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Højme den 29. maj 2019 

 

Til DLFs avlere i Jylland  
Indbydelse til frømarkvandringer juni 2019 
 
Vi har hermed fornøjelsen at invitere dig til sommerens tre frømarkvandringer, og det er op til 
dig, hvilket arrangement du ønsker at deltage i.  

Husk tilmelding til DLF Højme på tlf.: 66 17 02 30 eller email:  MAP@DLF.DK   
 

Torsdag den 13. juni kl. 19.00:  
Brdr. Rasmussen A/S, Pårupvej 18, 6933 Kibæk 
Brdr. Rasmussen driver ca. 1300 ha med korn, græsfrø og kartofler. Udover eget landbrug drives 
entreprenørforretning, samt maskinstation. Der vil derfor være mange moderne og flotte 
maskiner at besigtige. Vi skal se på alm. rajgræs, ital. rajgræs samt udlæg af alm. rajgræs. 
Desuden nyetableret plantørreri med nedstøbte kanaler.  

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 11. juni.  
  

Tirsdag den 18. juni kl 19.00: Rybjerg Mark I/S, Roslev  
Mødested: Rybjerg Biogas I/S, Rusted Møllevej 1, 7870 Roslev  
Rybjerg Mark I/S ejes af Kresten og sønnerne Anders, Peter og Jens. Markbruget er på 766 ha, 
heraf græsfrø på 140 ha og spinat på 43 ha. Der er en svineproduktion på 1.250 søer, 43.000 
smågrise og 19.000 slagtesvin. Der er et gammelt biogasanlæg fra 2002 med en produktion på 
800.000 m³ metan pr år. Desuden et nyt fra 2015 med en produktion på 4,3 mio. m³ metan der 
afsættes til naturgasnettet. Vi skal se alm. rajgræs, rajsvingel, spinat, vinterraps m.m.  

Tilmeldingsfrist: Fredag den 14. juni.  
  

Onsdag den 19. juni kl 19.00:  
Overgård Avlsgård, Overgårdsvej 16, 8970 Havndal 
Overgård Gods er på 2340 ha, heraf 1770 ha med markbrug. Der dyrkes korn, raps og frøgræs. Til 
høst 2019 er der 130 ha alm. rajgræs, og der er udlagt 140 ha til høst 2020. Driftsleder Morten 
Ravn Kjærgaard vil fortælle om bedriften og vise os rundt.  
En stor del af arealer er inddæmmet. De seneste år er kanaler og dræn blevet restaureret, så de 
igen virker optimalt. Ligeledes er markerne blevet rettet af. Der er en svineproduktion på 1300 
søer med salg af smågrise. Desuden Overgård Agro, som er en grovvarevirksomhed.  

Tilmeldingsfrist: Fredag den 14. juni.  
 
Ved alle markvandringer foregår transporten rundt til markerne i bus. Markvandringerne 
afsluttes med øl/sodavand samt sandwich, og vi giver en kort orientering om driften i 
DLF og om markedet. I tilfælde af aflysning vil det blive annonceret på vores hjemmeside. 
 
 
                                                Med venlig hilsen 
                                                        DLF 

 
Søren Wibholm Just  Flemming Rod Madsen  
Lars Erik Garder  Martin Mogensen   

         Erling Christoffersen  
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