
På egne ben er en anderledes måde at opleve naturen, historien og 

landbruget på i omegnen af Haderslev. 

Her er ro, nærvær og samvær i familien sat i højsædet sammen med 

mulighederne for at opleve sammen. I sætter selv lige netop jeres

ferieoplevelser sammen. 

16 tons trækkraft

Der er tyngde i landbruget i dag. Kjeld og Charlotte Holm driver

en toptunet planteavlsgård. Ikke bare egen jord, men også

dyrkningsaftaler med andre landmænd i området, giver 

omkring 900 ha jord med planter. Og det kan to mand 

passe. Så her skal der store maskiner til. 

Kjelds traktor har derfor ikke dæk men larvefødder. Traktoren 

skal nemlig samtidigt trække harve, sprøjte og såmaskine. 

Kjeld arbejder på at udvikle nye effektive 

dyrkningsmetoder: Uden plov men med grøngødning og et 

minimum af kørsel på markerne opnår han mindst samme 

driftsresultat som ellers. Et eksempel er, når kornhøsten er 

i hus i august, så giver èn kørsel på marken det samme som 

tre normale arbejdsgange: harvning, nedsprøjtning af 

ukrudt og såning af raps.

I har mulighed for at se maskinerne, som bruges i marken, høre 

mere om de forskellige metoder, som Kjeld 

eksperimenterer med og om hvad, der driver ham. 

Desuden kan I prøve at sidde i førerhuset. I skal ringe til 

Kjeld og træffe aftale om besøgstid – enten på gården eller 

hvor der lige nu arbejdes. Der har før været interesserede 

passagerer med i førerhuset på en længere tur, så det kan I 

lave aftale om.

For alle besøgsstederne i 

Ørsted gælder det, at skal I 

sikre jer en aftale, før I 

ankommer. Ring derfor 

altid i forvejen og lav 

aftaler. Under selve 

besøget skal I respektere  

anvisninger, som I får - af 

hensyn til alles sikkerhed. 

Her mødes vi: 

Charlotte og Kjeld Holm

Vadstedvej 21, Oksenvad

6560 Sommersted.

Mødestedet er på gårdspladsen:

____ dag kl. ____________

Oplev landbrug og 

dyr i Ørsted
Kom på besøg midt i dagens 

dont med heste, køer, grise og 

andre dyr i og omkring 

landsbyen Ørsted. Oplev dyrene 

på nærmeste hold, og hør om 

hverdagen. 

Sådan laver I aftale: 
Ring til Kjeld Holm på mobil 20 

23 40 48. Så finder Kjeld tid og 

sted, hvor der er mest at se for 

jer. 



På egne ben er en anderledes måde at opleve naturen, historien og 

landbruget på i omegnen af Haderslev. 

Her er ro, nærvær og samvær i familien sat i højsædet sammen med 

mulighederne for at opleve sammen. I sætter selv lige netop jeres

ferieoplevelser sammen. 

Fra klov til hov

Didde og Niels Nielsen er i fuld gang med at etablere et 

hestetræningscenter i en tidligere kostald midt i Ørsted. 

Nu lyder der ivrige vrinsk i ridehallen hver dag, når Didde

arbejder med de ca. 15 heste, der er plads til. Det er for det 

meste heste, der har brug for specialundervisning, som 

ejeren ikke selv kan give. I kan se, hvordan hestene bliver 

passet og trænet, og hvilket udstyr, der hører sig til. Didde

arbejder med både dressur og spring. Og måske får I en 

staldfidus. 

Didde og Niels har selv 3 heste af den mere skikkelige slags, som 

det er muligt at få en kort trækketur på. I skal selv hjælpe 

med at gøre klar. Måske er det muligt at se, hvordan 

beslagsmeden arbejder, hvis Niels er hjemme. Hestene i 

stalden vil sætte pris på en gulerod fra sækken. 

Vær opmærksom på at kontakt med heste kan være stærkt 

vanedannende. Det giver en ro – hvis I selv er rolige, 

påvirker det også hestens reaktion på jer. 

