
Djurslandgården
- besøgsgårde med oplevelser

Oplev det moderne landbrug
Djurslandsgården er en fælles betegnelse for en række land-
brug, som i løbet af sommeren inviteret alle interesserede
på gårdbesøg.

Her kan man komme helt tæt på dyrene, og høre om hvordan
der bliver produceret mælk, kød og korn på Djursland.

Landbruget udgør nemlig en stor del af landskabet på Djurs-
land. Når du kommer til området, vil du overalt se vores dyr-
kede marker og store landbrugsmaskiner.

Når du besøger en gård vil familien vise rundt og fortælle om
deres dagligdag.

Alle rundvisninger foregår på dansk.

ObS! Hvis I vil indenfor i svinestaldene, må I ikke have været
inden i en anden svinestald indenfor de sidste 48 timer. 

Vi har overtrækstøj til alle besøgende. 

Vi anbefaler tøj efter vejret.

Besøgene sker på eget ansvar.

Læs mere om gårdene på:
www.landboforening.dk/djurslandgaarden

Arrangør: 

GårdbESøG
FOr ALLE

I SOMMErFErIEn
2018

JULI

Uge M T O         T F L S

27 2 3 4        5 6 7 8

28 9 10 11         12 13 14 15

29 16 17 18         19 20 21 22

30 23 24 25         26 27 28 29

31 30 31 1           2 3 4 5

AUGUST

31 30 31 1  2 3 4 5

32 6 7 8        9 10 11 12

Ellely, Fjellerup Mark v. Glesborg - tlf. 2169 9052

Mosegården, Attrup v. Ryomgård - tlf. 5118 7094

Mejltangegaard, Hyllested - tlf. 2211 3954

Pilegård, Karlby v. Grenaa - tlf. 2128 0238

Sådan gør du:
- Find den dato i kalenderen som passer jer.
- Ring til gården senest kl. 21 dagen i forvejen.
- Husk at tage småpenge med til entré.
- Pris: 50 kr. pr. person. Børn under 12 år er gratis.
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OPLEV LANDBRUGET TÆT PÅ
Djurslandsgården er en fælles betegnelse for en række 
landbrug, som i løbet af sommeren inviterer alle interes- 
serede på gårdbesøg. Her kan man komme helt tæt på 
dyrene og høre om, hvordan der bliver produceret mælk, 
kød og korn på Djursland.
Landbruget udgør nemlig en stor del af landskabet på 
Djursland. Når du kommer til området, vil du overalt se 
vores dyrkede marker og store landbrugsmaskiner.
Når du besøger en gård, vil familien vise rundt og 
fortælle om deres dagligdag.
Alle rundvisninger foregår på dansk.
OBS! Hvis I vil indenfor i svinestaldene, må I ikke have 
været i en anden svinestald indenfor de sidste 48 
timer. 

Vi har overtrækstøj til alle besøgende. 
Vi anbefaler tøj efter vejret.
Besøgene sker på eget ansvar.
Læs mere om gårdene på:
www.landboforening.dk/djurslandgaarden

Arrangør:

SÅDAN GØR DU
- Find den dato i kalenderen som passer jer.
- Ring til gården senest kl. 21 dagen i forvejen.
- Husk at tage småpenge med til entré. Der er også   
   mulighed for mobilepay.
- Pris: 50 kr. pr. person. Børn under 12 år er gratis.

 Ellely      Pilegård      Mosegården 
 Mejltangegaard      Enegård
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HER KAN DU FINDE GÅRDENE RUNDVISNINGSGÅRDE
Den guidede tur i en moderne svinestald henvender sig 
til familier med lidt større børn, som har mod på at lytte 
og lære.

MEJLTANGEGAARD 
Rasmus Brøgger  
Stenledvej 5, Hyllested, 8400 Ebeltoft 
På Mejltangegaard byder Rasmus Brøgger indenfor i sin mo-
derne svinestald. På gården er der 530 søer, der årligt produ- 
cerer ca. 18.000 smågrise.
De drægtige søer går i løsdrift med dybstrøelse og elektronisk 
sofodring. Under rundvisningen er der mulighed for at gå rundt 
blandt dyrene og klappe og klø dem bag øret. Der bliver også 
mulighed for at holde en nyfødt pattegris og opleve de meget 
nysgerrige smågrise snuse og undersøge, imens man hører om 
alt i en moderne svineproduktion.
Til gården hører der 130 hektar, hvor der dyrkes byg, hvede og 
raps.

