Bilag 3: Faktaark
Birkemosegård

Vis kort

Birkemosegård har været i familiens eje
igennem fire generationer lige siden 1906.
Allerede i 1968 overgik Birkemosegård til fuldt
ud økologisk og biodynamisk landbrug. Inden
da havde gården i princippet også været
økologisk, men det skyldtes hovedsageligt at
gården havde et stort husdyrhold og derfor ikke
behøvede kunstgødning. I 1964 og 1965
sprøjtede de imidlertid roemarken imod
luseangreb, men da køerne uheldigvis slap fri
og åd roerne og efterfølgende blev syge heraf
kunne familien ikke længere stå indenfor
sprøjtemidler. Samtidig er de også bekymrede
for hvad kemikalierne gør for grundvandet og
miljøet.
På Birkemosegård har de en yderst alsidig
produktion med både køer og grise, samt
kornproduktion, frugtplantage og
grønsagsafgrøder.

Type

Adr

Oddenvej 165,
Birkemosegård,
4583 Sjællands Odde

Kontakt:

Kalatrong Apairatana
(Kung) og Jesper Andersen

Tlf
59 32 72 41
Hjemmeside www.birkemosegaard.dk
Email
Forvalter
Billede

info@birkemosegaard.dk

Familiehistorisk gård med meget alsidig biodynamisk og økologisk produktion
(korn, frugt, grønt og okse samt svin). Gården har egen vindmølle, da de søger at
være selvforsynende.

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage
Åbningstid

Entré

Pris voksne

Pris børn

Pris
Gruppe

Birkemosehus

Vis kort

Birkemosehus er en gård, der har 20 hektar
økologisk landbrug med 65 Gotlandske Pelsfår
og 2-4 avlsvæddere. Derudover har gården også
lidt kaniner og høns.

Adr

Birkelyvej 6 (Slagelse K.)
4180 Sorø

Kontakt:

Anne Hjelm Jensen,

Birkemosehus har en gårdbutik, hvor der sælges
forskellige uld- og skindprodukter.
På Birkemosehus er der mulighed for at få en
rundvisning, som blandt andet indeholder en
beskrivelse af dyreracerne på gården og de uldog skindprodukter, de producerer.

Tlf
58 54 50 64
Hjemmeside www.birkemosehus.dk
Email
Forvalter
Billede

Type

birkemosehus@mail.dk

Gård, gårdbutik og besøgsgård med landbrug, får og avlsvæddere

Tidspunkter og priser: Efter aftale
Periode Ugedage
Åbningstid
Alle dage
10-18
(efter aftale)

Entré

Pris voksne

Pris børn

Pris
Gruppe

Bondegaardens økologi

Vis kort
Adr

Vådagervej 13,
Krummerup
4250 Fuglebjerg

Kontakt:

Bjørn og Lise
Rasmussen

Bondegaardens økologi ligger i idylliske
omgivelser tæt på Fuglebjerg. På gården
lægges der stor vægt på både økologi og
dyrevelfærd i produktionen.
På gården er der både grise, køer og en
kornproduktion, der alt sammen er
økologisk. Køerne er af racen Limousine
og de græsser hele sommeren og om
vinteren er de i løstdriftsstald. Grisene
går ligeledes på græs hele sommeren,
hvor de har mulighed for at rode i jorden
og tage mudderbade - således kan de
betegnes som ægte frilandsgrise. Om
vinteren er grisene på stald, men de har
fortsat mulighed for at tumle rundt i
halmen.
På marken kan dyrkes mange forskellige
afgrøder, både havre, rug og ærter, hvor
det alt sammen kun gødes med naturlig
gødning fra dyrene. Det er hårdt arbejde
at arbejde med økologi, erkender Bjørn
og Lis, men til gengæld ser de en
voksende biodiversitet i området med
bl.a. langt flere agerhøns, fasaner, viber,
harer og meget andet vildt og fugle.

Type

Tlf
25627735
Hjemmeside www.bondegaardensokologi.dk
Email
Forvalter
Billede

vaadager@telia.dk

Særligt fokus på velfærd. Okse- og svinekød samt lidt kornproduktion
(i alt 2400 Ha.) i idylliske omgivelser

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris
børn

Pris
Gruppe

Bregentvedgård

Vis kort

Bregentvedgård er beliggende i smukke
bakkede omgivelser på midtsjælland.

Adr

Merbjergvej 2,
4293 Dianalund

Kontakt:

Rikke og Carsten Jensen,

Tlf
Hjemmeside

58 26 00 29
www.bregentvedgaard.dk

Email
Forvalter
Billede

bregentvedgaard@mail.dk

Bregentvedgård har et økologisk
landbrug, der ejes af en familie på fire.
Selve gården er en gammel firlænget
gård, der er daterer helt tilbage til 1835
og hvor en fin allé af bornholmsk røn
følger den besøgende op til gården.
På Bregentvedgård kan man også få et
historisk tilbageblik ved at gå ud til en af
de tre stendysser på gården, der stammer
tilbage fra bondestenalderen.

Type

Økologisk landbrug, gårdbutik og bondegårdsferie

Tidspunkter og priser: Efter aftale
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne
Tirsdag
Fredag
lørdag

15-18
15-18
10-15

Pris børn

Pris
Gruppe

Brinkholm – Landbrugslauget
a.m.b.a.

Vis kort
Adr

Brinkholm er et landbrugslaug
bestående at 500 andelshavere, en
landmand og en bogholder.
Brinkholm er dermed en atypisk
gård, der ellers af udseende er
meget traditionel med de tre længer
med bindingsværk.
På gården står den fastansatte
landmand for den daglige
produktion af både kornafgrøder,
grøntsager og høns. Andelshaverne
kommer så i weekender og når
tiden byder sig.

LandbrugsLauget a.m.b.a,
Kulagervej 23, Store Linde
4653 Karise

Kontakt
Tlf
56 78 89 69
Hjemmesi http://www.landbrugslauget.dk/Forside/in
de
dex.php
Email
Forvalter
Billede

Visionen med Brinkholm er at sikre
et holdbart økologisk landbrug,
hvor det ikke kun er én landmand,
der økonomisk står for risikoen og
usikkerheden med økologisk
produktion, som andelshaverne
finder betydningfuldt.
Brinkholm er beliggende i skøn
natur med marker og krat samt en
rislende å tilknyttet. I Tryggevælde
å er der også mulighed for se og
fange bl.a. ørreder.
Type

Tidspunkter og priser
Perio Ugeda Åbningst Entr Pris
de
ge
id
é
voksne

Pris børn

Pris Gruppe

Marliese´s gårdcafé på Orø
- Kom og nyd idyllen på Orø

Vis kort
Adresse

Marliese Wessels
Langdal 4
Orø
4300 Holbæk

Hjemmelavet kage eller en vaffel med guf er blot
nogle af de lækkerier man kan nyde enten ude
under træerne i haven eller inde i selve caféen
hos Marliese.
Alle kager er lavet af økologiske råvarer,
selvfølgelig og pyntet med kærlighed.
59474717
Der kan arrangeres økologisk vinsmagning for Tlf
Hjemmeside www.marliesesgaardcafe.dk/
grupper enten i cafeén eller hjemme hos dig.
Marlieses søndagsbrunch skal man ikke gå glip
af.
Email
info@marliesesgaardcafe.dk
Her skal man huske at forudbestille. Der kan
marliese.oroe@mail.dk
også laves brunch på andre dage efter aftale.
Kontakt: Marliese Wessels
Der er en gårdbutik hvor der sælges et udvalg af
ø- specialiteter fra de danske øer. Til butikken er Billede
knyttet en netbutik med salg af økologiske vine,
se www.biowein.dk
Der er tilhørende jord til gården som Marlieses
mand dyrker økologisk

Type

Økologisk gårdcafé og vinhandel

Tidspunkter og priser
Periode
Ugedage Åbningstid Entré
1.Maj –
Fre-Sø
Fre- Lø 14- 0
1. September
18
Sø og
helligdage
10-18

Pris voksne
0

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Osted Ost og Mejeri
Osted Ost og Mejeri, holder til i en gammel
benzinstation - Ikke det oplagte sted for et
økologiskmejeri, men det er lykkedes at skabe
grobund for et usædvanlig bredt sortiment af
mælkeprodukter, som er økologisk og har en
forrygende kvalitet. Foruden mælkeprodukter
producerer Osted Mejeri en række faste
økologiske oste – og er dermed et af de 2 eneste
på Sjælland.
Karl Simonsen og hans Hustru startede
Virksomheden tilbage i 2003. Den første dag
blev der produceret 30 liter mælk, men nu
producerer de 7.000 liter mælk om dagen, og på
den korte årrække har de oplevet en
produktionsfremgang på voldsomme 23.000
procent.

Vis kort
Adresse

Osted Ost og Mejeri
Hovedvejen 184 , 4000
Roskilde , Lejre Kommune

Tlf
46496622
Hjemmeside ingen
mailto:karl.simonsen@mail.dk
Email
Sprog dansk og engelsk
Billede

Osted mejeri er et populært udflugtsmål for deres
kunder der kommer fra hele Sjælland og køber
deres produkter i den hyggelige mejeributik. De
har åbent alle hverdage og byder på smagsprøver
og spændende økologiske mejeriprodukter.
Mejeriet bruger en særlig emballage ecolean, en
let nedbrydelig pose.
Type

Økologisk Mejeri

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Mandag- 11.000
fredag
17.30
lørdag
11.0014.00

Pris voksne
0

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Foreningen Roskilde Festival – en bæredygtig
festival.

Vis kort
Adresse

Roskilde Festival er Nordeuropas største kulturog musikfestival og har eksisteret siden 1971.
Det er en non-profit organisation, der består af
ca. 25 fastansatte og tusindvis af frivillige.
Foreningen Roskilde Festival, der står bag
Roskilde Festival, sørger hvert år for, at
overskuddet fra festivalen går ubeskåret til
humanitære og kulturelle formål.
I 1994 udarbejdede Roskilde Festival for første
gang en miljøvurdering og miljøpolitik med stort
fokus på genbrug og mindsket ressourceforbrug.
De har indført en stor mængde økologiske og
Fairtrade produkter i festivalens virke og de
seneste år har Roskilde festivalen sat øget fokus
på deres egen indflydelse på klimaet ved at
fokusere på at reducere deres CO2-forbrug.
Hertil hører opfordringer til festivalgæsterne om
at tage toget, tage skraldet og tage vare på
miljøet!

