Oplev en flig af landbruget
på Sydhavsøerne

Hvor kommer maden fra?
Besøg en gård - Se, føl og få mere at vide.

Tokkerupgård

Jordbærsmagedag
Bente og Palle Andersen
Tokkerupvej 3
4892 Kettinge
Tlf. 20 44 21 44
På Tokkerupgård er der kartofler, kål, squash, purløg og jordbær i lange rækker.
Bente og Palle Andersen har opbygget en bedrift baseret på det grønne til middagsbordet. Der dyrkes både til private og til én gros. Private kan købe ind i gårdbutikken,
som altid er velforsynet. Der dyrkes 65 ha, hvor halvdelen er med korn og roer, resten
med kartofler, jordbær, kål, squash og purløg. Som noget nyt er der i 2012 kommet
økologiske kartofler til sortimentet.

Sydhavsøerne er et område med stærke landbrugstraditioner. Arealmæssigt udgør
landbruget ca. 75% af arealet på Lolland og Falster. Her dyrkes blandt andet græs til
de fleste af verdens fodboldbaner. Når du er på besøg på Sydhavsøerne, kan du overalt i landskabet se dyrkede marker, natur, dyr på græs og store maskiner i gang med
markarbejde. Måske vil du gerne se mere?
Sydhavsgården er en fælles betegnelse for en række landbrug, som i løbet af juli og august inviterer alle interesserede på gårdbesøg. Her får man mulighed for at se indenfor
i robotstalden, tage på Ko-Safari i engen, smage jordbær i marken og se køerne komme
ind til aftenmalkningen.

Tokkerupgård, Kettinge
Elmehøjgård, Stubbekøbing

Jordbærsmagedag og Åben gård
En gang om året arrangerer Bente og Palle en jordbærsmagedag. Her får alle mulighed
for at se, smage og høre om nogle af de forskellige gode jordbær, der dyrkes hos
Bente og Palle. I år holder de jordbærsmagedag og Åben gård sammen med Dalbakkegaard og Hvidkildegaard, som også holder Åben gård 7. juli.
Se mere på: www.tokkerupvej3.dk, www.hvidkildegaard.dk
og www.dalbakkegaard.dk

Åben:
Søndag den 7. juli kl. 10.00 - 15.00
Ingen entré

Vestergård, Nysted
Kirkehøj, Stubbekøbing

Sådan gør du
•
Find den gård, som du vil besøge.
•
Find datoen i kalenderen.
•
Glæd jer til besøget og husk at tage
penge med til entré

Vi anbefaler tøj efter vejret. Besøgene sker på eget ansvar.
Alle rundvisninger foregår på dansk.

Gårdbesøg for alle, juli og august 2013

Initiativet er gennemført af Åbent Landbrug Sydhavsøerne med støtte fra DLS, Landdistrikt puljen og LAG Guldborgsund.
Støttet af Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter og EU

Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne

Danmark og EU investerer
i landdistrikterne.

Sydhavsgården
- Besøgsgårde med oplevelser

Elmehøjgård

Malkekvæg - Bondegårdsferie
og Bondegårdsdagpleje
Betina og Hans-Henrik Hildebrand
Orevej 76, Ore
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 28 41
På Elmehøjgård ved Stubbekøbing møder man et rigtigt Familielandbrug. Her bor
Betina og Hans-Henrik Hildebrand med deres to piger, Karoline og Matilde. På gården er der mulighed for at klappe de små kalve og se på de andre dyr. Man kan
også være med til at hente køerne ind fra marken og overvære aftenmalkningen.
Til daglig står Hans-Henrik for driften af malkeproduktionen med 60 malkekøer af racen
jersey og rødbroget, samt pasningen af kalve og kvier. Til gården hører 44 ha. jord som
dyrkes med korn, græs, roer, og majs. Fodret bliver brugt til gårdens dyr.

Bondegårdsferie og dagpleje
Betina har en populær privat bondegårdsdagpleje, hvor de lokale børn fra byen har
mulighed for at opleve livet på landet. Et andet godt aktiv er bondegårdsferie.
En populær ferieform, hvor gæsterne har mulighed for at følge med i dagens arbejde
på gården.

Kirkehøj

Vestergård

Limousinekvæg og gårdbutik

Malkekvæg og robotstald

Niels Hansen
Tårup Skovvej 22
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 43 35 51

Berit og Jørgen Henriksen
Vestvej 10
4880 Nysted
Tlf. 27 49 63 25

Kirkehøj ved Stubbekøbing byder på masser af oplevelser. Gården drives som traditionelt landbrug med 56 ha. med korn, sukkerroer, græsmark og eng. Niels Hansen
er 7. generation på gården, og har løbende udvidet gårdens aktiviteter. I dag sælger
han egenproducerede produkter fra en velassorteret gårdbutik, og tilbyder Ko-Safari til
dyrene i engen og rundvisning med besøg hos uldgrise.

På Vestergård møder du blandt andet en superko. Det er en ko, som har vundet
superko konkurrencen på Roskilde Dyrskue. Køerne, der deltager i konkurrencen, er
blandt de køer, der leverer mest mælk og ser bedst ud. I konkurrencen indgår mælkeydelsen med en vægtning på 50% og fremtoningen med en vægtning på 50%. Du vil
også kunne se får og lam, klappekalve og hilse på pensionerede heste, som nyder
deres alderdom på Vestergård.

Fokus på dyrevelfærd og kvalitetskød
I sommerperioden går der ca. 100 Limousiner på mark og eng. Om vinteren er de i løsdriftsstald. Grisene løber glade omkring i det fri. Sådan skaber Niels kvalitetskød, som
kan spises med god samvittighed.

Jørgen Henriksen er 2. generation på Vestergård, og sammen med Berit har han
stået for driften i 36 år.

Køerne malkes med malkerobot
Se mere på: www.godt-koed.dk

Der er 70 malkekøer på gården, som hver giver 29-30 liter mælk pr. dag.
Superkoen malker 44 liter mælk pr. dag. Malkningen foregår med malkerobot.
Det betyder, at køerne selv bestemmer, hvornår de vil malkes, idet de har adgang
til robotten døgnet rundt.

Åben:

Åben:

Åben:

Tirsdage og torsdage i juli og august
måned fra kl. 16.00 - 18.00.
Pris 50 kr. pr. person.
Børn under 12 år gratis.

Søndage i juli og august fra kl. 12.30 - 14.30
med mulighed for at deltage i Ko-Safari
Pris 50 kr. pr. person
Børn under 12 år gratis.

7., 10. og 18. juli fra kl. 14.00 - 16.00
Pris 50 kr. pr. person
Børn under 12 år gratis.

Se mere på: www.elmehoejgaard.dk

