
 

Ledelsesberetning for regnskabsåret 2019 
 

Fondens formål 
 
Fondens hovedopgave er at støtte uddannelse og forskning inden for jordbrugserhvervet, 
herunder særligt skovbrug. Desuden skal det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser 
vedligeholdes. 
 
Fondens erhvervsmæssige hovedaktivitet er land- og skovbrugsdrift - herunder jagt- og 
husudlejning. Fondens finansielle indtægter hidrører primært fra en beholdning af 
værdipapirer. 
 

Udvikling i året 
 
Fondens resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på TDKK 5.020, og fondens balance 
pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 109.920. 
 
Resultatet er næsten upåvirket af en beskeden kursregulering på TDKK -170 af fondens 
værdipapirbeholdning. I 2019 udgjorde kursreguleringen DKK -6,6 mio. 
 
Ved driften af fondens erhvervsmæssige virksomhed er de hidtidige principper for god 
landbrugs- og skovbrugsdrift fulgt. 
 
I skovbruget blev realiseret en træhugst, der ligger over den årlige langsigtede planhugst. 
Den gennemsnitlige salgspris har været 5 % højere end i 2018. Dækningsbidraget pr. m3 har 
været 3 % lavere end i 2018, grundet lidt højere oparbejdningsomkostninger. 
Prisstigningerne skyldes især en større andel af gavntræ, tømmer og kassetræ, der blev afsat 
i foråret til gode priser. 
De større oparbejdningsomkostninger skyldes især flere omkostninger til fældning og 
oparbejdning af flis. 
 
Produktionen af juletræer var på ca. 12.700 stk. og der var primært tale om første udtynding 
af kommende nye høstarealer.  
Pyntegrønt produktionen var væsentlig lavere end året før, især påvirket af en ødelæggende 
koglesætning. Prisniveauet var lidt bedre end i 2018, på grund af mangel på nobilis-
pyntegrønt i markedet. 
 
I landbruget, som drives økologisk, har udbytterne været lidt over gennemsnit, men da 
priserne er presset på økologisk korn er omsætningen i landbruget ringere end i 2018. 
 
Hektarstøtten har været mindre i 2019 i forhold til 2018. Resultatet fra landbruget har været 
acceptabelt. 

  

 

 

 



 

Uddelinger 

Formål 1: 
 
Fondens samarbejde med Københavns Universitet fungerer meget fint. 
 
Fonden har uddelt til Skovskolens undervisningsaktiviteter (Eldrupgaard). 
 
Fonden har uddelt til de lokale børnehaver i Auning og omegn (Dyrhavehuset). 
 
Fonden har uddelt til Gl. Estrup Herregårdsmuseets formidlingsaktiviteter (Mikkeldalshus). 
  
Formål 2: 
 
Det store projektbyggeri i den tidligere hestestald er afsluttet medio 2019. Hestestalden anses 
som en del af slottets omgivelser. Bygningen er anvendt i et mindre omfang til uddelinger i 
2019.  
 
Formål 3 og 4: 
 
De øvrige vedtægtsmæssige uddelinger er især omkostninger til gravstedsvedligeholdelse for 
Fondens stifter og flere familiemedlemmer. I 2019 har der været gennemført flere symposier 
inden for skov- og vildtforvaltning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Der er i årets løb uddelt DKK 2.785.158 (2018: DKK 3.509.423), der efter fondens formål er 
fordelt således: 
 

 2019 
DKK 

2018 
DKK 

Formål 1   
Udlejning af lokaler til Skovskolens 
Uddannelsesvirksomhed 

450.000 450.000 

Løvenholm Prisen 25.000 25.000 
Udlejning af lokaler til Børnepasningsområdet 75.000 75.000 
Udlejning Mikkeldalshus til Gl. Estrup Herregårdsmuseet 36.000 36.000 
Debatbog om bæredygtig skovdrift -15.000  
Skovskolens Aboret 825  
DM i Vildtmad 30.000  
Tilskud til konference IUFRO 14.000  
Hjortevildtlauget   5.000 
I alt 615.825 591.000 
   
Formål 2   
Slottets drift 1.374.730 2.812.007 
Hestestaldens drift 682.611  
Omgivelser 13.670 95.865 

22.953 I alt 2.071.011 2.907.872 
   
Formål 3   
Gravstedsvedligeholdelser 7.942 6.826 
Berte Langvold – legat 1.000 1.000 
I alt 8.942 7.826 
   
Formål 4 – Symposier 89.380 2.725 
   
Uddelinger i alt 2.785.158 3.509.423 

 
 

Strategi 
 
Det er strategien at fastholde en god drift af land- og skovbrug på et højt fagligt niveau. Det 
er målsætningen gennem et godt afkast at kunne vedligeholde Løvenholm Slot og dets 
omgivelser på bedste vis, støtte aktiviteter både lokalt og på landsplan indenfor fondens 
formål samt fastholde en beskæftigelse for de mange dygtige medarbejdere på Løvenholm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Redegørelse for god fondsledelse 
 
Løvenholm Fonden er omfattet af ”Anbefalingerne for God Fondsledelse”, som er tilgængelige på 
Komiteen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. 
 