Sekretariat/kontor:
Roskilde Festival
Havsteensvej 11
4000 Roskilde

Tlf
(+45) 46 36 66 13
Hjemmeside www.roskilde-festival.dk
Email
info@roskilde-festival.dk
Sprog: Dansk og engelsk
Billede

I 2009 var der fx en såkaldt 'Sustainable Stage',
hvor det blev bevist at det er muligt at levere
gode koncerter og samtidigt spare på CO2udledningen. Roskilde Festival vil desuden lave
et samlet CO2-regnskab, så al udledning
beregnes. Roskilde festivalen har under COP15
mødet i København leveret klimavenlige
løsninger til Hopenhagens musikscene på
Rådhuspladsen.
Modtager grupper både under og udenfor
festivalperioden
Type
Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
0
0
0

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter
aftale

Slagtergården
Slagtergården i Holbæk har slagtet økologisk
siden 1988. Der er tale om en usædvanlig
velassorteret slagteributik med et bredt udvalg af
hjemmelavede lamme-, okse- og svinepølser,
hjemmelavet pålæg og udskæringer fra får, grise
og kalv.

Vis kort
Adresse

Slagterne udvikler selv opskrifter på en række
delikatesser, såsom ø-skinken der må være den
danske pendant til Parmaskinke, krydderpølser
og forskellige postejer. De har et tæt samarbejde
med Sofus bager der leverer økologisk sandwich
brød, pølsebrød og andet brød. De leverer fuld
økologisk frokost og middag til større selskaber,
markeder og receptioner.

Tlf

Slagtergården I/S
Holbæk Slagteren
Smedelundsgade 23A
4300 Holbæk

Thomas Birk: 59 43 02 05.
Karsten Andersen
Hjemmeside http://www.slagter.dk
info@slagter.dk
Email
Sprog
Billede

Udover butikken i Holbæk, sælger de også deres
produkter gennem 2 grossister og mere end 25
detailforhandlere og gårdbutikker fordelt på
Sjælland.
Slagtergården tager selv ud på gårdene og
udvælger de dyr de vil have. De handler kun med
gårde i lokalområdet og udgør derfor et
betydeligt led i produktkæden for at matche
forbrugernes præferencer med slagteriets
produktion og gårdenes avl, foder og græsning.
Så hos Holbæk slagteren kan man møde folk der
virkelig gør noget for kødkvaliteten.

Type

Økologisk slagter

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage
Ti-To
Fre
Lø

Åbningstid Entré
9-17:30
0
9-18.00
8-13

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter aftale

Bager Sofus

Vis kort
Adresse

Bager Sofus
Hos Sofus Bager bages der 100% økologisk brød
på bestilling, på den måde kan Sofus altid
garantere friske produkter. Sofus har været med i
den økologiske brød verden i en årrække, først i
et supermarked og senere i det nu lukkede
Skamstrup Brød. Han har en stor erfaring inden
for bagning af ordinært brød og grovbrød, kager
og det i udlandet berømte wienerbrød. Han har
kendskab til ernæring, forskellige korns
bageegenskaber, bageteknik og hvorledes hele
markedet for økologisk brød er skruet sammen og
har udviklet sig.

Sofus Jørgensen,
Hovedgaden 21
4360 Ugerløse.

Tlf
4119 2898
Hjemmeside http://www.bagersofus.dk.
info@bagersofus.dk
Email
Sprog
Billede

Sofus har udviklet mange forskellige typer
økologiske brød og kager, som leveres på
bestilling over hele Sjælland. Der er ingen
detailudsalg men bageriet samarbejder med
Slagterhuset i Holbæk og de leverer herlige
sandwichs og pølser med brød til events og
private arrangementer. Leverer til Tivoli, Zoo,
Meyers Køkken, Nykredit og flere
supermarkeder. Bageriet modtager gerne
tekniske besøgende og Sofus deltager gerne på
messer og kan hyres til lokale arrangementer med
fokus på økologi.
Type

Økologisk bageri

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Sø
0
0

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter
aftale

Bellingehus Frugtplantage
Bellingehus er Danmarks eneste biodynamiske
æbleplantage. Her dyrkes mange forskellige
æblesorter. Pærer, blommer, kirsebær, jordbær,
hindbær, brombær, kvæder er bare nogle af de
mest gængse planter man her kan se. Der laves
koldpresset æblemost på gården.
Man kan opleve en høj grad af biodiversitet med
over 1000 insekt arter. Grise, geder, får, høns,
bier og tyrekalve er en del af gårdens dyrehold.
Der gøres meget for at hjælpe naturen med at
holde en naturlig balance mellem skade og
nyttedyr.
Grise bruges til at ukrudtsbekæmpe og pløje
mellem træerne.
Verner Andersen der har og driver plantagen er
pommerontolog og har en stor viden han gerne
deler ud af.

Vis kort
Adr

Tlf
Kontakt
Email

Jørlunge Overdrev 12
3500 Slangerup

47335760
Verner Andersen

Sprog: Dansk, engelsk, tysk.
Billede

Salg af gårdens frugt samt æblemost, fra en bod
ved vejen.

Type

Biodynamisk æbleplantage

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Sø
Boden ved 0
vejen er
altid åben.

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter
aftale

Buresødal Økologi

Vis kort
Adr

Her kan man se en virksomhed hvor økologi og
bæredygtighed er med i alle overvejelser i den
daglige drift og distribution. Buresødal sælger
abonnementskasser, med kød fra egne dyr, frugt
og grønt fra lokale producenter og grossister.
Buresødal sælger til grossister, skolefrugt,
virksomheder og private.
Kundekredsen ligger inden for en radius af 25
km for at minimere transporten.
På gården har de 40 moderfår og tilhørende lam
samt 30 køer. Dyrene bliver brugt til naturpleje
I området.
Gården ligger smukt lige ved Buresøen i
nærheden af 5 andre økologiske gårdmiljøer –
et helt øko-distrikt!. Der er gode muligheder for
vandreture eller cykelture.

Buresødal økologi
Jørlunde Overdrev 7
3550 Slangerup

Tlf
47 38 17 76,
Hjemmeside www.buresodal.dk
Email
mailto:bonden@buresoedal.dk
Kontakt: Steen Jensen
Billede

Huset familien bor i er installeret med solvarme
kombineret med brændefyr. En af de mest
bæredygtige løsninger når man har træ til
rådighed.

Type

Økologisk landbrug, Abonnementsordning

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Sø
0
0

Pris voksne
0

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Den fuldkomne Fisker
”Den fuldkomne Fisker” er et madsted med
servering i både restaurant og Middelalderhuset.
Begge steder både buffet og á la carte. Måltiderne
tilberedes efter kundernes ønske og der bruges
altid lokale råvarer, helst økologiske om muligt.
Alle menuer er årstidsafvejet og frisk fisk er fra
havet omkring Fejø, Femø og Askø, hvorfra der
også leveres frisk frugt og grøntsager til
køkkenet. En specialitet er økologisk lam samt
ditto fåre- og gedeoste fra Knuthenlund, det
økologiske gods i nabolaget. Så kort en transport
som muligt er et af Den fuldkomne Fiskers motto
for at leve op til bæredygtigheden.
Om vejrguderne det vil, kan måltidet serveres i
haven under valnøddetræet.
Restauranten serverer kun på bestilling, så husk
at ringe eller maile i forvejen.

Vis kort
Adresse

Byskovvej 42
Onsevig
4913 Horslunde

Tlf
Tlf.: 54932700
Hjemmeside www.unsevig.com
Email
Carl.madsen@pc.dk
Kontakt: Hanne & Carl Madsen
Billede

Type
Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Sø
0

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter
aftale

Det Grønne Hus
Det Grønne Hus er Østsjællands største videns
center indenfor miljø, energi, byggeri og
sundhed.
Huset er åbent for borgere i regionen og Huset
yder basal og specialiseret vejledning til
borgere, foreninger, virksomheder/handlende
samt kommuner og kommunale institutioner, der
ønsker at handle, bygge eller motivere til en
helhedsorienteret miljøindsats. Huset er
desuden initiativtager til forskellige
bæredygtighedsprojekter så som ”fremtidens
parcelhuse” i Herfølge. SE særskilt oplysning
herom.

Vis kort
Adresse

Det Grønne Hus
Vestergade 3
4600 Køge

Tlf
Telefonnr. 5667 6070
Hjemmeside http://www.detgroennehus.dk
Email
kontakt@detgroennehus.dk
Sprog: Dansk
Billede

Det Grønne Hus har også en café, hvor man kan
få et lækkert måltid eller nyde en kop varm
fairtrade kaffe. Videncaféen er ramme om en
række skiftende og interaktive udstillinger om
miljø og økologi.
Udstillingerne kan dække emner som giftfri
have, bæredygtigt byggeri, vandforbrug og
spildevand, el & energi med mere. Tjek
hjemmesiden for den aktuelle udstilling og
events.
Type

Bæredygtig rådgivning og café

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Mandag Mandag0
til lørdag fredag
kl. 11 17:00
(dog er
Cafeen
lukket
mandag)
Lørdag
kl. 10 - 15

Pris voksne
0

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Falkenhøjgård

Vis kort
Adr

På den ekstensivt drevne økologiske gård
dyrkes grøntsager, frugt, og forskellige
græssorter til dyrene. Gården har får, køer,
høns og bier og er samtidig et refugium for
tilskadekomne og efterladte vandfugle samt
egern.
Gården ligger i et bakket område med egen sø
og skoven som nabo hvor en række nye dyr og
planter har slået sig ned efter de har lagt om til
økologi. Information om økologi og
økologiens betydning for landbrugets dyr er
oplagte emner at diskutere under
rundvisningen. En særlig Økotipskupon for
børn og voksne danner afsæt for gæt og
satsning, lammeklapning og galleri er nogle af
de ting, I kan opleve på Falkenhøjgård.
Fra deres produktion kan du købe grøntsager,
fårespegepølse, honning, lammekød,
hjemmelavet creme og garn fra deres Spælsau
får. Desuden er der Nektars blomstermedicin,
og økologiske safter. For interesserede er der
mulighed for at se, hvordan det nye
vandfugleanlæg, hvor nødstedte vilde dyr tages
i pleje, er bygget i harmoni med naturen.
Vildtplejestationen er under Dyrenes
Beskyttelse. Deres café byder på vegetarisk
suppe, boller, frugttærte, kaffe, te og saft.

