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Indbydelse til frømarkvandringer juni 2018 
 
Efter aftale med DLF-bestyrelsen har vi fornøjelsen at indbyde til sommerens to markvandringer 
øst for Storebælt, hvor vi besøger nogle spændende bedrifter med frøavl som speciale. 
Markvandringerne afholdes dels på Lolland og dels på Sjælland, hvor der vil være rig mulighed for 
at opleve spændende bedrifter, mange forskellige frøafgrøder og dejlig natur.  
På begge markvandringer transporteres vi i busser, så af praktiske hensyn beder vi om, at huske 
tilmelding på e-mail hep@dlf.dk eller på tlf. 57660734, såfremt du og eventuelt en ledsager ønsker 
at deltage i et eller begge arrangementer. 

Lolland mandag den 11. juni kl. 18.30  

Mødested: Rosnæs Avlsgård, Orebygaard 16, 4990 Sakskøbing            

Vi mødes på Oreby og Berritzgård Gods, hvor ejer Christina Hage og driftsleder Anders Udsen vil 
fortælle om bedriften og visionerne for godsets drift og fremtid. På turen vil vi se frøafgrøder af 
engrapgræs, rødsvingel og strandsvingel, 1. års og 2. års marker. Undervejs gør vi holdt på 
Berritzgård, hvor Christina Hage vil fortælle om slottes historie. Afslutningen vil foregå på 
Rosnæs, hvor der også vil være mulighed for at se maskinparken.  
Tilmelding senest onsdag den 6. juni. 

Sjælland/Stevns tirsdag den 12. juni kl. 18.30 
 
Mødested: Storemarksvej 30, 4673 Rødvig Stevns 
 
Vi mødes på Skovlund, hvor brødrene Lars Hansen og Carl Skou samt Lars’ søn Rasmus Bencard 
Hansen starter med at fortælle om deres bedrifter, hvor planteavlen på 780 ha drives i fællesskab. 
Carl har desuden en svineproduktion, hvor der produceres ca. 35.000 smågrise. Bedrifterne er 
placeret på Stevns, hvor græs- og kløverfrøavlen i Danmark har sit oprindelige udspring, og hvor 
klima og jordbundsforhold normalt er helt i top til frøavl. Hos denne frøavlerfamilie dyrkes 
hvidkløver og engrapgræs, tre sorter af strandsvingel og tre sorter af rødsvingel til DLF, hvilket vi 
vil se et bredt udsnit af på vores tur. Derudover dyrkes spinat, roefrø og chrysantemum til frø. 
Afslutningen vil foregå på Skovlund, hvor der også vil være mulighed for at se maskinparken. 
Tilmelding senest torsdag den 7. juni.  
 
Vi afslutter begge arrangementer med at byde på en sandwich samt en øl/sodavand og en kop 
kaffe. Samtidigt vil der blive givet en markedsorientering fra DLF. Vi ser frem til et godt 

fremmøde. 
 
 
Venlig hilsen 
DLF  
 
Birthe Kjærsgaard 
Avlschef 
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