
    

 

Aktiviteter 
1. Rundvisning i stalden 
2. Se hvordan brug af teknologi øger dyrevelfærd og -sundhed 
3. Mulighed for at overvære aftenmalkningen 
4. Udstilling der viser, hvor meget en ko æder og drikker i døgnet 
5. Udstilling af forskellige afgrøder 
6. Oplysning om økologi og diverse smagsprøver 
7. Prøv at sidde i en traktor, klap kalven, leg i halmen, bag snobrød 
8. Smagsprøver af landbrugets produkter 
9. Få en køretur med veterantraktor og vogn 
10. Forsmag på landsbyliv- boder og stande fra landsbyen Branderup  
11. Udstilling om biavl m.m. 
 

          
    

 
Velkommen til 

Revslund 
 
Søndag den 20. september 2009, kl. 10-16 

Gårdens navn: Revslund 
Gårdejer  
Tatiana og Jens Peter Skovsgaard 
Revslundvej 4, 6535 Branderup 
 

Kontakt os: 
Telefon 7483 5011 / 4096 0011 
Fax 7483 5017 
revslundgaard@mail.dk 

Flere oplevelser i landbruget: www.aabentlandbrug.dk 
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Velkommen til Revslund 
Vi er meget glade for at kunne byde besøgende velkommen til 
Revslund. Vi er glade for besøg og I er meget velkomne overalt på 
gården, både i staldene og på markerne. 
 
Familien 
Familien består af Tatiana og Jens Peter Skovsgaard og deres børn 
Maria på 12, Emil på 10 og Lene på 8 år. Ægtefællerne er uddannet 
landmænd. Familien har 3 fjordheste og et antal geder. Tatiana er 
hobbyrytter. Maria er stævnerytter. 

               
 
Udover landbruget er Tatiana aktiv på Branderup Rideskole, både som 
instruktør og i foreningen. Jens Peter bruger en del af fritiden i den 
nystartede Friskole i Branderup og tager på fisketur med Emil og Lene. 
Hele familien elsker at tage på ferie, ikke mindst den årlige skiferie ser 
alle frem til.  
 
Gårdens historie 
Tatiana og Jens Peter overtog gården i fri handel i 1995. Den tidligere 
ejer var 5. generation på gården, hvis historie kan føres tilbage til 
1600-tallet. Under udgravninger i forbindelse med byggeri er der 
fundet spor fra middelalderen.  
Gården var ved overtagelsen på 90 ha med 60 malkekøer i en 3 
rækket bindestald. Siden er staldene udvidet i flere omgange. Sidst i 
2009 med ny løsdriftsstald til 400 køer med malkekarrusel, som klarer 
malkningen af 50 køer ad gangen. Der er nu 240 ha til gården + 200 
ha i forpagtning. Familien har opført en vindmølle på gården, der er 
drevet økologisk siden 1998.  
 

 Produktionen 
I staldene er der 400 malkekøer + 400 kalve. Køerne yder i 
gennemsnit ca.  9.000kg mælk om året. De fodres med græs, majs, 
korn og indkøbt proteinfoder... 
Køerne er, som de økologiske regler foreskriver, ude på græs mindst 
150 dage om året. For at kunne give mælk skal de have en kalv om 
året. Mælken sælges til Arla Foods og kreaturer, som skal slagtes, 
sælges til Friland A/S. 
   

 
 
Markerne 
Markbruget drives i samarbejde med 2 andre økologiske landmænd. 
På markerne dyrkes græs, majs, byg og havre. På gården forsøger de 
så høj grad af selvforsyning som muligt, dvs., alt hvad der dyrkes på 
markerne bruges til kreaturerne. Der lejes maskinstation til gylle-
udbringning og finsnitning. Der er 5 ansatte på gården. 
 