Fonden følger alle anbefalinger, dog undtaget de anbefalinger, som er i modstrid med 
Fondens fundats. Herunder er de anbefalinger, som Fonden ikke følger uddybet: 
 
2.3.1 Bestyrelsens kompetencer besluttes via de 4 udpegningsorganisationer i henhold til 
Fondens fundats. 
 

• Et forstkyndigt medlem med videnskabelig eller anden forskningsmæssig baggrund fra 
Det Biovidenskabelige Fakultet 

• Et landbrugskyndigt medlem med praktisk erfaring i landbrugsdrift 
• Et bankkyndigt medlem 
• En advokat med erhvervs- eller organisationsmæssig baggrund 

 
2.5.1 Bestyrelsens medlemmer er udpeget i henhold til fundatsen af de 4 bagvedliggende 
organisationer efter indstilling samt et 5. medlem, der er udpeget af bestyrelsen. Bestyrelsen er 
erklæret uafhængig, og der er ikke fastlagt en udpegningsperiode, men bestyrelsens medlemmer 
udtræder senest ved udgangen af det år, de fylder 75. 
 
På Løvenholm Fondens hjemmeside findes en nærmere gennemgang af de 16 anbefalinger til 
God Fondsledelse. URL-adressen er: https://www.lovenholm.dk/pdf/loevenholm-fonden-og-
god-fondsledelse-2019.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lovenholm.dk/pdf/loevenholm-fonden-og-god-fondsledelse-2019.pdf
https://www.lovenholm.dk/pdf/loevenholm-fonden-og-god-fondsledelse-2019.pdf


 

 Peter Gæmelke Tommy Pedersen Per Holten-
Andersen 

Sys Rovsing Prins Joachim 

Løvenholm Fondens 
bestyrelse 

Formand Næstformand Medlem Medlem Medlem 

Stilling Bestyrelsesformand
/-medlem 

Bestyrelsesformand
/-medlem 

Bestyrelsesmedlem, 
Skovejer 

Advokat i 
Rovsing Advokater 

P/S 

Prins af Danmark 

Alder 65 70 67 66 50 

Køn Mand Mand Mand Kvinde Mand 

Indtrådt i bestyrelsen den 1. januar 2007 1. januar 2004 1. januar 2011 1. januar 2009 1. januar 2009 

Genvalg har fundet sted? Ikke nødvendigt ifølge Fundatsen 

Udløb af valgperiode Udtræder senest ved udgangen af det regnskabsår, hvor han/hun fylder 75 år 

Medlemmets særlige 
kompetencer 

• Praktisk erfaring i 

landbrugsdrift og 

ledelseserfaring 

fra 

bestyrelsesarbej

de i en lang 

række private og 

offentlige 

virksomheder og 

organisationer. 

• Bank samt finans 

som tidl. 

bankdirektør for 

Bikuben Girobank 

A/S 

• Ledelseserfaring 

fra en lang række 

danske samt 

internationale 

selskaber. 

• Forstkyndig og 

anden forsk-

ningsmæssig 

baggrund fra 

Den Kgl. 

Veterinær og 

Landbohøjskole 

(nu: en del af 

Københavns 

Universitet  - 

KU) 

• Advokat med 

erhvervs- og 

organisationsm

æssig baggrund 

• Advokat med 

møderet for 

Højesteret 

 

• Erfaring med 

produktion og 

international 

afsætning fra 

eget land- og 

skovbrug 

• Betydelig 

samfundsindsigt 

• Bestyrelsen for 

De 5 Gaarde 

Øvrige ledelseserhverv Bestyrelsesposter: 
 

• Danske Spil 

• Velliv Pension A/S 

• NGF General 

Partner ApS 

• NGF Denmark 

Holding ApS 

• Nature Energy 

Biogas A/S 

• Vellivforeningen 

FMBA 

• Askov Højskole 

• Det Grønne 

Museum 

• Gl. Estrup 

Herregårds-museum 

Øvrige 

• Tidl. Præsident for 

Landbrugs-raadet 

Bestyrelsesposter: 
 

• Maj Invest 

• Jeudan 

• Pharmacosmos 

• Bodum Invest AG 

Schweiz 

• Bodum Holding AG 

Schweiz 

• Den Danske 

Forskningsfond 

• SG Finance AS 

Norge 

Øvrige: 

• Tidl. Adm. 

Direktør 

Augustinus 

Fonden 1997-

2017 

 

Bestyrelsesposter: 
 

• Den Danske 

Naturfond 

• Norges Miljø og 

Biovidenskabelige 

Universitet (NMBU) 

• Tietgen Kollegiet 

• CBS Academic 

Housing 

• Knud Højgaards 

Fond 

Øvrige: 

• Tidl. Rektor for 

Copenhagen 

Business School CBS 

• Tidl. Dekan for det 

Biovidenska-belige 

Fakultet KU 

• Tidl. Rektor for Den 

Kgl. Veterinær og 

Landbohøjskole KVL 

 

Bestyrelsesposter: 
 

• Formand for B.O. 