.

For alle besøgsstederne i 

Ørsted gælder det, at skal I 

sikre jer en aftale, før I 

ankommer. Ring derfor 

altid i forvejen og lav 

aftaler. Under selve 

besøget skal I respektere  

anvisninger, som I får - af 

hensyn til alles sikkerhed. 

Her mødes vi: 

Niels og Didde Nielsen 

Vestergyden 3, Ørsted, 6560 

Sommersted.  

Mødestedet er på vores 

gårdsplads:

_____ dag kl. ____________

Oplev landbrug og 

dyr i Ørsted.
Kom på besøg midt i dagens 

dont med heste, køer, grise og 

andre dyr i og omkring 

landsbyen Ørsted. Oplev dyrene 

på nærmeste hold, og hør om 

hverdagen. 

Sådan laver I aftale: 
Vi har ”åbent” fra fredag til 

mandag fra 9-tiden til 17- tiden. 

I skal ringe til os på telefon 23 

23 75 85 og lave aftale. 



På egne ben er en anderledes måde at opleve naturen, historien og 

landbruget på i omegnen af Haderslev. 

Her er ro, nærvær og samvær i familien sat i højsædet sammen med 

mulighederne for at opleve sammen. I sætter selv lige netop jeres

ferieoplevelser sammen. 

Karrusellen kører

175 rødbrogede malkekøer står i stalden hos Leif og Vibeke 

Wind Just. Sammen med sønnen Gustav og Vibekes far, 

Kaj, udgør de 3., 4. og 5. generation på gården. Så I kan her 

få indblik i dansk landbrugs udvikling oplevet af 

landmanden i hverdagen. 

De rødbrogede køer er en sjælden race i dansk landbrug - i 

Sønderjylland er der bare 4 gårde med racen. I kan opleve 

de røde køers rolige gemyt, når I besøger gården. I kan 

også høre omarbejdet med avl, for det er en avlsbesætning. 

Når der malkes,  foregår det i en karrusel. Det gør malkearbejdet 

overskueligt, og giver god føling med den enkelte ko. I kan 

overvære malkningen og høre mere om, hvordan det gøres.  

Når køerne er færdige, fortsætter besøget i kalvestalden. Her 

venter den nye generation af de røde køer på den friske 

mælk. Kalvene er i starten lidt utrygge ved nye mennesker, 

men med mælken som lokkemiddel, kommer der straks 

god kontakt. 

For alle besøgsstederne i 

Ørsted gælder det, at skal I 

sikre jer en aftale, før I 

ankommer. Ring derfor 

altid i forvejen og lav 

aftaler. Under selve 

besøget skal I respektere  

anvisninger, som I får - af 

hensyn til alles sikkerhed. 

Her mødes vi:

Leif og Vibeke Wind Just

Ørstedvej 3, Ørsted, 6560 

Sommersted. 

Mødestedet er ved indgangen til 

stalden bag ved stuehuset: 

_____ dag kl. ____________

Oplev landbrug og 

dyr i Ørsted.
Kom på besøg midt i dagens 

dont med heste, køer, grise og 

andre dyr i og omkring 

landsbyen Ørsted. Oplev dyrene 

på nærmeste hold, og hør om 

hverdagen. 

Sådan laver I aftale: 
Der er besøgsmulighed; hver 

eftermiddag mellem kl. 13.30 og 

16.00 – dvs. til eftermiddags-

malkningen. Ring til Vibeke eller 

Leif på mobil 20 72 24 84 og 

aftal et tidspunkt. 



På egne ben er en anderledes måde at opleve naturen, historien og 

landbruget på i omegnen af Haderslev. 

Her er ro, nærvær og samvær i familien sat i højsædet sammen med 

mulighederne for at opleve sammen. I sætter selv lige netop jeres

ferieoplevelser sammen. 

