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Ringsted, den 24. maj 2022 
 
 
Til DLF’s avlere øst for Storebælt - Indbydelse til markvandringer 
 
Efter aftale med DLF´s bestyrelse 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. 
 

Sædingegård Gods, Sædingegårdsvej 15, 4970 Rødby 
 
Lolland, mandag den 13. juni kl. 18.00  
 
Vi mødes på Sædingegård, hvor godsejer Sven Nymann vil fortælle om bedriften. På vores tur rundt vil vi 
se rødsvingel marker, strandsvingel og hos Jacob Rasmussen, hvidkløver og engrapgræs. I strandsvingel 
marken er der udført forsøg med rækkesprøjtning mod græsukrudt. 

Undervejs vil vi gøre holdt ved Rødbyfjord Mindepark over stormfloden i 1872 for 150 år siden, hvor vi vil 
høre om hvor store ødelæggelser stormfloden bevirkede og hvad der efterfølgende er blevet opført af 
diger m.m. for at undgå lignende situationer. 

Afslutning på Sædingegård, hvor der også vil være mulighed for at se maskinparken. 

Tilmelding senest onsdag den 8. juni. 
 

Bredeløkke, Bredeløkkevej 15, 4660 Store Heddinge 
 
Sjælland, onsdag den 15. juni kl. 18.00 
 
Vi mødes på Bredeløkke, hvor Torsten og Sigurd Seyer-Hansen, vil fortælle om bedriften. På Bredeløkke og 
Bækketofte vil vi se engrapgræs og strandsvingel.  En del af DLF´s sortsforsøg er placeret på bedriften, og 
der bliver ligeledes mulighed for at få et indblik  i denne afprøvning. 
På turen rundt i lokalområdet gør vi holdt ved hvidkløver hos Niels Kiær Thygesen, og alm. rajgræs, 
rødsvingel samt engrapgræsudlæg sået med specialsåmaskine hos bedriften ”Seinhuus”. 
 
Afslutning på Bredeløkke, hvor der også vil være mulighed for at se maskinparken. 
 
Tilmelding senest fredag den. 10. juni. 
 
 
Vi afslutter begge arrangementer med at byde på en sandwich, øl/sodavand og en kop kaffe. Samtidigt vil 
der blive givet en markedsorientering fra DLF. Vi ser frem til et godt fremmøde. 
 
Med venlig hilsen 
 
DLF  
Christian Høegh-Andersen, Peter Bagge Hansen og Jens Ellegaard. 

mailto:hep@dlf.dk

