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Højme, den 25. maj 2022 

 
 
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. 
 

Skåphusgåaard Agro, Skåphusvej 60, 7451 Sunds 
 
Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 18.30 

 
Skåphusgaard agro drives af Annette Dam og Gert Iversen 
På bedriften dyrkes der kartofler, ærter vårbyg og frøgræs, og der bjærges en større mængde halm til 
varmeværk. På markvandringen skal vi se rajgræssorterne Berlioz 1, som tilhører Christian Vestergaard og 
Mandalay, der tilhører Skåphusgård Agro. Vi skal også se nyudlagte frømarker, udlagt i vårbyg. 
Skåphusgaard Agro har, til denne sæson, investeret i en  Pivot center vandingsmaskine, samt et helt nyt 
plantørreri, der blev taget i brug til høsten 2021. Begge dele ser vi i  forbindelse med markvandringen. 
 

Torsmark Aps, Torsmarken 7, 7860 Spøttrup 
 
Mandag d. 20. juni kl. 18.30 
 
Søren og Johan Just driver Torsmark Aps nord for Skive på Salling. På ejendommen dyrkes korn, raps og 
frøgræs, samt en stor produktion af læggekartofler. På markvandringen skal vi se rajgræssorterne Esquire 
og Tetradry samt rajsvingelsorten Hostyn. Der dyrkes også økologisk rajgræs af sorten Diwan som vi skal 
se. Herudover gør vi holdt ved en af de nye udlægsmarker. Til denne høst er der netop investeret i et flot 
nyt tørreri som selvfølgelig også skal besigtiges. 
 

Gjessinggård Gods, Udbyhøjvej 496 B, Tvede, 8930 Randers  
 
Onsdag d. 22. juni kl. 18.30 
 
Peter  Bernstorff ejer og driver Gjessinggård, som ud over landbrug består af skov, juletræer, jagt og 
vindmøller. Den daglige drift i landbruget varetages af Mark Jacobsen. I landbruget er der et traditionelt 
sædskifte med korn, raps og frøgræs. Mathilde har været den foretrukne rajgræssort i en del år. På 
markvandringen skal vi ud over Gjessingårds egne marker se økologisk rajgræs og hvidkløver, samt andre 
konventionelle rajgræsmarker. Se mere på hjemmeside www.gjessinggaard.dk 
 
 
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. 10 
juni meddele os, hvilken markvandring du ønsker at deltage i.    
 
Tilmelding til Maria Petersen på mail: map@dlf.dk     

 
 
 
Med venlig hilsen  
 
DLF 
Flemming Rod Madsen, Lars Erik Garder og Martin Mogensen 

http://www.gjessinggaard.dk/
mailto:map@dlf.dk

