
 

 DLF, Højmevej 12, 5250 Odense SV., Tlf. 66170230 

 

 

Højme den 31. maj 2018 
 
 
 

Til DLF’s avlere i Jylland  
 

Vi har hermed fornøjelsen at invitere dig til frømarkvandring og bedriftsbesøg. Vi afholder i 2018 

tre besøg i Jylland og et på Fyn. Du har frit valg og kan deltage i det arrangement du ønsker.    

 
Mandag den 11. juni kl. 19.00: 

Brahesborg, Brahesborgvej 32, 5610 Assens 
Driftsleder Jan Skov Jørgensen vil fortælle om bedriften og vise os rundt.  
Vi skal se på følgende afgrøder:  Strandsvingel, vinterraps (Wembley), udlæg af bakkesvingel og 
alm. rajgræs, alm. rajgræs, bakkesvingel og spinat. Der bliver mulighed for at se et nyt tørreri 
og et kort indlæg ved Dancorn, samt naturligvis maskiner.   
 
Transport 
For avlere i den sydlige del af Jylland vil der afgå bus fra Skjern kl.16.30, ved den nordlige 
rundkørsel ved Unicon, med opsamling ved Sdr. Omme Kro kl.17.00 og Bramdrupdam afkørsel nr. 
63 kl. 17.45. 
Desuden afgår bus fra Hammelev afkørsel 68 kl.17.15 med opsamling i Bramdrupdam afkørsel nr. 
63 kl.17.45.  
Tilmeldingsfrist for denne er fredag den 8. juni. Husk at oplyse om du vil med bussen og hvor du 
vil samles op. Tilmelding til DLF Højme på 66170230 eller e-mail:  MAP@DLF.DK 

Aftenen afsluttes med øl/sodavand samt sandwich- og der bliver givet en kort 
orientering om forretningen i DLF og markedet.  
 
 
Mandag den 18. juni kl. 19.00:  
Palle Eriksen, Sofiesmindevej 51, 9620 Ålestrup 
Palle Eriksen driver 467 ha planteavl og har pasningsaftale på yderligere 200 ha. Der er 
en svineproduktion på 1260 søer, samt 44000 30 kilos grise. Vi skal se alm. rajgræs, 
udlæg af alm. rajgræs og vinterraps. Derudover skal vi se tørreri med kørefast gulv. Vi 
kører rundt i bus og stopper ved andre marker i området.  
Tilmelding senest fredag den 15. juni til DLF Højme på 66170230 eller e-mail:  MAP@DLF.DK   
Aftenen afsluttes med øl/sodavand samt sandwich- og der bliver givet en kort 
orientering om forretningen i DLF og markedet.  
 
 
Tirsdag den 19. juni kl. 19.00:  

Niels Kristian Oien, Kirkevej 19, 9300 Sæby 
Niels Kristian driver 530 ha planteavl og har 1100 søer med salg af 30 kg’s grise. Vi skal 
se alm. rajgræs og nyudlæg af alm. rajgræs. Vi kører rundt i bus, og stopper ved andre 
frømarker i området, samt demoparceller af DLF rapssorter.  
Tilmelding senest fredag den 15. juni til DLF Højme på 66170230 eller e-mail:  MAP@DLF.DK   
Aftenen afsluttes med øl/sodavand samt sandwich- og der bliver givet en kort 
orientering om forretningen i DLF og markedet.  
Se næste side -> 
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 DLF, Højmevej 12, 5250 Odense SV., Tlf. 66170230 

 

 

 
Onsdag d. 20. juni kl. 19.00:  

John Langdahl, Gunderuplundvej 10, 8370 Hadsten 
John driver 400 ha planteavl. Vi skal se udlæg af alm. rajgræs i vårbyg, samt alm. 
rajgræs og rødsvingel til høst. Desuden spinatfrø til Jensen Seeds og tørreri.      
Tilmelding senest fredag d. 15. juni til DLF Højme på 66170230 eller e-mail:  MAP@DLF.DK   
Aftenen afsluttes med øl/sodavand samt sandwich- og der bliver givet en kort 
orientering om forretningen i DLF og markedet.  
 
 

I tilfælde af aflysning vil det blive annonceret på vores hjemmeside www.dlf.dk  
 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Søren Wibholm Just   Flemming Rod Madsen, 

 

 

Lars Erik Garder                   Henrik Kreutzfeldt 

 

Erling Christoffersen 
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