Tlf
Hjemmeside
Email

Nektar, Falkenhøjgård,
Falkenhøjvej 15
DK-3460 Birkerød,

27 62 99 55
http://www.nektar-dk.com/

Kontakt: Jesper Kempel
Billede

Særligt interesserede i økosofi og naturmedicin
kan få udformet ophold, ture og
særarrangementer.
Type

Økologisk landbrug, vildtplejestation, urtemedicin

Tidspunkter og priser
Periode

Ugedage Åbningstid Entré

Pris voksne

Hele året

Søndage

0

Åbent
søndag
12:00 til
16:00

0

Pris Pris Gruppe
børn
0
Efter aftale

Feddet Camping og Strandegården Gods
Feddet camping hører under Standegården Gods og er
den eneste Campingplads i Danmark der har modtaget
Den Grønne Nøgle. Den lever op til en række krav der
gavner miljøet indenfor energi og vandforbrug, samt
affaldssortering. Campingpladsen ligger på en lang
tange der strækker sig ud i Præstø fjord med en
usædvanlig righoldig natur der repræsenterer de
danske landskaber som hede, skov, ager og strand på
bare 4 km distance.
Godset drives økologisk og modtager besøgende til en
række arrangementer såsom rundvisning med temaer,
selvpluk, pluk og tilbered din egen mad. Eller du kan
kigge ind i en særdeles velassorteret økologisk og
biodynamisk gårdbutik og finde næsten alt i Demeter
eller Økologi mærket kvalitet. Butiksbestyreren er
desuden biodynamisk gartner og ophav til en af de få
danske biodynamisk-økologiske urtehaver med en
bred vifte af helbredende urter, blomster og
grøntsager. Bed om en rundvisning og hør om
baggrunden for dyrkningsmetode, om urternes
helbredende virkning og sammensætningen af
planterne. Godset dyrker økologiske blåbær, hindbær,
hyldebær og æbler og der avles får og skotsk
højlandskvæg i de hede lignende landskaber.
På Feddet Camping er der alt hvad der hører til en
livlig og fredelig campingområde, med café, bad,
strandbadning mm. Desuden er der en række
bæredygtige toilet-, vask- og opholds bebyggelser der
er tænkt i økologisk design, så at der arbejdes med
naturlig ventilation efter avanceret censor-styring, der
er brugt lærketræ, der opvarmes med træflis fyr,
isoleringen er lavet af hør bats, der bruges regnvand til
toilet skyl etc.

Type

Vis kort
Adresse

Feddet Camping
Feddet 12
4640 Faxe

Tlf
Hjemme
side
Email
Sprog
Billede

5672 5206
www.feddetcamping.dk

Pris
voksne
Afhæng
er af
sæsonen

Pris børn

Pris Gruppe

Afhænger
af
sæsonen

Efter
Aftale

Miljøvenlig camping

Tidspunkter og priser
Periode

Ugedage

Åbningstid

Entré

Hele året

Varierer

Varierer
efter
årstiden

Ja

Frydenholm

Vis kort

Frydenholm er et økologisk engrosfirma der bearbejder,
Adres
pakker og handler med statskontrollerede økologiske varer, se
helst danske og gerne lokale varer. De sælger til
institutioner og desuden laver de økologiske mad
koncepter for institutioner og lærerige events. Frydenholm
har eget økologisk kvægbrug hvorfra alt kød går til
videresalg til institutioner.
Tlf
Varesortimentet tilstræbes at indeholde alle varegrupper
indenfor kød, kolonial, frugt og grønt, mejeriprodukter og
nonfood produkter; varer til en normal husholdning, en
institution eller et storkøkken.
Frydeholm har udviklet deres eget mad koncept, så det kan
bruges af skoler, der enten har skolekantiner eller
skoleboder og af børneinstitutioner. Deres vision er at
bidrage til at flere børn får mere mad og bedre mad. Dette
gør de ved at lette arbejdet for personalet der arbejde i
institutionernes forskellige køkkener. De udvikler
menuplaner, indkøbslister, vejledninger i hvordan man
fastsætter priser mm. Konceptet er tænkt som en hjælp til
etablering af en sund og økologisk madordning i
institutionen og de har læringsdage for skolebørn og andre
interesserede der lærer at lave økologisk mad i et
storkøkken.
Frydenholm er vokset i takt med at flere børnehaver og
skoler i Roskilde kommune har etableret økologisk
bespisning, men leverer i dag over hele Sjælland.

Hjem
mesid
e
Email

Frydenholm A/S
Tingbjergvej 7
4632 Bjæverskov

Gennerelt nummer: 46
13 46 31
Karen Lindgaard: 4618
1837
http://www.frydenholm.
dk/
frydenholm@frydenhol
m.dk
Karen Lundsgård:
kl@frydenholm.dk

Sprog dansk, Engelsk kan måske
arrangeres.
Billede

Frydenholm er et velegnet sted for besøgende der gerne vil
lære mere om økologi og ernæring, samt hvordan man
håndterer produktion af halvfabrikata og distribution til
skoler og børnehaver. Frydenholm modtager kun grupper.
Type

Økologisk Engro firma

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Efter
0
0
aftale og
kun
grupper

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter
aftale

Gelstrupgaard Øko

Vis kort
Adresse

På Gelstrupgård producerer de økologiske grise i
stor stil. De har 200 søer og feder selv alle
smågrise op i et helt nybygget staldanlæg hvorfra
der gennem computerstyring sørger for at hente
de passende mængder økologisk havre, hvede
og byg til de enkelte dyrehold. Gården dyrker
selv en stor del af foderafgrøderne.

Gelstrupgaard Øko
Jesper og Randi Adler
Gelstrupvej 9
4500 Nykøbing Sj.

Tlf
59 32 8004, 30 52 56 48
Hjemmeside http://www.gelstrupgaardoeko.dk
De små grise og deres mødre går ude i åbent
mailto:jesperadler@mail.dk
terræn eller i gårdområder, ligesom de drægtige
Email
søer også gør det. Der er tale om et stort og åbent Kontakt: Jesper eller Randi
landskab med grise der trives i noget der må være Billede
deres naturlige omgivelser. Man kan vandre
rundt og snakke med grisene og se på fodring.
Grisene sælges som slagtesvin til Friland. I Super
Brugsen i Asnæs og hos Dalgaard i Hørsholm,
kan man købe økologisk svinekød, der kommer
direkte fra Gelstrupgård.
Jesper og Randi har mange besøgende og
fortæller gerne om deres gård og om hvordan det
går med den økologiske svineavl og med
forbrugernes efterspørgsel på økologisk svinekød
i Danmark.
Type

Økologiske frilandsgrise

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Sø
Efter aftale 0

Pris voksne
0

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Grantoftegård

Vis kort
Adresse

Grantoftegård har som en meget stor og varieret
gård nær Storkøbenhavn meget at byde på.
Her drives et stort økologisk landbrug med
planteavl, gartneri, malkefår, køer, heste.
Får og køer bruges til naturpleje i et varieret eng- og
skovområde. Man kan også opleve hyrdehundene
arbejde.
Grantoftegård er samtidig en social virksomhed. Her
arbejdes med fokus på udviklingen af de
menneskelige ressourcer. Så de der har svært ved at
finde en plads i systemet får hjælp til at udvikle,
uddanne sig og få nye muligheder i livet. Det skaber
et meget levende miljø på gården.
I sommerhalvåret er der et traktørsted på gården
med servering af frokost efter alle kostrådene – og
økologisk naturligvis. Der drives en økologisk
gårdbutik med et varieret udsalg og man kan komme
og se fårene blive malket. Der er mulighed for
hestevognskørsel rundt i terrænet.

Tlf
Kontakt
Hjemmeside

Grantoftegård
Pederstrupvej 69
2750 Ballerup

44 77 37 11,
20 21 28 38
Gert Pedersen, eller
Keld Nørgaard
Telefon 44 77 24 24
www.grantoftegaard.dk
gil@grantoftegaard.dk

Email
Sprog
Billede

Grantoftegård Deltager i det kulinariske netværk
”Smagen på Nordsjælland”
http://www.smagpaanordsjaelland.dk/
Type

Økologisk landbrug, gårdbutik, Café

Tidspunkter og priser
Periode

Ugedage

Åbningstid

Entré

Hele året.

Ma-Fr

Varierer efter 0
årstid.
Staldene er
åbne hver dag.
8-15

Pris voksne
0

Pris
børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Herslev Bryghus
Iblandt de mange mikrobryggerier der
voksede frem i starten af årtusindet er
Herslev Bryghus ét af de der har
overlevet konkurrencen med sit
særprægede kvalitets øl. Sortimentet
består bl.a. af 4 forskellige standard øl –
pale, pilsner, hvede og stout – og
desuden brygges en række økologiske øl
der laves året rundt. Sideløbende laves
ca. 10 forskellige årstids øl, samt nye
øltyper afprøves løbende.
Godt øl tager tid at lave og kræver de
bedste råvarer. Brygmesteren på
Herslev er også gårdejer og dyrker selv
byg til maltfremstillingen. Masken fra
brygningen spredes på markerne eller
bruges som foder til kvæg.
Brygmesteren tager selv rundt i verden
og finder de bedste råvarer til de
forskellige typer af øl han ønsker at
brygge. Der bliver ikke benyttet
genmanipulerede sorter og ønsket er i
høj grad at dyrke korn til
ølproduktionen på gårdens egne marker.

Vis kort
Adresse

Herslev Bryghus
Kattingevej 8 , Herslev
4000 Roskilde

Tlf
Hjemmeside

46 40 18 07
www.herslevbryghus.dk

Email
post@herslevbryghus.dk
Kontakt: Tore
Billede

Klimaet i Danmark er ikke det bedste til
at dyrke humle, derfor må meget af
humlen hentes i udlandet, f.eks.
Sydtyskland, England, Tjekkiet og
USA.
Der kan arrangeres øl smagning og
rundvisninger i bryggeriet.
Type
Bryggeri, Ølsmagning
Tidspunkter og priser
Period
e
Hele
året

Ugedag
e
Fredage

Åbningsti
d
13-18
Eller efter
aftale

Entr
é
0

Pris
voksne
0

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter aftale

Hesselbjerggård
Gården er et gammelt familiebrug der i 1996 blev
overtaget af en ny familie som omlagde det til
økologisk drift. Landbruget er et typisk deltidslandbrug
af de moderne slags hvor der satses på kvalitet, høj
diversitet, dyrevelfærd og naturpleje parret med
udvikling af en række oplevelser for besøgslandbruget.
Landmanden der driver gården er næstformand i
Fødevarer & Landbrug – den største danske
landbrugspolitiske organisation.
Gården ligger i vikingelandet med højdedrag og store
vidder tæt ved Kattinge værket og Boserup skov.
På Hesselbjerggård lever Dexter kvæg, høns og får og
der vokser morbær, æbler, blommer, pærer, jordbær,
hindbær og brombær. Her kan man få mange
forskellige typer oplevelser og meget ny viden med
hjem. Man kan tage på bondegårdsferie og overnatte
på gården, og få lov til at gå til hånde med det man nu
har lyst til. Stedet kan være afsæt for en faglig
formidling af landbrugshistorie, politik, økologiske
fødevarer mm.
Der er tænkt på balancen mellem gårddrift og
naturpleje i det karakteristiske dalområde langs
Kattinge å.
Man kan få en snak omkring vedvarende energi og
besigtige solfangere, træpillefyr og gårdens eget
rodzoneanlæg for spildevand der samtidig er pileskov
til energiformål.
Gården er ramme om en række markeder og kulturelle
arrangementer året igennem. Der kan arrangeres
middag med kulinariske oplevelser.
Type
Alsidigt økologisk landbrug, bondegårdsferie.

