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Højme, den 31. maj 2021  

   
   
  

Til DLF’s avlere i Jylland - Indbydelse til markvandringer 
 
Vi har fornøjelsen at invitere til markvandringer.  Der afholdes 3 i Jylland, som man frit 
kan vælge imellem. 
    

Mandag den 14. juni 2021 kl. 18.30 

Søren B. Schmidt, Vesterkjær, Langholtgårdsvej 2, 6000 Kolding  
 
Gdr. Søren Birkelund Schmidt driver ca. 800 ha planteavl konventionel og økologisk. Vi skal se på 
udlægsmarker af alm. rajgræs og strandsvingel. I år har Søren købt skårlægger og pickup, som vi skal se, 
samt høre om hans overvejelser omkring skårlægning af græsfrø.  Vi skal også se Aviron vinterraps 
etableret direkte i strandsvingel stub. 

 
Onsdag den 16. juni kl. 18.30 
Børglum Kloster, Børglum Klostervej 255 A,  9760 Vrå  
 
Godsejer Hans Rottbøll vil fortælle om driften på Børglum Klosters 400 ha. Her laves fremavl af korn, 
foruden raps og frøgræs. Desuden drives museumsvirksomhed på stedet. 
Vi skal se en efterårsudlagt Fabian, samt endnu en flot Aviron rapsmark. Vi kører en tur rundt om 
klosteret og ser på andre rajgræsmarker samt vårbyg med udlæg. 

 

Torsdag d. 17. juni kl. 18.30 
Ristrup Hovedgård, Ristrupvej 39, 8471 Sabro  
 
Ristrup Hovedgaard ved Sabro vest for Århus driver ca. 500 ha flot konventionelt planteavl og 90 ha skov, 
poppel og juletræer. 
Der dyrkes korn til fremavl/malt, raps og alm rajgræs til frø. Der leveres halm til varmeværk. 
Vi skal se på alm rajgræs plænetype og fodertype, udlæg af frø på den rigtige måde og kommer forbi 
nogle rapsmarker. 
 
Vi kører i bus rundt til markerne. Alle aftener afsluttes med en forfriskning og en sandwich, og vi får en 
kort orientering om markedet og DLF. Vi ser frem til et godt fremmøde, og beder dig senest fredag d. 11 
juni meddele os, hvilken markvandring du ønsker at deltage i.    
 
Tilmelding til Maria Petersen på mail: map@dlf.dk     
Maria vil sende en bekræftelse på, at man er tilmeldt og kan deltage. 

 
Bemærk at Coronapas er påkrævet og husk mundbind, da vi skal køre i bus.    
 
Med venlig hilsen  
 
DLF 
Søren Wibholm Just, Flemming Rod Madsen, Lars Erik Garder og Martin Mogensen 
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