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Eks 1. Det intensive landbrugskab og naturpark maribosøerne

Skælnæs pavillionen

1 Stop Egestofte gods

2 stop Søholt gods + avlsgård

3 stop gåtur til Skelnæs 1.2 km
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Engestofte gods
Engestofte ligger ved nordøstbredden af Maribo Søndersø, med hovedbygning, avlsgård og egen 
kirke. Udsigten fra hovedbygningen over søområdet er i sin uforstyrrethed en af de smukkeste 
overhovedet, da den er aldeles uspoleret af bygninger og andre spor af menneskelig aktivitet
Til Engestofte - Søholt Godser hører ca. 40 ejendomme alle beliggende i unikke, naturskønne 
omgivelser med et rigt fugle- og dyreliv. Det tidligste man kender til stedet er, at det i 1231 nævnes 
i kong Valdemars Jordebog. Valdemar Sejr ejede krongods i Engestofte og i tiden derefter blev det 
i lighed med mange øvrige krongodser på Lolland pantsat til den holstenske grev Johan

I november 2003 er de samlede godser Engestofte, Søholt og Ulriksdal omfattende ca. 1949 ha 
jord og 720 ha søer, solgt til Frederik og Christel Lüttichau.

Landbrug
Godset er geografisk beliggende midt på Lolland og der drives i alt ca. 900 HA landbrug. Jorden er 
gennemgående af god bonitet og beskaffenhed.  Markbruget drives rationelt efter tidens normer, hvor man i 
disse år har betydelige investeringer i IT. Der bruges eksempelvis GPS baserede høj præcisions 
styringssystemer. Det betyder bl.a. at i forbindelse med de fleste af de arbejdsopgaver, der løses i marken, 
styrer traktorføreren nu ikke længere traktoren. 
På Engestofte og Søholt produceres bl.a. maltbyg, brødhvede på konceptavl (uden brug af 
vækstregulerende midler), til de danske havnemøller. Vores græsfrøproduktion afsættes til danske 
frøfirmaer, hvor produkterne bruges i fine græsfrøblandinger til golfbaner og parker samt anlæg 
over hele verden. Sædskiftet indeholder: Frø, korn, raps, sukkerroer. Foruden en driftsleder  er der 
2 fastansatte i landbruget.

Jagt
Jagt og jagtvæsen er en vigtig del af kulturarven på Engestofte og Søholt. Vildtpleje, opdræt og 
udsætning har i kombination med en stadig bearbejdning og forbedring af biotoper været en del af 
godsernes aktiviteter i århundreder
Der er i alt 5 jagtkonsortier og 10 mindre lejere fordelt på ca. 1500 ha. Opdelingen af konsortierne 
er geografisk betingede, og jagtarealerne varierer derfor i størrelse fra 25 ha og op til 900 ha. 
Udlejning sker på 5 årige kontrakter med skæring 1. marts. Ofte er det samme konsortium, der 
forlænger aftalen for en ny periode.
På godserne er der ligeledes en stærk bestand af råvildt, hvor der årligt skydes ca. 130 – 150 stk. I 
godsets skove er der tillige en mindre bestand af dåvildt, som dog holdes nede, primært for at sikre 
de gode vilkår for råvildt.

Skov
Skovdistriktet er et løvskovsdistrikt, hvor løvskov udgør 85 % af det samlede skovareal på 1118 ha 
skov. På distriktet er der tillige arealer med gran, juletræskulturer og pyntegrønt.
Der er i 2004 indgået en aftale med Skov og Naturstyrelsen om drift af urørt skov på ca. 350 ha. 
Således er der 770 ha skov i drift.

Arealerne fordeler sig omtrentligt med:
Bøg 280 ha
Eg 85 ha
A. løv 223 ha
Gran 74 ha
A. nål 17 ha
Juletræer og pyntegrønt 24 ha
Værnskov mm. 196 ha
Uproduktiv, Søkanter mv. 219 ha
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Søholt
Søholts oprindelse skal ifølge de fleste kilder søges i spedalskhedshospitalet Sct. Jørgensgaard, som 
var beliggende i landsbyen Bregerup. De første kilder omtaler Bregerup og den såkaldte Sct. 
Jørgensgaard i 1389. I slutningen af middelalderen, da spedalskheden er udryddet, bliver mange af 
disse hospitaler bortforpagtet af kronen.
I 1698 indvier Kingo et kapel i den østre fløjs sydgavl.

