne blev radikalt ændret, og med en gennemgribende 
ombygning blev der skabt rammer for så at sige almindelige borgere til en 
tilværelse, der godt kan minde lidt om vilkårene i et kollektiv. Men samtidig til 
en videreførelse af det velgørende og menneskelige sigte, klosteret hele tiden 
har stået for. Såvel enlige som ægtepar kan her starte et nyt kapitel af deres liv 
i tryghed og leve med en daglig inspiration i smukke omgivelser ude som inde.

Sønnen, prins Carl, arvede 
Vemmetofte og Højstrup og 
påbegyndte straks en ombygning af 
den da stærkt forsømte herregård. 
Prins Carl må betragtes som 
skaberen af det nuværende 
Vemmetofte. Det tog prins Carl ni år 
at fuldføre arbejdet på Vemmetofte, 
som derefter var ændret fra en 
gammel borg til et stilfuldt, firlænget 
barokslot.



Driften
Vemmetofte Kloster er en erhvervsdrivende fond.
Fondens indtægter skabes fra driften af landbrug, skovbrug, jagtudlejning, 
campingplads, restauration samt udlejning af klosterets mange huse. Hertil 
kommer driften af selve Klosteret, med udlejning af lejligheder og husholdning.

Landbrug
Jorden opdyrkes med traditionelle afgrøder. 

Skovbrug
Indtægterne til at finansiere klosterets forskellige formål skal først og fremmest 
hentes fra driften af de to godser Vemmetofte og Højstrup.
Skovbruget er en af klostrets vigtigste indtjeningskilder.

Godsets samlede areal er på 2.401 ha. 
Skovarealet er 1.481 ha, heraf bevokset 1.367 ha.

Træartsfordelingen er: 74 % løv.
23 % nål.
3 % klippegrønt/juletræer. (32,1 ha juletræer)

Årlig hugst af træ: 12-13.000 kbm.

Juletræes- og klippegrøntproduktion findes kun på fredsskovspligtige arealer.

Årlig produktion: Klipepgrønt har varieret ganske meget men har de 
seneste to år været: 4 tons i 2017 og 5 tons i 2018

Juletræer, 26.300 stk. i 2017 og 12.700 stk. i 2018.
Ansatte
Én deltidsskovrider, én skovfoged, pt. to skovarbejdere og en elev i skoven og 
1,5 mand i Klosterhaven. Hertil et antal entreprenører til konkrete opgaver, 
f.eks. formning/vækstregulering af juletræerne.
I juletræssæsonen er der et antal entreprenører inde.

Vemmetofte har en mindre maskinpark selv. Udkørsel af træ, oparbejdning og 
pallepakning af juletræer, sprøjtning med marksprøjte. Sprøjtning mv. med 
portaltraktor, grøfterensning og gødskning udføres af entreprenører.
Vemmetofte er certificerede, PEFC for skoven og GlobalG.A.P. for klippegrønt og 
juletræer.

På Klosterets hjemmeside www.vemmetofte.dk findes der yderligere oplysninger 
om Klosterets historie, skovbruget, jagtleje, campingplads og leje af boliger.

http://www.vemmetofte.dk/


Driftsformål
Vemmetofte ønsker en lønsom produktion af juletræer, og bliver ved så længe 
dette opnås. 
Hele produktionen ligger i skoven og på tjenestejord, og deri ligger en mulighed 
for, at lade kulturerne springe i skov, hvis ikke de bidrager positivt til økonomien. 
Driftsformålet var skov før juletræer og klippegrønt.

Jordbund og topografi 
Moræneler fra sidste istid (10.000 år siden) med kalkundergrund. Jorden har et 
højt næringsindhold og en god omsætning. 
Terrænet er helt fladt og grundvandsnært.

Kulturstart
Nordmannsgran, maskinplantning såfremt 
det kan lade sig gøre, ellers håndkraft. 
Der plantes på 1,2 x 1,1 meter, 
13 rækker og spor på 3,6 meter hvilket 
giver 18 meter fra spormidte til spormidte. 
Der anvendes typisk Ambrolauri 2/1s.

Renholdelse
Der anvendes typisk en forårssprøjtning med 0,4 l Legacy og 2 l Roundup. Ofte 
ligeledes en efterårsbehandling med 2 l Roundup. Af og til andre behandlinger 
såfremt der er behov.