Vis kort
Adress Hesselbjerggaard
e
Buesøvej 12
Kattinge
4000 Roskilde

Tlf
4641 0608 Mobil: 5132 5551
Hjem
http://www.hesselbjerggaard.
meside dk
Michael@hesselbjerggaard.d
Email k
Sprog: Engelsk, tysk.
Billede

Tidspunkter og priser
Periode

Ugedage

Åbningstid

Entré

Pris
voksn
e

Pris børn

Hele
året

Ma-Sø

8-18

0

0

0

Pr
is
Gr
up
pe
Eft
er
aft
ale

Jensen økologiske
Jensen økologiske er en økologisk gård hvor der
dyrkes grønt og frugt i et bredt sortiment. Stedet
er mest kendt for sine hvide ribs, som han laver
gele og dessertvin af, men stedet er også kendt i
restaurationsbranchen for at levere
kvalitetsgrøntsager i mange afskygninger.
Vin og grønt sælger han bl.a til restaurant Noma,
Løgismose og til Tivoli i København.
Både gele og vin får han lavet på ”Brunneby
Musteri” i Sverige. De røde ribs bliver der lavet
både vin, saft, apperetif og gelé af. På gården
produceres skrællede kartofler som sælges til
omegnens plejehjem - også en af hans specialer.

Vis kort
Adresse

Leif Jensen
Hillerrødvej 23
3550 Slangerup

Tlf
20 15 23 12
Hjemmeside www.jensensoekologiske.dk

Email
mailto:info@l-jensen.dk
Kontakt: Leif Jensen
Billede

Du kan besøge Jensen økologiske ved
gårdbutikken og du kan træffe aftale om
rundvisning på markerne. Er i en større gruppe
arrangeres der fremvisning af gårdens produkter,
rundvisning med vægt på forskellige temaer og
smagsprøver fra gårdens produkter.
Type

Økologisk landbrug, Gårdbutik

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Sø
8-18
0

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter aftale

Herregården Jomfruens Egede

Vis kort
Adresse

Jomfruens Egede er et idyllisk herregårdshotel
med bæredygtig sjæl. Herregården Jomfruens er
en arkitektonisk perle og har en lang historie
man hurtigt bliver forført af ved et besøg på
stedet.
De satser på økologisk eller biodynamisk
gastronomi og drikkevarer og de bruger også
energirigtige el-artikler, miljømærkede
rengøringsmidler og sikrer sig at deres
leverandører leverer varer og ydelser med
omtanke.

Jomfruens Egede
Kirkevej 7
4640 Fakse
Denmark

Tlf
+45 56713100
Hjemmeside http://www.jomfruensegede.dk
Email
helle@jomfruensegede.dk
Sprog: Dansk og engelsk
Billede

Herregården er blevet smukt istandsat så at det
fremstår i naturmaterialer, antikt og moderne
interiør og med synlige bemalede indvendige
mure. Restaureringen og beboelse er gjort med
omtanke uden at herregården er blevet for
overdekoreret. Stedet danner de perfekte
rammer for fester og arrangementer. På Egede,
som stedet kaldes i daglig tale, kan afholdes
barnedåb, bryllup, fødselsdag, private fester af
alle slags, kurser, bestyrelsesmøder,
receptioner, workshops, og meget mere for op
til 120 personer.
Man kan tage forbi Jomfruens og gå tur i
parken, kigge indenfor , se efter
særarrangementer og markeder som skifter
gennem året. Bespisning og overnatning er kun
for grupper og fordrer forudbestilling.

Type

Bæredygtig Kursusvirksomhed og Overnatningssted

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
0
0
0

Just coffee
Just Coffee er et lille økologisk kafferisteri og

Pris voksne
Se
hjemmeside
Vis kort
Adresse

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Frederiksborgvej

forhandler der ligger et stenkast fra Roskilde.
Deres kaffe er friskristet på deres egen kafferister
lige inden de pakker den - dette giver dem en
mulighed for at riste kaffen så de forskellige
sorters karakter og smag kommer bedst til deres
ret.
Hos Just Coffee kan man købe både kaffe til at
tage med hjem og få en kop i butikken og det er
en oplevelse at komme ind i den lille butik og
dufte og smage kaffe af en forførende høj
kvalitet.

551,
4000 Roskilde

Tlf
Hjemmeside
Email

(+45) 40 91 79 45
http://www.justcoffee.dk/

Info@justcoffee.dk
Sprog: Dansk og engelsk
Billede

Alle Deres kaffer er økologisk dyrket af mindre
producenter. Ingen storproducenter, eller
industriproduktion. Dette sikrer en bedre
biodiversitet i nærmiljøet, til gavn ikke alene for
naturen, men også for de mennesker der bor og
arbejder i de regioner hvor kaffen dyrkes. Af
miljøhensyn er deres labels 100% genbrugs papir.
Samtidig med at der er respekt for naturen er der
også respekt for de mennesker der har dyrket
kaffen. Kaffen kommer fra kooperativer hvor
små bønder – ofte enkelte familier – har slået sig
sammen. Just Coffee handler kun med kaffe som
kooperativerne har fået en rimelig pris for. En
pris langt over verdensmarkedsprisen for kaffe.
Man kan besøge risteriet og få sig en snak med
kafferisteren, smage på udvalgte prøver og man
kan arrangere særlig rundvisning for
interesserede grupper hvor der kan gås i detaljer
omkring økologisk kaffes markedsudvikling i
Danmark, styring og kontakt i leverandør
leddene.
Type
Økologisk Kafferisteri
Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage
Varierer

Åbningstid
Efter aftale

Entré
0

Kernegården, Fejø
En gammel familiedreven bondegård
med tilhørende æbleplantage beliggende i
strandengsområde og ud til marker.

Pris voksne
0

Vis kort
Adr

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Anita og Kai Winther
Hjortemosevej 41
4944 Fejø

Familien har får og producerer
økologiske æbler til cider og snaps, og
pærer bruges til en dansk pærebrændevin.
Fejø og småøerne omkring er kendt for
en lang tradition i æble- og pæredyrkning
hvor en række af de klassiske danske
sorter er dyrket frem under ideelle
vækstbetingelser. Der samles frugt ind
fra plantagerne til produktion af en række
lokale delikatesser som bl.a. sælges
lokalt, og en hel festligholdelse finder
sted årligt på sydhavsøernes frugtfestival
i september. www.frugtfestival.dk

Tlf
Hjemmeside

54722121
www.kernegaarden.dk

Email
Kontakt
Sprog
Billede

kai@kernegaarden.dk
Anita og Kaj Winther

På Kernegården er der masser af børnevenlige dyr, og det danner rammerne for
bondegårdsferie med velbesøgte
ferielejligheder. Man kan besøge stedet,
gå på opdagelse i egnen, kigge ind i en
gårdbutik med mange økologisk
produkter så som cider, lammekød,
spegepølse samt kaffe, the og chokolade
og ø-produkter fra andre småøer.
Her er der mulighed for mange gode
landlige oplevelser, en snak om æbler og
cider, økologi og vilkårene for små
producenter af kvalitetsvarer.
Type

Økologisk landbrug, bondegårdsferie, gårdbutik.

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne
Hele
Ma-Sø
0
0
0
året

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter aftale

Knuthenlund Gods
Et af Danmarks største økologiske jordbrug
omlagt i 2007. Et gods der med godsejer Susanne
Hovmand i spidsen i særklasse har taget springet
ud i kvalitetsorienterede fødevarer baseret på ged
og får - ved siden af øvrig drift som skov- og
markbrug. Godset ligger i naturskønne
omgivelser med eng og skov der også drives
økologisk.
Godset satser på at opbygge et oplevelsescenter,
hvor produktionen af fødevarer kan følges fra
jord til bord. Fårene og gederne kan ses året rundt
inde i stalden eller ude i folden – der er mellem
500 og 700 dyr, hvis mælk bruges til en række
specielle oste, faste skæreoste, brie og hvidoste i
saltlage. Der er en række prisvindere iblandt, som
har været med til at genvinde danske ostes gode
ry i den nye nordiske madbølge. Desuden
producerer godset yoghurt, is og mælk og gedeog fårekød, som kan købes i gårdbutikken.
Foder til dyrene dyrkes på egen jord hvor der
forsøges med at opdyrke en række af egnens
historiske urter og græsser, for at udvikle smag
og bæredygtighed for deres egne produkter.

Vis kort
Adresse:

Susanne Hovmand
Knuthenlundvej 7B
4952 Stokkemarke

Tlf
54711380
Hjemmeside www.knuthenlund.dk
info@knuthenlund.dk
Email
Forvalter: Christian Nielsen
Billede

Gæsterne kan følge både malkning og
osteproduktionen bag glas inde fra butikken, for
hver dag mellem kl. 15 og 15.30 malkes dyrene.
Senere skal der bygges slagteri og bageri efter
samme koncept.
Godset modtager såvel individuelle besøg som
grupper der kan vises rundt på området og høre
om stedets historie.
Type

Økologisk gårdbrug, mejeri m. fremstilling af fåre- og gedemælksprodukter

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Forår
11-17.
0
ons-søn
Sommer: 11-17
Alle
dage

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter aftale

Krogagergård
Krogagergård er en økologisk gård, hvor man
kan møde alle de traditionelle landbrugsdyr,
marker og egen gårdbutik samt udbringning af
økologiske varer til private kunder.
Krogagergård har en gårdbutik hvor man kan
købe lokale produkter og i gårdbutikkens
åbningstid er der altid åbent for at gå en tur i
staldene og om sommeren gå en tur til ud dyrene
på markerne.
Her opdrættes kreaturer, grise og får i det åbne
landskab og i store løsdriftsstalde. Deres kød
forarbejdes på gården af egen slagter til de bedste
økologiske fødevarer, og markerne leverer
grøntsager, korn til mel og foder til alle dyrene.
Efter aftale kan man komme på besøg og se og
høre om alle dyrene og et moderne økologisk
landbrug.