PILEGÅRD 
Thomas og Knud Erik Olesen  
Strandagervej 6, 8500 Grenaa
På Pilegård hilser Thomas og hans far, Knud Erik, velkommen. 
På gården er der 450 søer, og de drægtige søer går i løsdrift med 
elektronisk sofodring.
På gården produceres 14.000 smågrise og slagtesvin om året. 
Thomas og Knud Erik passer selv de 230 hektar med egne 
maskiner. På markerne dyrkes byg, hvede og raps.
På denne rundvisning er det muligt at se grise i alle størrelser, og 
man får lov at holde dem, og naturligvis høre om en topmoderne 
svineproduktion.
De nysgerrige har også mulighed for at gå en tur i maskinhuset, 
klappe heste og se maskiner.

BESØGSTIDER:
 ELLELY, Fjellerup Mark v. Glesborg - tlf. 2169 9052  

Kl. 15.30 - 18.00 
 MOSEGÅRDEN, Attrup v. Ryomgård - tlf. 5118 7094 

Kl. 15.30 - 18.00 
 ENEGÅRD, Balle – tlf. 30581903 

Kl. 15.30 - 18.00
 MEJLTANGEGAARD, Hyllested - tlf. 2211 3954 

Kl. 16.00 - 18.00 
 PILEGÅRD, Karlby v. Grenaa - tlf. 2128 0238 

Kl. 16.00 - 18.00

besøgsgårde
besøgsgårdene er for familier med børn i alle aldre.  
Her tilbydes børneaktiviteter efter fælles rundvisning.

ELLELy  
birthe og Peter Koch
dyringvej 11, Fjellerup Mark, 8585 Glesborg
Et rigtigt familielandbrug. På Ellely bor Birthe og Peter Koch
med deres fire børn, Jesper, Malene, Steffen og Pernille. Birthe
er køkkenleder på en efterskole i nærheden. Peter står for drif-
ten af gården, som drives med cirka 135 jersey-køer plus kvier
og kalve. Til gården hører der 95 hektar, hvor der dyrkes majs
og græs. Børnene hjælper til med det daglige arbejde.  
Siden 2007 er køerne blevet malket med to malkerobotter. Det
betyder, at køer selv bestemmer, hvornår de vil malkes - de har
adgang til malkerobotterne døgnet rundt.  

Mosegården 
bodil og Harry Katholm 
Elholtvej 1, Attrup, 8550 ryomgård
Mosegården ved Attrup nær Ryomgård byder på masser af god,
gammeldags landbohygge.  
Gårdens besætning består af 30 sortbrogede malkekøer samt
kalve og kvier, som passes af ejeren, Harry Katholm og hustruen
Bodil. Køerne, der står på bindestald, kommer på græs om som-
meren og malkningen foregår manuelt. Maskinstationen ord-
ner alt på gårdens 25 hektar jord, hvor der dyrkes græs og majs
til dyrene. På gården er der også et lille hønsehold og islandske
heste. 
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Et rigtigt familielandbrug. På Ellely bor Birthe og Peter Koch 
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Til gården hører der 95 hektar, hvor der dyrkes majs og græs. 
Børnene hjælper til med det daglige arbejde. Siden 2007 er 
køerne blevet malket med to malkerobotter. Det betyder, at 
køerne selv bestemmer, hvornår de vil malkes, da de har adgang 
til malkerobotterne døgnet rundt.

MOSEGÅRDEN 
Bodil og Harry Katholm  
Elholtvej 1, Attrup, 8550 Ryomgård
Mosegården ved Attrup nær Ryomgård byder på masser af god 
gammeldags landbohygge. Gårdens besætning består af 20 
sortbrogede malkekøer samt kalve og kvier, som passes af ejeren, 
Harry Katholm og hustruen Bodil. 
Køerne, der står på bindestald, kommer på græs om sommeren, 
og malkningen foregår via rørmalkningssystem. Maskinstationen 
ordner alt på gårdens 25 hektar jord, hvor der dyrkes græs, korn 
og majs til dyrene.
På gården er der 2 islandske heste. Gården har været i familiens 
eje siden 1956, og Bodil og Harry Katholm overtog den i somme-
ren 1990.

ENEGÅRD
Mathias Hedegaard Hansen 
Enegårdsvej 2, 8444 Balle
Mælkeproducent Mathias Hedegaard Hansen har siden 2019 
drevet Enegård ved Balle. Her passer han, sammen med sine 
to ansatte, de 180 årskøer med opdræt og driver 165 hektar 
planteavl. 
Derudover laver han hvert år 50 danske kalve til slagtning. I  
staldene har han Jerseykøer, som har et stort protein- og fedtind-
hold. Køerne kommer på græs i sommerhalvåret for at få rørt sig 
og få mere velvære.
Køerne bliver malket ved traditionel malkning. Under besøget vil 
der være mulighed for at slutte af med at prøve at malke en ko.
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