Jørgensens Fond 

• Frederiksberg-

fonden 

• Aage V. Jensen 

Charity Foundation 

• Ellab Fonden 

Øvrige: 

• Formand for 

Advokatrådet 2003-

2009 

• Næstformand for 

bestyrelsen af 

Aarhus Universitet, 

2003-2010 

Bestyrelsesposter: 
 

• Schackenborg 

Slotskro 

• De 5 Gaarde 

• Formand for 

Nikolai&Felix Fonden 

• Vicepræsident for 

FIA HMSC (Det 

Internationale 

Automobilf’s 

Historiske 

Motorsports-

kommision 

Øvrige: 

• Protektorater for en 

lang række 

virksomheder og 

organisationer 

• Særlig Sagkyndig for 

Forsvarschefen  

Udpeget af myndigheder / 
tilsyn 

Landbrug og 
Fødevarer 

Danske Bank Københavns 
Universitet 

Advokatrådet Løvenholm Fondens 
4 bestyrelses-
medlemmer 

Anses medlemmet for 
uafhængigt 

Nej Nej Ja Ja Ja 

 

 
 



 

Redegørelse for uddelingspolitik 
 
Fondens uddelingsformål er beskrevet nedenfor. 
 
Formål 1 
Fondens hovedopgave, der er at støtte uddannelse og forskning med hensyn til jordbrug og 
skovbrug, herunder fortrinsvis sådanne opgaver, som i kortere eller længere perspektiv kan være 
til gavn for Løvenholm Gods og dermed for forskningen på disse områder.  
 
Formål 2 
Det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser skal holdes i en forsvarlig vedligeholdelsesmæssig 
stand. Det vil sige, at alle omkostninger til drift og vedligeholdelse af slottet, slottets omgivelser 
såsom parken, forvalterboligen og den gamle hestestald, anses som uddelinger under formål 2. 
 
Formål 3 
Fonden sørger for gravvedligeholdelser af gravstederne for konsul grev Sigfred Scheels gravsted 
på Auning Kirkegård og gravstedet på Garnisons Kirkegård i København for lensgrevinde Emma 
Scheel, komtesse Alice Scheel, fru godsejer Elisabeth Uttental, født komtesse Scheel, samt 
komtesse Lillian Scheel. Desuden er vedligeholdelsen af Valdemar von Uttentals gravsted i 
Løvenholm Slots park, nærmere bestemt Mausolæet en del af uddelingerne under dette formål. 
 
Formål 4 
Afholdelse af møder og forskningsseminarer, som fonden afholder i henhold til dens 
formålsbestemmelser vedr. støtte til uddannelse og forskning med hensyn til skov- og landbrug. 

 
 
Målsætninger og forventninger for det kommende år 

Hugsten forventes at blive på et højere niveau end tidligere år. Den nye 10-årige driftsplan 
anbefaler at øge hugsten til et niveau på ca. 29 – 30. 000 m3 pr. år for at udligne den lidt skæve 
aldersklassefordeling i træarterne, især rødgran.  

Vi forventer at færdiggøre hugsten af overstandere i vores bøge-selvforyngelser. Priserne er 
stabile, dog med lidt faldende tendens. Nåletræspriserne er også nogenlunde stabile, dog på et lidt 
lavere niveau end de foregående år. Eksporten fra Danmark til Asien er næsten stoppet, p.g.a. et 
stort udbud af træ fra Mellemeuropa. Især Tyskland og Frankrig er hårdt ramt af stormfald og 
insektangreb, hvilket medfører forøget udbud af træ fra disse lande.  

For juletræsproduktionen forventes en lidt større mængde i 2020, i forhold til 2019, men 
salgspriserne er stadig ikke speciel gunstige. 

Udvidelsen af juletræsproduktionen fortsætter som planlagt med tilplantning af ca. 7 ha 
markaareal. 

Vi forventer en produktion af pyntegrønt lidt over niveau for 2019, og med stabile priser. 

I landbruget forventes en fornuftig afsætningssituation for økologiske planteavlsprodukter. Dog vil 
der givetvis blive et større udbud af økologiske produkter, da der er omlagt ganske mange hektar 
til økologi i Danmark i 2018 og 2019. Heldigvis bidrager de udlejede arealer med økologiske 



 

gulerødder og hestebønner til at give et større dækningsbidrag end høsten af vores normale 
kornafgrøder. 

Hvad angår udlejningshusene, bliver der gennemført almindeligt vedligehold, samt fornyet 2 
varmeanlæg med udskiftning af oliefyr til nye luft-vand varmepumper. Desuden skal der renoveres 
og opdateres 2 vand-installationer samt delvis udskiftning af et tag. 

For 2020 er der stadig administrationsaftaler med tilsyn og samarbejde med Rosenborg 
Skovdistrikt, Hvilsom Skov og Vosnæsgård Skovdistrikt på sammenlagt 900 ha. skov. Desuden er 
der igangværende mindre projektopgaver. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på 
bedømmelsen af årsrapporten. 
 