Vis kort
Adresse

Krogagergård
Ørnekildevej 22,
v. Gyrstinge
4173 Fjenneslev

Tlf

57 80 94 57
Mobil 40 54 04 57
Hjemmeside http://www.krogagergard.dk
Email
bjarne@krogagergard.dk>
Sprog: Dansk, Engelsk kan muligvis
arrangeres
Billede

Type
Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage
Onsdag
og
lørdag

Åbningstid Entré
Onsdag kl. 0
15 – 17
Lørdag kl.
10 - 13

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter
aftale

Krogerup Avlsgård

Vis kort
Adresse

Krogerup Alvsgård er en af Aarstidernes 3 gårde.
Arstiderne er en stor virksomhed der leverer
økologiske grøntssagskasser til døren i hele landet.
Krogerup er dog også meget andet. De laver
erhvervsarrangementer, møder fra 10 – 1000 pers.
events, skolehaver, kurser, teambuilding.
Tlf
Gården kan også være rammen om en privat fest.
Hjemmeside
Der er en stor gårdbutik på stedet.
God mulighed for gåture i området.

Type

Krogerup Avlsgård
Krogerupvej 3
3050 Krogerup

70 26 00 66
http://www.aarstiderne.com

mailto:info@aarstiderne.com
Email
Kontakt:
Jesper Monrad Rendtorff på tlf. 20 87 28 57.
Billede

Økologisk landbrug, Gårdbutik, Skolehaver, Events, Abonnementskasser

Tidspunkter og priser: se hjemmeside, www.aarstiderne.com/Arrangementer.aspx
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Sø
Fre: 13-18 0
Lø: 10-15
Sø: 10-15

Pris voksne
0

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Lundevanggård.

Vis kort

Gårdbutikken på Lundevanggård har et fint udvalg Adresse
af lammekød, fersk og røget, udskåret fra gårdens
egne lam af racen Texel. Lammekøllerne er røgede
specielt efter en gammel opskrift og meget
efterspurgte ligesom pølserne. Gårdejer Erik
Mosberg er kgl. Hofleverandør, og meget
initiativrig, bl.a. har han planer om at tilplante en
sydskråning med figner, abrikoser og mandeltræer.
Han har skåret ned på antallet af lam og vil i stedet
supplere med Angus kvæg, hvis kød skal sælges i
gårdbutikken. Han har mange får også og får lavet
sin fåreost på institutionen Marjattas mejeri.
Krydderurterne i marken er til kunderne, hvis de
Tlf
har lyst til at plukke en buket, når de handler i
gårdbutikken, som også har et mindre udvalg af
Hjemmeside
kunsthåndværk.
Email
Gårdbutikken er åben dagligt, men ring på klokken
ved indgangsdøren.
Sprog:
Billede

Lundevanggård
v/Erik Mosborg
Klintholm Havnevej 102
4791 Borre

55 81 99 10

lundevang@yahoo.dk

Type
Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage
Alle

Åbningstid
Ring på
klokken

Entré
0

Pris voksne
0

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Mannerup Møllegård

Vis kort
Adresse

Mannerup Møllergård er en økologisk
besøgsgård.

Chr. Sivertsen
Hovedvejen 227,
Osted 4320 Lejre

Her kan man opleve mælkens vej fra jord til
bord.
Der er sat informative skilte op således at man
kan få en god indføring i hvorledes koen
producerer mælk. Følg mælkevejen.
Mælken produceres af 130 malkekøer af racen
Dansk Rød Malkerace, der er særligt kendt for
det høje proteinindhold i mælken. Hver ko giver
ca. 25 liter mælk om dagen. Mælken afhentes
dagligt og køres til Arlas andelsmejeri i Slagelse.
Køerne bestemmer selv hvornår de skal malkes,
de malkes med robot, og er der komplikationer
under malkningen, sender den en besked til
landmandens telefon, så han får besked med det
samme.
Man kan opleve køer og kalve i alle aldre.
Udover malkekøerne er der 160 ungdyr. Der er
god mulighed for at mærke kalvens ru tunge.

Lotte og Peter

Tlf:
46 49 60 40
Mobil:
20 29 61 40
Hjemmeside
Email
moelleg@os.dk
Kontakt:
Lotte og Peter Chr. Siverrtsen
Billede

Til gården hører 240 hektar jord. Der dyrkes
majs, græs, byg, hvede, rug og triticale. Triticale
er en krydsning mellem hvede og rug, der egner
sig godt til foder. Alle afgrøder bruges til foder til
køerne.
Type
Økologisk besøgsgård, malkekøer.
Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Sø
10.000
16.00

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter
aftale

Marjatta
Marjatta er en selvejende institution for
udviklingshæmmede børn og voksne, hvor der
arbejdes ud fra Rudolf Steiners pædagogik. Der
er 75 børn og unge, samt 100 voksne.
Herudover er der ca. 200 fuldtidsansatte
medarbejdere.
Stedet har et meget alsidigt liv og kunstnerisk
virke eder spreder glæde til den besøgende. Man
kan tage på leje- og overnatningstur i skoven og
opholde sig på et gedigent bygget shelterområde, cykle mellem de forskellige værksteder
og gårde, eller gå på mere formelt besøg som
skal annonceres i forvejen.
Der er flere forskellige afdelinger man kan
besøge individuelt og i grupper:
Biodynamisk Landbrug med malkekvæg og
eget lille mejeri, hvor de laver mælk og ost.
Biodynamisk drivhusgartneri hvor der dyrkes
agurker, tomater, urter mm.
Træ- og metalværksteder, hvor der produceres
kunsthåndværk, tin-knapper til uniformer og
folkedragter, samt en række skeer, knive og
lysestager af en bredvifte af træsorter. Endelig
producerer de særlige pæretræsfløjter og lyrer –
musikinstrumenter som bruges i undervisningen
på skolehjemmet og på Rudolf Steiner skoler.

Vis kort
Adresse

Tlf
Hjemmeside

Marjatta
Strandvejen 15
4733 Tappernøje

55965119
http://www.marjatta.dk

mailto:marjatta@marjatta.dk
Email
Kontakt: Lisbet Kolmos
Billede

Her bliver lavet meget fint håndværk og overalt
bliver man godt modtaget. Speciale ture med
rundvisning og oplæg kan arrangeres.
Type
Skolehjem for udviklingshæmmede baseret på Rudolf Steiners principper,
Biodynamisk landbrug og gartneri.
Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage
Efter
aftale

Åbningstid Entré
Værksteder 0
og
staldørssalg
Ma-Fr. 9-15.

Pris voksne
0

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Mineslund og Asnæsgården, Asnæs
Vis kort
Begge gårde ligger i et karakteristisk guldalder
Adr
maleri landskab på den yderste del af halvøen
Asnæs ved Kalundborg. Her mødes irsk storslået
vestkyst natur med danske landsteder og moderne
industrianlæg på interessant vis.
Tlf
Begge gårde drives som en enhed med 120
Hjemmeside
malkekøer og en studeproduktion på 250 stk. På
Mineslund driver ejerne en gårdbutik med
produkter fra eget slagteri, hvorfra der sendes
Email
kød og viktualier ud til en fast kundekreds. Stedet Sprog
er således et eksempel på et af de mange
Billede
økologiske steder der satser på at styre hele
produktkæden fra jord til bord (from fork to pork!
Or from stable to table!)

Eirik Vinsand
Asnæs Skovvej 38
4400 Kalundborg
59564525
www.mineslund.dk
vinsand@mineslund.dk

Her er der mulighed for både at se hvordan
dyrene lever, hvordan de malkes og hvordan
kødet forarbejdes. En god mulighed for at følge
processen fra jord til bord.
Man kan cykle og gå rundt på Mineslunds
områder og man kan som gruppe arrangere guidet
tur rundt og høre om landbrugs- og skovdriften
samt stedets historie der bl.a. rummer
Lerchenborg.

Type

Økologisk landbrug, kødkvæg, eget slagteri

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma – lør 10 - 15
0

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter
aftale

Møn økologisk
Vis kort
Hos Møn økologisk bliver der dyrket asparges i Adresse
lange baner i økologisk kvalitet, hvilket er en
sjældenhed. Salget går derfor til restauranter,
grøntsagstorvet og det lokale marked i Stege.

Møn økologisk
Eva Bøtker
Fanefjordgade 16
4792 Askeby

Eva Bøtker dyrker noget så sjældent som
økologiske asparges- og er vinbonde.
I 2009 plantede Eva Bøtker 2500 vinstokke af
sorten Rondo og bliver dermed den første
økologiske vindyrker på Møn. Vinplantagen er
Tlf
et andelsforetagende – Meonia - hvor hver
andel koster 25.000 kr, som også kan opdeles i Hjemmeside
mindre andele. Der er plads til flere
andelshavere, også gerne aktive vindyrkere.
Email

55 82 64 89
http://www.meonia.dk/
http://www.moneko.meonia.dk/

mailto:<frigg@newmail.dk>net.d
k
Andelsforeningen har netop købt en ny
ejendom, hvor der skal etableres gastronomisk Kontakt: Eva Bøtker
Billede
værksted for de lokale producenter, der har
behov for at udvikle og afprøve nye økologiske
produkter.
Gården opvarmes med biobrændsel og solvarme
og stedet oser af aktivitet hele året rundt.

Type

Økologisk landbrug, vinbonde

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Sø
8-18
0

Pris voksne Pris børn
0
0

Pris Gruppe
0

Mørdrupgård

Vis kort
Adr

Pers store passion er at fremstille mel i
topkvalitet.
Det har ført ham ud i mange forsøg med at
dyrke forskellige kornsorter. Han søger
tilbage og afprøver gamle kornsorter i jagten
på det perfekte mel.

Mørdrupgård
Mørdrupvej 5
3540 Lynge

Kornet males på en stenkværn i Sverige
og melet sælges i Coops butikker.
Men mel er ikke bare mel., det er man ikke i
tvivl efter et besøg hos Per.

Tlf
48 18 71 08
Hjemmeside http://www.moerdrupkorn.dk/
Email
Kontakt: Per Grube
Billede

Type

Økologisk landbrug, planteavl.

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Sø
0
0

Pris voksne
0

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Noorbohandelen

Vis kort

I Nyord by ligger en usædvanlig gårdbutik, som Adresse
har et fint udbud af lokalt fremstillet kunst og
kunsthåndværk samt spændende specialiteter både
lokale og importerede. Det er muligt at købe
hjemmebagt speltbrød, lokalt produceret økologisk
syltetøj, gele og sennep og nyde det på stedet.
Ejeren – Wolfgang Sürth - har sammen med Ellen
og William Houmann fra Naturkosmetikken
forpagtet 5 ha jord for at dyrke forskellige typer
sennepsfrø til egen produktion af økologisk
sennep. En særlig specialitet i gårdbutikken er de Tlf
mange importerede former for vin og udsøgt
spirituosa, sidstnævnte er udstillet i balloner og kan Hjemmeside
købes i større eller mindre kvanta, fyldt på smukke
Email
flasker – til genbrug.
Førstesalen i gårdbutikken har udstillinger med
skiftende kunstnere.

