Ved du, hvor din mad kommer fra?
- Velkommen til Åbent Landbrug søndag den 15. september kl. 10-16
De fleste danskere bor med et bugnende og saftigt spisekammer lige udenfor døren. Søndag den 15.
september kl. 10 – 16 bliver stalddørene slået op, og danske landmænd står klar til at tage imod
forventningsfulde og nysgerrige danskere, der gerne vil vide, hvordan deres mad produceres, og hvor
den kommer fra.
Åbent Landbrug er en glimrende mulighed for at komme ud at hilse på landmænd og
fødevareproducenter i hele landet og se, hvad de avler op af jorden og frem i staldene.
-78 gårde over hele landet slår dørene op og tager imod nysgerrige børn og voksne. Næsten alle
produktionsgrene i dansk landbrug deltager. Der er derfor ingen undskyldning for ikke at blive klogere
på, hvor mange æg en økologisk høne lægger om året, eller hvor mange liter mælk der kan malkes fra
en af verdens mest klimavenlige køer, siger Peter Nyegaard Nissen fra Landbrug & Fødevarer.
Alsidigheden i dansk landbrug er gevaldig, og netop ved Åbent Landbrug kan danskerne se forskellen på
store og små, økologiske og konventionelle landbrugsbedrifter. Fælles for dem alle, er den kvalitet,
passion og omhu, de danske landmænd lægger i produktionen af fødevarer. Hver dag produceres der i
Danmark fødevarer af høj kvalitet - fødevarer der også er meget efterspurgte i udlandet.
Kom tæt på den gode smag
Udover selve landbruget lægger Åbent Landbrug vægt på at binde bord og jord sammen. På de fleste
gårde kan de besøgende få smagsprøver på produkterne.
-Hos mælkeproducenterne er der smagsprøver på mejeriprodukter, kyllingeproducenterne vil forkæle
gæsternes kræsne smagsløg med veltilberedt kød og hos flere gartnerier, bær- og frugtproducenter kan
man smage både tomater, agurker, hindbær og jordbær samt saftige og helt friske danske æbler og
pærer. Mange steder vil der være gårdbutikker med salg af friske frugter eller grøntsager, eller noget af
det fineste kalve- og oksekød, der kan findes i kongeriget, siger Peter Nyegaard Nissen.
Det er ikke kun for sjov og for den gode smag skyld
Dansk landbrug er en væsentlig faktor for både dansk eksport og for beskæftigelsen i landområderne i
Danmark. Således er ikke mindre end 183.000 jobs i den danske fødevareklynge og en indtjening på 148
mia. kr. i eksportværdi. Særligt danske minkskind er en eftertragtet vare i Kina. Alene på minkområdet
vil der i 2013 være en eksport i omegnen af 13 mia. kr. Det giver omsætning, liv og udvikling på landet
til fordel for de mange danskere, som ikke nødvendigvis vil bo i de store byer.
Allerede nu kan du på www.aabentlandbrug.dk få mere at vide om de deltagende gårde. Søg efter
produktionstype eller geografi for at finde frem til lige den gård, du gerne vil besøge - eller se om der
ikke ligger en gård i nærheden af dig. Åbent Landbrug bliver afholdt søndag den 15. september kl. 10-16.
Det er gratis, og der bliver rig lejlighed til at kigge, klappe, smage og spørge.

Åbent Landbrug koordineres af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Landbo- og
Familielandbrugsforeninger, Arla, Danish Crown, Tican, Kopenhagen Fur, Dansk
Erhvervsfjerkræ, Dan Hatch, Dansk Gartneri. I 2012 fik 69.838 besøgende en spændende og
lærerig dag på de åbne gårde.
Læs mere på: www.aabentlandbrug.dk og på www.facebook.com/aabentlandbrug
For yderligere oplysninger og information - kontakt
- Projektleder for Åbent Landbrug Peter Nyegaard Nissen, 2488 3918 el. pnn@lf.dk
- Mediechef i Landbrug & Fødevarer Ole Hampenberg Andersen, 5553 4022 el. oha@lf.dk