Gødskning
Kulturerne håndgødskes fra år 2. Maskingødskes fra ca. 0,75 meters højde med 
op til ca. 140 kg. N/ha fra det år høsten er indledt.

Skadedyr
Der er fokus på en effektiv bekæmpelse af mider og lus. Med sprøjtning 1. gang i 
maj mod begge skadedyr og derefter hvis der er behov.

Pleje
Der gennemføres følgende tiltag i kulturerne:
• Fuglepinde, op- og nedtagning.
• Topskudsreparation, grenopretning, klip af tveger og vildskud.
• Mærkning af skrot og efterfølgende skovning og grenknusning.

Afsætning
Der afsættes primært til danske grossister.

Ferskvandsdannelser

Moræneler



Formning & Vækstregulering
• Stabklipning, maskinelt såfremt det er muligt, ellers manuelt.
• Grundklipning, v. ca. 0,75 meters højde.
• Skudnipning.
• Topskudsreduktion, kun med kemi.

Mødested
Demonstration af planter, maskiner og
tilbehør: 
Bayer, BioNutria, CompacTree, 
DAKA – ØGRO, Dansk Skovkontor, 
Flex Fertilizer, HD2412, JUTEK, 
Majlands Planteskole, Primaforst, 
Skærbæk Maskinforretning, 
Sønderup Maskinhandel

Velkomst ved Vemmetofte Kloster, Leif Madsen

Punkt 1. Klosterhaven, produktion af specialarter til klip
På en gåtur i historiens fodspor kommer vi gennem Vemmetoftes Klosterhave, 
gennem lindealléen forbi tehus og ishus, for derefter at stoppe i parkens 
nordvestlige hjørne. Her skal vi se på klip af de ”små” arter. 

Emner: 
• Hønseben – en svær og dyr starter.
• Buksbom med overstandere af masurbirk.
• Rødeg til klip.



Punkt 2. Afd. 121
Skovkultur 2,31 ha. 
NGR anlagt i 2009 
Afdriftskultur

Emner:
• Skovkultur, drift af disse.
• Formning.
• Lus / Mider – Midler og udvikling.
• Jord, komprimering af jord.

Udstillerstande og pause, frokost med let grill-traktement

Punkt 3. Afd. 855
Tjeneste jord, 1,49 ha. 
Nordmannsgran anlagt i 2017.
Emner:
• Kulturstart og etablering.
• Efterbedring eller ej? – afgang.
• Agerpadderokke – alternativ stabklip.
• Gødning.



Glyfosatfri dyrkning v. Peter Hartvig – Flakkebjerg
Eksportmarkederne i Tyskland og Frankrig har længe været skeptiske overfor 
glyphosat. Den offentlige debat har øget denne skepsis, hvilket har øget 
efterspørgslen af juletræer dyrket uden glyphosat. Denne udvikling forventes at 
fortsætte. Forskningsenheden har i 2018 bevilget AU i Flakkebjerg et projekt, der 
belyser mulighederne for at erstatte glyphosat med andre stoffer i produktionen 
af juletræer. Følgende produkter er foreløbig valgt ud til forsøgene i 2019:

Punkt 4. Afd. 852
Skovkultur, 2,91 ha. (tidligere RGR)

Nordmannsgran anlagt i 2012.

Emner:
• Udtag af træer i 2019.
• Omlægning af RGR – udfordringer.
• Stabklipning – maskine / hånd.
• Gødning. 
• Bare skuldre.

År Plante-
tal

Optagelse 
Mg/ha/år

1 6612 0,4

2 6612 1,5

3 6612 2,8

4 6612 4,1

5 6612 5,5

6 6281 6,5

7 5620 7,1

8 4628 6,9

9 2975 5,1

10 1322 2,6

Bare skuldre forekommer, men er ikke et 
stort problem. Der gødskes  overvejende med 
NPK 21-3-10 eller lignende og suppleres ca. 
hvert andet år med kieserit (200 kg/ha≈30 kg 
Mg/ha) efter 4-5 vækstsæson.



I samarbejde med
Vemmetofte Kloster ved Jan K. Ebbensgaard