Noorbohandelen
Wolfgang Sürth
Nyord Bygade 1, Nyord, 4780
Stege

51 78 04 48
www.noorbohandelen.dk
info@noorbohandelen.dk

Sprog:
Billede

Ved siden af gårdbutikken findes et lille museum
med en lille samling, der fortæller om fragten af
varer i de lokale farvande.

Type

Gårdbutik med kunsthåndværk, hjemmebagt speltbrød, lokalt produceret
økologisk syltetøj, gele og sennep, hjemmelavet bitter og snaps kan også nydes
på stedet.

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid
Fre,
kl. 13-17
Lø og Søn kl. 11-17

Entré
0

Pris voksne
0

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Orø Urtehave
Orø urtehave er et af de sjældne steder, hvor man
virkelig kan finde ro. Samtidig kan man blive
inspireret og få viden om mange forskellige
krydder- og lægeplanter, som haven er beplantet
med eller få en rundvisning i den
energirenoverede hovedejendom med egen
energiforsyning fra mølle.

Vis kort
Adr

Hanne Oustrup og Jens
Johan Dahl Kihl
Langdal 5
Orø
4300 Holbæk

Urtehaven befinder sig omgivet af
landbrugsjorder, på den hjerteformede ø, Orø, der
ligger i Isefjorden.
Naboen til gården er et økologisk bespisningssted Tlf
59 47 47 05 ml. 8-9
der importerer en række biodynamiske og
Hjemmeside http://www.langdal5.dk/
økologiske vine.
Email
mailto:info@langdal5.dk
Der er mulighed for at overnatte i det nybyggede
lærketræhus. Salg af urteteer og lægeplanter.
Rundvisninger og særlige arrangementer for
børn.

Type

Sprog:
Billede

Økologiske lægeplanter

Tidspunkter og priser
Periode
1. Maj- 1.
okt
Ellers efter
aftale

Ugedage Åbningstid Entré
Alle
10-17
Ja

Pris voksne
20 kr.

Pris børn Pris Gruppe
Under 12 10-19 pers
gratis
50 kr.
20-40 pers.
45 kr.

Nyord Naturkosmetik

Vis kort

Lige ved indgangen til Nyord by, ligger Nyord
Adresse
Naturkosmetik med både produktion og udsalg i
samme bygning. Alle de38 forskellige
hudplejeprodukter, shampooer m.m. bliver udviklet
og produceret i huset af to ildsjæle med lokal
baggrund.
William Houmann - uddannet kemiingeniør - og
Ellen Houmann - født på Nyord – indsamler selv
størsteparten af de utallige urter og planter, der
indgår i cremer og sæbe. Alene 22 forskellige
vækster finder de på selve Nyord. Alle
ingredienserne til kosmetikken blandes i huset af
ægteparret, som også selv udtrækker spændende
aroma stoffer fra velduftende urter til cremerne.
Det gamle køkken fungerer som en lille
selvbetjenings bod, hvor kunderne i ro og mag kan
studere indholdet i de små krukker med forskelligt
indhold før de køber de miljørigtige
hudplejeprodukter.

Tlf

Nyord Naturprodukter
Nyord Bygade 3, Nyord 4780
Stege

Tlf. 55 81 87 47

Hjemmeside www.kultivatorsyd.dk/naturk
osmetik
Email

ellenogwilliam.nyord@mail.d
k

Sprog:
Billede

Man kan også være heldig at finde
naturkosmetikken i den lokale Super Brugs, da en
stor del af kunderne er fra lokalområdet.

Type
Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage
Varierer

Åbningstid
kl. solnedgang

Entré
0

Pris voksne
0

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Saxenhøj Institution, Lolland
Saxenhøjs bosted for dårligt integrerede,
sindslidende og retarderede ligger ved
Sakskøbing i gamle, fine bygninger. Ved siden
af driver de et stort økologisk besøgsgartneri
med potteplanter og prydplanter, de har et
landbrug med udendørs grise, samt en række
værksteder såsom et kunstmaleværksted,
snedkeri og en lokal håndværksproduktion af
bl.a. tekstiler.
Der er muligheder for at ride og for at handle i
en stor gårdbutik med både fødevarer og
kunsthåndværk. Der er et cafeteria åbent til
frokost og kaffe og kage.
Man kan komme forbi på egen hånd og få
rideture samt gå rundt i landskabet og besøge
gårdbutik og café.
Eller man kan som gruppe få rundvisninger og
snak om stedets pædagogiske virke.

Vis kort
Adr

Saxenhøj
Nørrevang 24
4990 Sakskøbing

Tlf
54 73 30 11
Hjemmeside www.saxenhoj.dk
Email

yma@guldborgsund.dk
Yvonne Mathiesen

Sprog
Billede

Type

Social institution
Økologisk landbrug og gartneri samt gårdbutik
Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Fr
Ma-Ti: 80
15.30
On-To: 814.30
Fr: 8-14
1. Lørdag i
måneden
10-14

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter
aflale

Stengården

Vis kort
Adresse

Stengården er et mindre økologisk landbrug tæt
på København som kan fremvise en stor
alsidighed.
De dyrker ca 50 forskellige slags grøntsager, har
3000 æglæggende høns der har udendørs areal i
en frugtplantage med 17 forskellige sorter af
æbler og 45 ammekøer, af forskellig race, med
kalve.
På gården er der en meget velassorteret
gårdbutik.

Elisabeth og Jens Otto
Rasmussen,
Høveltevej 40, Bregnerød,
3460 Birkerød,

Tlf
44 95 92 82
Hjemmeside /www.stengaardenoko.dk/
Email
stengaarden@os.dk
Sprog
Billede

Type

Økologisk landbrug, gartneri, gårdbutik, natur pleje, høns, kødkvæg,
frugtplantage
Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Sø
Ma-Fr: 12- 0
18
Lø: 10-16
Søn og
helligdage:
12-16

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter
aftale

Svanholm Gods

Svanholm Gods er et stort økologisk kollektiv.
På godset bor der 85 voksne og 46 børn.
Alle beboere på godset har fællesøkonomi og
spiser sammen i fælleskøkkenet de fleste
hverdage.
Til godset hører ca. 700 hektar landbrugsjord og
skov.
Svanholm Gods er et af de økologiske
bofællesskaber der har det laveste CO2 udslip pr.
Person.

Vis kort
Adresse

Svanholm Gods
Svanholm Allé 2
4050 Skibby

Tlf
47 56 66 70
Hjemmeside Svanholm.dk
forlag@svanholm.dk
Email
Jette
Sprog : Engelsk
Billede

På godset forefindes flere ”grønne
virksomheder”der alle sætter miljø og klima højt
på dagsordenen.

Type

Økologisk storkollektiv, Gods, pakkeri, økologisk landbrug,
Gårdbutik,
Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Lø.
Ma-To
0
15-17.30
Fre: 10-18
Lø: 10-14

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
1000
+
moms

Sølager

Vis kort
Adresse

Sølager er et økologisk landbrug og samtidig et tilbud for
udviklingshæmmede voksne.
Der er flere forskellige beskyttede værksteder, smedje,
snedkerværksted. De laver flotte bordbænke sæt, både med
svejset jernstel og træplanker og helt i træ. Samt en afdeling
hvor de laver naturkosmetik.
Stedet fungerer også som udflugtsmål for børnehaver. De kan
komme ud og være i naturen, lave små køkkenhaver, lave mad
over bål og få gode oplevelser ude i det fri.
Tilhørende strandgrund hvor man kan gå ned med fiskenet og
fange alt godt fra havet.
Et meget åbent rart sted, hvor der er meget at se og opleve.

Type

Tlf
Hjemmeside

Sølager
Sølagervejen
40
3390
Hundested

47 97 00 43
www.soelager.
dk

Email

jasp@halsnaes.
dk
Kontakt: Jan Sell-Petersen
Billede

Økologisk landbrug, beskyttede arbejdspladser for udviklingshæmmede.

Tidspunkter og priser
Periode

Ugedage

Åbningstid

Entré

Hele året

Man- Fre

8-16

0

Eller efter aftale

Pris
voksne
0

Pris
børn
0

Pris
Gruppe
Eft
er
aft
ale

Øllingegaard Mejeri

Vis kort
Adresse

Nænsomt behandlede økologiske
mælkeprodukter er en mærkesag for Øllingegård
mejeri, der producerer tykmælk, youghurt, mælk,
samt pandekagedej, fåremælk og chokolademælk
i samarbejde med fødevarevirksomheden Nimb
fra Tivoli.
De indvejer mælk fra ca. 10 økologiske gårde på
Sjælland, der også er andelshavere bag mejeriet.
Nærhedsprincippet er en vigtig del af mejeriets
filosofi. De står selv for hele distributionen, dog
er der indgået et samarbejde med Frederiksberg
mælkeforsyning i forhold til at distribuere
skolemælk til de mere end 200 skoler,
fritidsordninger for børn og daginstitutioner der
er tilmeldt ordningen.

Øllingegaard Mejeri
Borupvej 69
3320 Skævinge

Tlf
48 28 41 51
Hjemmeside www.oellingegaard.dk
Email
mejeri@oellingegaard.dk
Kontakt: Peter
Billede

Der er planer om at bygge en skolestue til
undervisning af skolebørn og til brug ved
rundvisninger generelt, samt at starte et gårdsalg.
Øllingegård har via en fond engageret sig i
opbygningen af en række bæredygtige
fødevareproduktioner i Cambodja og Peru til
støtte for lokale bønder og landsbyer.
Man kan besøge gården og se sig omkring, mens
besøg på mejeriet fordrer forhåndsaftale – og her
kan man så få smagsprøver, få virksomhedens
historie og baggrunden for den særlige kvalitet i
smør og chokolademælk!

Type

Mejeri

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage Åbningstid Entré
Ma-Sø
Efter
0
aftrale

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter
aftale

Søris

Vis kort
Adr

Søris er en stor økologisk planteavlsgård, der
ligger i gammel søbund ved Buresø områdets
istidslandskab af bakkede omgivelser og dybe
dale.

Sørisvej 2A
2650 Ølstykke

Søris har sammen med Svanholm været med til at
løfte økologisk fødevareproduktion op i både
stordrift og kvalitet, hvilket dels er sket gennem
opskalering og dels gennem markedsføring i
Tlf
47 33 40 03
samarbejde med supermarkedskæder.
Hjemmeside http://www.soeris.dk
De dyrker gulerødder, brødkorn og foderkorn,
kartofler, kål og en række forskellige rodfrugter.
På gården er der et stort pakkeri, hvor der
hovedsaligt pakkes gulerødder.
Der er en gårdbutik, hvor de udover frugt og
grønt, sælger deres eget mel, malet på en
stenkværn i Sverige.