Barok haven
Det store haveanlæg øst for det nuværende Søholt er anlagt i løbet af 1690-erne og er måske landets 
bedst bevarede barokhave. Søholt var i 1690 overtaget af Henning Ulrik von Lützow, en indvandret 
mecklenborgsk adelsmand, som havde gjort karriere ved hoffet og som amtmand havde samlet sig 
betydelige godsbesiddelser på Lolland. Man ved ikke hvem havearkitekten er, men haven er anlagt efter 
fransk forbillede og en påskrift på fransk på den bevarede haveplan kunne tyde på, at han var fransk.
Hele anlægget der måler 340 m i længden og er 110 m bredt, var opbygget i den tids stil med 
udgangspunkt i geometriske mønstre såsom cirkler, halv-cirkler, kvadrater og rette linier. Grundplanen 
indeholdt en tredeling af anlægget, således at partiet med bede nærmest hovedbygningen var omsluttet 
af en halvcirkel af klippede lindetræer. Midterpartiet var et system af cirkelformede hække og partiet 
længst mod øst bestod af en opdeling i kvadrater. Hele anlægget var i længderetningen gennemskåret af 
tre gennemgående hovedgange. I yderkanterne i længderetningen var der gravede kanaler, hvis formål 
bl.a. var at spejle de fint klippede hække og i den østligste del var der yderligere to store bassiner.
Alle disse grundtræk er stort set bevarede den dag i dag, selvom enkelte elementer mangler. 

Foruden de bevarede fysiske træk er nogle af hækkene faktisk de oprindeligt plantede og de er altså nu 
over 300 år gamle. Det drejer sig om halvcirklen af lindetræer i parterrehaven og avnbøgehækkene i 
længderetningen. De øvrige hække af bøg og navr er alle yngre.

Haven er netop blevet renoveret og åbner 13 juni.
Det overvejes at skabe en cafe i de gamle bygninger i forbindelse med haven.

Avlsgården
I 1917 solgtes Søholt til vekselereren Peter Ole Suhr (for 1,325 mil. kr.). 
Stald og ladebygninger var kort forinden brændt og i 1919 opføres de
nuværende avlsbygninger i nogen afstand syd for hovedbygningen.

Avlsgården fra 1919

Barokhaven fra 1690erne



Maribosøerne
Et kendetegn for Engestofte Søholt er de store søer –
kendt som Maribosøerne. Maribosøernes samlede areal 
udgør ca. 1140 ha, hvoraf  720 ha hører til Godserne.

De i alt 4 forskellige søer som udgøres af Søndersø, 
Røgbølle Sø, Hejrede Sø og Nørresø er omkranset 
af store skov- og moseområder samt dyrkede marker.

Området bærer præg af, igennem flere hund-
rede år, at have tilhørt herre-sæderne Søholt og 
Engestofte, hvilket i landskabs- og naturmæssig
henseende i dag får den betydning, at relativt store 
områder er enten skov eller ubebygget agerland.
I 1992 blev søerne udpeget som Naturpark af 
Storstrøms amt

Naturmæssigt er Maribosøerne et af de højst klassificerede områder i Danmark. Det er velkendt at 
søerne har et rigt fugleliv og at det både er et EU-fuglebeskyttelsesområde og et  Ramsarområde (en 
international konvention til beskyttelse af vådområder).
En havørn har i 17 år haft en rede her ved søerne

Samlet er Maribosøerne et af Nordeuropas vigtigste rastepladser for vandfugle. I efterårsmånederne
raster op mod 100.000 vandfugle i søerne.

1 Søndersø . Med et vandareal på 852 hektar er Søndersø den største af Maribo Søerne. Den består af 
tre bassiner og er med sine 13 regulære øer, 6 småholme og 3 hængesækøer uden sammenligning 
Danmarks mest ørige sø. Gennemsnitsdybden er 1,7 m, og den største dybde er 5 m. Søens måler hele 
32 km i omkreds.

2 Hejrede Sø . Den 51 hektar store sø har en gennemsnitsdybde på 90 cm og er op til 3,5 m dyb.
Var før vandsænkningen en del af Søndersø. Vandspejlet (ca. 7 meter over havet) reguleres af en 
pumpestation. Herved bliver landbrugsområderne øst for søen afvandet. 

3 Nørresø . Vandflade: 40 hektar. 
Blev 1942 delt ved anlæg af motorvejsdæmning. Søen modtager alt vandet fra de øvrige søer. Herfra 
løber vandet gennem Hunsåen til Smålandshavet. Søen har en gennemsnitlig dybde på 1,3 m og er op 
til 3,3 m dyb. Sigtdybde, sommeren 1993: 0,4 m. Ønsket sigtdybde: 1 m. 

4 Røgbølle Sø . Den næststørste af Maribosøerne. Vandstanden blev o. 1980 hævet ca. 0,25 meter. -
Det øgede søens vandmængde med o. 25%. Der ligger fire skovklædte øer i den 197 hektar store sø. 
Hertil kommer en næsten helt afsnøret del ved det sydøstlige hjørne, den 8 hektar store Sørup Sø. 
Søens gennemsnitsdybde er 1 m, og store dybder på op til 4 m findes kun i små huller.

Havørneparrets ynglesucces siden 1995 
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