Græs for en million

På kvæggården hos Carsten og Gitte kan I ud over de 140 

sortbrogede køer også opleve deres spisekammer på

nærmeste hold. Bliv klogere på, hvorfor det er nødvendigt 

med en stak græs til 1 mio. kr. og de andre aktiviteter i 

dagligdagen, der er nødvendige for at få bedriften til at 

hænge sammen. 

I får nemlig her et indblik i dagligdagen på gården med alle dens 

udfordringer: fodring, teknik, rengøring og sikring af 

dyrenes sundhed. Ja, det ser jo nemt ud, når spisekammeret 

er fyldt op. Det kommer ikke af ingenting, så kunststykket 

med at få bedriften til at fungere, kan I også høre om. 

Og så er der lige wellness for køer: massage ad libitum.

Gården har installeret malkerobot, så der malkes faktisk hele 

døgnet. Uanset, hvornår I kommer, vil I kunne se, hvordan 

det virker. Men for at være sikre på at få ”foder-

fortællingen” skal I aftale tid. 

For alle besøgsstederne i 

Ørsted gælder det, at skal I 

sikre jer en aftale, før I 

ankommer. Ring derfor 

altid i forvejen og lav 

aftaler. Under selve 

besøget skal I respektere  

anvisninger, som I får - af 

hensyn til alles sikkerhed. 

Her mødes vi: 

Carsten Hansen og Gitte Paaske

Spidsvej 4, 6560 Sommersted,

Vi mødes ved indkørslen til 

vores gård:

_____ dag kl. ____________

Oplev landbrug og 

dyr i Ørsted.
Kom på besøg midt i dagens 

dont med heste, køer, grise og 

andre dyr i og omkring 

landsbyen Ørsted. Oplev dyrene 

på nærmeste hold, og hør om 

hverdagen. 

Sådan laver I aftale: 
Ring i forvejen på telefon 23 65 

26 91. 



På egne ben er en anderledes måde at opleve naturen, historien og 

landbruget på i omegnen af Haderslev. 

Her er ro, nærvær og samvær i familien sat i højsædet sammen med 

mulighederne for at opleve sammen. I sætter selv lige netop jeres

ferieoplevelser sammen. 

Grise i lømmelalderen

30.000 grise tilbringer deres ”teenagetid”, dvs. fra de vejer 7 til 

30 kilo, hos Jørgen Lundby i Ørsted. Hver uge kommer 

der nye hold grise ind, så der er altid alle størrelser at se på. 

På denne bedrift kan I se, hvordan grisene passes. 

I kommer med rundt i staldene, og hører om hvordan og især 

hvorfor pasningen foregår. På gården arbejdes hele tiden 

med at optimere produktionen i forhold til de krav, 

omverdenen stiller.  Derfor betyder f. eks. nye måder at 

fodre på, beskæftigelsesmuligheder og legetøj til grisene. I 

kan se med jeres egne øjne, hvordan dyrevelfærd

praktiseres i dag. 

De små grise er de selvfølgelig de mest nuttede, og kan I hilse på. 

Når grisene har vænnet sig til jer, bliver de også nysgerrige 

og vil gerne hilse på jer. 

For alle besøgsstederne i 

Ørsted gælder det, at skal I 

sikre jer en aftale, før I 

ankommer. Ring derfor 

altid i forvejen og lav 

aftaler. Under selve 

besøget skal I respektere  

anvisninger, som I får - af 

hensyn til alles sikkerhed. 

Her mødes vi: 

Jørgen Lundby, Skotvej 3, 

Ørsted, 6560 Sommersted. 

Vi mødes på gårdspladsen foran 

kontoret til stalden:

_____ dag kl. ____________

Oplev landbrug og 

dyr i Ørsted.
Kom på besøg midt i dagens 

dont med heste, køer, grise og 

andre dyr i og omkring 

landsbyen Ørsted. Oplev dyrene 

på nærmeste hold, og hør om 

hverdagen. 

Sådan laver I aftale: 
I er  velkomne til at besøge os. 

Vi ser helst at I kommer mellem 

kl. 10.00 og 17.00, og at vi 

aftaler en tid på forhånd. Ring til 

os på telefon 20 29 30 74. 