Email
soeris@mail.dk
Kontakt: Jan Ahlgreen
Billede

De satser o stigende grad på særlige
kvalitetsprodukter og det nyeste skud på
stammen er en serie rodfrugter fra ”Den gode
Jord”, pakket i små enheder så det passer til den
lille husholdning.
Man kan besøge gårdbutikken og gå på egen
hånd rundt i mark og skov. Eller man kan få
særlige guidede ture for grupper, hvis man ikke
lig støder på en af gårdens egne
gruppearrangementer. Mulighed for at arrangere
events.
Type

Økologisk landbrug og pakkeri og gårdbutik.

Tidspunkter og priser
Periode
Hele året

Ugedage
Ma-On
To-Fr.
lørdage

Åbningstid Entré
8.00-16.00 0
8.00-17.30
9.00 -14.00

Pris voksne
0

Pris børn Pris Gruppe
0
Efter
aftale

”Søstrene”

Vis kort

Hver torsdag kl. 09.00 starter salget af friskfanget Adresse
fisk fra kutteren ”Søstrene” i Stege havn.
Kuttersalget lukker først, når alle fisk er solgt, og
det sker ofte hurtigt, da de friske fisk er meget
populære. De fanges dagen før i havet syd for
Møn, landes i Klintholm havn, hvor de sorteres og
rengøres, nedkøles for at blive transporteret den
korte vej over land til Stege havn. Intet går til
spilde. Fiskeaffaldet laves til minkfoder og tarmene Tlf
tager mågerne sig af. Ideen til at sælge de lokalt
Hjemmeside
fangede fisk direkte til kunderne fik Hans Holger
Petersen for nogle få år siden, da det professionelle Email
fiskeri med de to fiskekuttere ”Søstrene 1” og
Sprog:
”Søstrene 2” blev for hårdt og fiskene skulle
Billede
transporteres langt for at komme på auktion. De
fisk, der sælges fra kutteren er både friske og
lokale uden lang transport før de når kunderne. Der
er også salg af de lokalt fangede fisk fra kutteren
op til særlige helligdage og højtider.

Fisker Hans Holger Petersen.
Klintholm Havn
4791Borre

40 45 42 48

Torsdag morgen kl. 9 starter fiskesalget fra
kutteren i Stege havn.

Type
Tidspunkter og priser
Periode

Ugedage
Torsdag

Åbningstid
kl.9 til
udsolgt

Entré
0

Pris voksne
0

Pris børn
0

Pris Gruppe
Efter
aftale

Brødhøjegård

Vis kort

På fritidslandbruget Brødhøjegård producerer
de kødgeder. Yderligere har de en stor
køkkenhave med frugt, bær og grøntsager. På
gården er der også lidt høns og katte og dermed
har Brødhøjegård alt, hvad der skal til for at
opfylde glansbilledet af et økologisk
fritidslandbrug.
Af gårdens geder laves bl.a. økologiske
gedepølser, som der er mulighed for at smage.

Adr

Baunehøjvej 6
4242 Boeslunde

Kontakt

Henrik Grøndal

Tlf
Hjemmeside

58 14 00 34

Email
Forvalter
Billede
Type

Fritidslandbrug med geder og en stor køkkenhave med frugt, bær og grøntsager.

Tidspunkter og priser
Periode
Ugedage
Åbningstid

Entré

Pris voksne

Pris børn

Pris
Gruppe

Bækvang

Vis kort

Bækvang er en økologisk gård, der er
beliggende i et smukt bakket landskab
omkring Faxe. Siden 1987 har gården
været kørt som økologisk landbrug, hvor
gårdejerne lægger stor vægt på at
producere rene fødevarer, med
hensyntagen til både miljøet og dyrenes
velfærd.

Adr

Tornemarksvej 9 ,
4683 Rønnede

Kontakt:

Marianne og Steen,

På gården er der indlagt et
jordvarmeanlæg og på sigt har de planer
om at opføre både en vindmølle og/eller
installere et solcelleanlæg, for at gården
kan blive selvforsynende med
vedvarende energikilder.
Tilknyttet gården er der en gårdbutik,
hvor både gårdens egne produkter sælges
sammen med en masse andre økologiske
varer.
Bækvang arrangerer også årligt flere
forskellige arrangementer, eksempelvis
workshops, foredrag og høstmarked.

Type

Tlf

56 72 56 40,
22 17 52 40
Hjemmeside www.baekvang.net
Email
Forvalter
Billede

ordre@baekvang.net

Gård med gårdbutik, der også laver events.

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

13 – 17
11-14
13 -19
11-15

Pris
børn

Pris
Gruppe

Duelund

Vis kort
Adr

Duelundsvej 6 ,
4684 Holmegaard

Kontakt

Helle og Wagner
Hessner,

Duelund er et fritids- og familielandbrug
med 7 Ha land tilknyttet. Her produceres
økologiske køer af arten Simmentaler, og
på markerne er der hovedsageligt korn til
foderproduktion.
Gården er placeret i skønne omgivelser
lige ved Hesede Skov mellem Næstved
og Rønnede. Ud over køerne er der også
oftest grise, fjerkræ og en køkkenhave,
der hovedsageligt er til eget forbrug.
Den gamle kostald på gården er renoveret
og nyindrettet til en lejlighed, hvor der er
overnatningsmuligheder til 6 personer.

Type

Tlf

55 56 27 78, 20 19
94 30
Hjemmeside http://www.duelundhessner.dk/20121964
Email
whessner@tiscali.dk
Forvalter
Billede

Fritids- og familielandbrug med kvægproduktion. Har også
overnatningsmuligheder med øko. Morgenmad

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris
børn

Pris
Gruppe

Egemosegård

Vis kort
Adr

Lille Tvedevej 15 ,
4700 Næstved

Kontakt

Flemming Mølker,

På den lille gård med blot 20 ha tilknyttet
har Egemosegård specialiseret sig i at
producere lækkert økologisk kalvekød af
racen Charlais. De har på gården også
særligt fokus på at dyrevelfærden i deres
besætning.
Kalvene får lov til at blive hos deres
mødre indtil de minimum er 6 måneder
og i hele sommerhalvåret går de ude på
gårdens store græsarealer.

Tlf
70 23 06 20, 55 54 00 27
Hjemmeside http://www.egemosegaardokologi.dk/
Email
egemose@post9.tele.dk
Forvalter
Billede

Type

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris
børn

Pris Gruppe

Fejø Cider

Vis kort

Fejø Cider består af syv økologisk
Adr
dyrkede frugthaver, der alle ligger på
Fejø. Disse frugthaver er hovedsagligt
beplantede med franske cideræbletræer,
hvor der kan findes 20 forskellige sorter –
bl.a. Bisquet, Binet Rouge, Douce Coet
Ligne, Douce Moen, Frequin Rouge og
Kermerrien.
Imellem træerne kan man finde kvæg og
får, der græsser både i forår- og
sommerperioden. Den økologiske
dyrkningsform på Fejø Cider giver god
plads til Sydhavsøernes rige flora og
fauna.
På Fejø Cider følger de en overbevisning
om at en ægte cider består af ”100% ren
saft af rigtige cideræbler – ingen
tilsætninger og ingen kunstige bobler”.

Type

Ninsta Cider
Slettervej 44,
4944 Fejø

Kontakt
Tlf
61 68 16 57
Hjemmeside http://www.fejoecider.dk/index.htm
Email
Forvalter
Billede

info@fejoecider.dk

Økologisk ciderproduktion. Booking af rundvisning på cideriet, foredrag og
cider/calvadossmagning

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris børn

Pris Gruppe

Frenderupgård

Vis kort
Adr

Odstrupvej 2, Herrestrup,
4571 Grevinge

Kontakt

Hans Peter Kampp

Frenderupgård er et familielandbrug,
hvor de har valgt at fokusere på både
økologi og dyrevelfærd. På gården har de
Jersey malkekøer og opdræt af dyrekalve.
På Frenderupgård kører de produktionen
efter en retningslinje om at alle
småkalvene går sammen to og to, og
vægter at køernes sociale behov skal
tilfredsstilles.

Tlf
59 65 80 71, 24 42 30 45
Hjemmeside http://www.frenderupgaard.dk/
Email
Forvalter
Billede

Type

frenderupgaard@post.tele.dk

Kvæggård med fokus på både velfærd og økologi.

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris børn

Pris Gruppe

Hvidløg & Vin

Vis kort
Adr

Skuderupvej 9,
4640 Fakse

Kontakt:

Lotte og Peter
Lei

Hvidløg & Vin er et familiedrevet firma,
der siden 1991 har udviklet dyrkningen af
økologiske danske hvidløg på friland. På
gården har de både et specialiseret
gartneri og pakkeri, hvor sætter høj
kvalitet i centrum for deres produktion.
På gården har de også en gårdbutik, hvor
der er mulighed for at købe gårdens
hvidløg og importerede økologiske vine.
Hvidløgene plantes om efteråret og i juli
sommeren efter kan friske hvidløg med
grøn top høstes. De traditionelle hvidløg
kan høstes omkring august og indtil
omkring januar.
Før hvidløgene er klar til salg har de på
gården haft hvert hvidløg imellem
hænderne omkring 10 gange, da det er
yderst arbejdskrævende at lave hvidløg og
det skal ordnes manuelt.

Tlf
56 71 04 11
Hjemmeside www.hvidlogvin.dk
Email
lotte@hvidlogvin.dk
Forvalter
Billede

På gården lægger de stor vægt på høj
kvalitet.

Type

Økologisk hvidløgsproducent med gartneri og pakkeri samt en
gårdbutik

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne
Hverdage 8-15

Pris Pris
børn Gruppe

Højagergård

Vis kort
Adr

Højagergård er et lille økologisk
husmandssted, hvor de brænder inderligt
for økologisk landbrug og en produktion,
der er både socialt, miljømæssigt og
økonomisk bæredygtig.
Særligt det miljømæssige kommer til
udtryk i produktionen af grise på gården,
hvor de også lægger stor vægt på grisenes
dyrevelfærd. Omlægningen til økologisk Kontakt
landbrug bunder hovedsageligt i en
afstandstagen til genmodificerede
organismer (GMO’er), der nærmest er
Tlf
uundgåelige i den konventionelle
Hjemmeside
produktion.
Email
Yderligere har de på Højagergård valgt at
reducere deres energimæssige belastning Forvalter
af naturen ved bl.a. at omlægge til
Billede
træpillefyr, efterisolere gården og opsætte
solvarmeanlæg.

Store Valbyvej
85
4000 Roskilde

Jørgen Holst,
46756565
http://www.naturgris.dk
Mail@naturgris.dk

Type

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris
børn

Pris
Gruppe

Jernløsegården

Vis kort
Adr

Sdr. Jernløsevej 2, Sdr.
Jernløse,
4420 Regstrup

Kontakt

Lars Poulsen & Tove
Rasmussen

På Jernløsegård har de valgt at holde
økologiske lam på deres gård, hvor der er
21,5 ha tilknyttet. I alt har de ca. 45
moderfår.

Tlf
59 18 30 18
Hjemmeside http://www.jernløsegården.dk/
Email
Forvalter
Billede

dejligtlam@gmail.com

Type

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris børn

Pris Gruppe

Klintemarksgård

Vis kort
Adr

Klintemarksvej 13, Tybjerg
4160 Herlufmagle

Kontakt

Else og Lars Rasmussen,

På Klintemarksgård løber Susåen
igennem gårdens arealer og danner
dermed et smukt landskab, hvor gårdens
mange dyr græsser om sommeren.
På Klintemarksgård kan man se et væld
af forskellige dyr – både heste, grise,
køer, geder, får og alpakaer. Der er
dermed rig mulighed for at få et indblik i
flere forskellige dyrs adfærd og behov
gennem et besøg på Klintemarksgård.

Tlf
57 64 25 45
Hjemmeside http://www.klintemarksgaard.dk/
Email
Forvalter
Billede

Type

Yderst alsisdig økologisk landbrug i idylliske omgivelser

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris børn

Pris Gruppe

Lavendelgården

Vis kort

Lavendelgården er et mindre økologisk
fritidslandbrug.

Adr

Skovvangsvej 14, Søsum
3670 Veksø Sj.

Kontakt:

Alf Maischnack

De udlejer jordlodder af 80 m2 til folk
med grønne fingre og lyst til at dyrke sine
egne økologiske grøntsager. På gården
lægger de vægt på at man skal respektere
naturens cyklus og derfor dyrkes
planterne ud fra økologiske
dyrkningsprincipper.
Lavendelgården tilbyder salg af
grøntsager mod forudbestilling og når der
er bærsæson (juli-august) tilbyder de
selvpluk af solbær, stikkelsbær, ribs og
hindbær efter aftale.
Tlf
60816659
Hjemmeside www.lavendelgaarden.dk
Email
Forvalter
Billede

Type

ama@lavendelgaarden.dk

Gård med mulighed for køb af grøntsager og selvpluk af bær v. aftale

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris børn Pris Gruppe

Lillevang/griseriet

Vis kort
Adr

Lillevangsvej 6
3670 Veksø

Kontakt

Per Maack Andersen,

Per’s Griseri, også kaldet Lillevang, er et
lille økologisk landbrug med grise.
Tilknyttet gården er ca. 16 td. land, der i
1997 blev omlagt til økologisk drift.
Grisene på gården går på kløvermark
med cikorie – hvert år udlægges 2,5
hektar til afgræsning af grisene

Tlf
20636733
Hjemmeside www.pers-griseri.dk
Email
Forvalter
Billede

Type

persgriseri@gmail.com

Lille økologisk landbrug på 16 td. Med grise. Registreret besøgsgård

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris
børn

Pris
Gruppe

Mercurialis

Vis kort
Adr

Højbjærgvej 10, St.
Ebberup
4180 Sorø

Kontakt

Hans Peter og Hanne
Abrahamsen

Tlf

57 84 56 15

På Mercurialis er der et lille
specialgartneri og et laboratorium hvor
Hans og Hanne producerer alt fra
biodynamiske og økologiske krydderurter
og grøntsager til lægeplanter,
urteekstrakter og olier.
I den tilknyttede gårdbutik sælges disse
produkter sammen med bl.a. importerede
æteriske olier, økologisk merinould-tøj
og økologisk slik.

Hjemmeside http://www.mercurialis.dk/
Email

mercurialis@post.tele.dk

Forvalter
Billede

Type

Biodynamisk/økologisk specialgartneri og laboratorium

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris børn

Pris Gruppe

Nielsen og Nielsen

Vis kort
Adr

Kristiansholmsvej 5, Skafterup
Mark,
4262 Sandved

Kontakt

Inger og Jytte Nielsen

Det lille økologiske krydderurte-gartneri
Nielsen og Nielsen er drevet af de to
damer Inger og Jytte Nielsen, der med
håndkraft passer og plejer sine
krydderurter. De benytter hverken
kunstigt lys eller varme – dog må de sarte
urter tilbringe vinteren i drivhus.
Grupper modtages og der afholdes
foredrag og rådgivning om anlæg af
krydderurte- og lægeplantehaver, hvor
der gives smagsprøver på både mad og
drikke med krydderurterne i.

Tlf
55 45 15 35
Hjemmeside http://www.nielsenognielsen.net/
Email
Forvalter
Billede

Type

post@nielsenognielsen.net

Lille økologisk krydderurte-gartneri med frilands-krydderurter og urteprodukter,
chili, frø, planter og frugter.

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris børn

Pris Gruppe

Ravnemarken

Vis kort
Adr

Ravnemarksvej 55,
4230 Skælskør

Kontakt

Karsten Rasmussen,

Ravnemarken er ejet og drevet af Karsten
Rasmussen, der er selvstændig tømrer og
uddannet agronom, som har forsket i
økologi på forskningscenteret
Flakkebjerg.
Han har det lille husmandssted, med 12,5
ha.,hvor han bl.a. dyrker korn, bælgsæd,
kløvergræs og asparges. På gården er der
også økologiske frilandsgrise, hvor der
lægges på vægt på at producere kød af
høj kvalitet og med god dyrevelfærd.

Tlf
58 14 08 01, 61 74 60 84
Hjemmeside www.ravnemarken.dk
Email
Forvalter
Billede

Type

karsten.rasmussen@webhiker.dk

Lille husmandssted ejet af en agronom

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris børn

Pris Gruppe

Rønnely

Vis kort
Adr

Maglebjerg 3
4520 Svinninge

Kontakt

Maja og Erling Olsen

Rønnely har et økologisk jordbrug med
produktion af grøntsager – særligt mange
rodfrugter, men også kål m.m. dyrkes på
gården. Gården var tidligere
biodynamisk, men da kravene til dette
blev skærpet blev Rønnely økologisk,
hvor de dog fortsat dyrker efter samme
høje standard.
En del af Rønnelys jord ligger på den
inddæmmede lammefjord og her er
jorden særligt god til rodfrugter, hvilket
efter egne udsagn er medvirkende til at
deres gulerødder og kartofler hører til
blandt Danmarks bedste.

Type

Tlf
59 26 56 58
Hjemmeside http://www.ronnely.dk/
Email
Forvalter
Billede

bestilling@ronnely.dk

Økologiske og biodynamiske grøntsager og salg af andre økologisk
importerede varer i gårdbutik

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris
børn

Pris
Gruppe

Rørmosegård - ukrudtshajen

Vis kort
Adr

Søndervangsvej 55 ,
4581 Rørvig

Kontakt

Hans-Henrik W Torp,

På Rørmosegård har de en besætning af
30 moderfår af racen Såne og Texel samt
omkring 5 Dexter køer, plus lidt fjerkræ
såsom gæs og høns. Der er også bistader
på gården, men da nogle af nabomarkerne
dyrkes som konventionelt landbrug, kan
honningen herfra ikke betegnes som
økologisk.
Til gården hører ca. 18 tdr. land benyttes
hovedsageligt til foderafgrøder til brug til
dyrene på gården.
På Rørmosegård sælger de også
lavteknologiske ukrudtsmaskiner, som
bl.a. dem man kan se i bonderøven.

Type

Tlf
59 91 88 11 , 20 86 88
Hjemmeside http://www.ukrudtshajen.dk/
Email
Forvalter
Billede

rørmosegård@ukrudtshajen.dk

Gård med gårdsbutik og dyrkning af fodderafgrøder, køer og får samt fjerkræ.
Yderligere salg af lavteknologiske redskaber.

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris børn

Pris Gruppe

Vinperlen

Vis kort
Adr

Lundemarken 19,
4532 Gislinge

Kontakt

Bjarne Thougaard,

Vinperlen er Sjællands første økologiske
vinproduktion. På sine 4 hektar jord og
en hal på 250 m2 dyrker Bjarne
Thougaard sin lidenskab for økologisk
vin produceret på friland.
Det er primært rødvin, der produceres på
gården, men de laver også blandt andet
jordbærvin, hvid vin af hyldeblomster og
mjød, samt økologisk æg, honning og
vingreneflis – der kan bruges til rygning.

Tlf
59 41 10 00, 20 66 01 16
Hjemmeside http://www.vinperlen.dk/
Email
Forvalter
Billede

Type

bjarne@vinperlen.dk

Sjællands første økologiske vinavler. Producerer yderligere mjød, æg og
honning

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris
børn

Pris Gruppe

Viskingegård

Vis kort
Adr

Ejerne af Viskingegård ejer yderligere
også tre andre gårde, hvor en del af
planteavlen er sammendrevet mellem
gårdene. Viskingegård er hovedgården og
det er på denne at den økologiske
gårdbutik, der vandt Fødevareprisen
2011, kan findes.

Forsingevej 4
4470 Svebølle

Kontakt
I alt driver de 764 Ha. Økologisk
planteavl, men de har bl.a. også en
konventionel griseproduktion.
I 2007 fik de bygget Mejnerts mølle på
gården så de kan male deres egen korn og
bage brød fra egen avl. På Viskingegård
arbejder i denne sammenhæng med et
program for sporarbejde, der skal hjælpe
forbrugeren med at følge kornet fra det
bliver sået og til det det malet og ligger
pakket i pose.

Type

Tlf
59 29 47 07
Hjemmeside http://viskingegaard.dk/
Email
Forvalter
Billede

kontakt@broedforlivet.dk

Gårdejerne ejer fire gårde i alt, med sammenlagt 764 ha. Øko. Planteavl.
Har stor passion for mel og arbejder på sporarbejde af at følge kornet til
melet.

Tidspunkter og priser
Periode Ugedage Åbningstid Entré Pris voksne

Pris børn

Pris
Gruppe

Vængegården

Vis kort
Adr

Vængegårdsvej 18, Allindelille,
4370 St. Merløse

Kontakt

Hanne & Ole Barnstein Sørensen

Tlf
Hjemmes
ide

57 60 01 00
http://www.ecoweb.dk/gaardbutik/vaengegaard
/index.htm

På Vængegården lægger de stor
vægt på kvalitet i kødet og mener
at det bedste kød kommer fra
ungdyr, hvorfor de slagter
ungtyrerne når de er ca. halvandet
år og kvierne når de er to år.
Kvæget er af racerne Hereford og
Simmertaler, og på Vængegården
får de lov til at gå ude hele
sommeren.

Email
Forvalter
Billede

Type

Hereford og Simmentaler oksekød, og foder produceret på egen marker

Tidspunkter og priser
Perio Ugeda Åbnings
de
ge
tid

Ent
ré

Pris
voksne

Pris børn

Pris Gruppe

