Landbruget
Det økologiske landbrug danner, sammen med haven, de naturlige rammer for
hverdagens aktiviteter. Der er mulighed for at være en del af jordbearbejdningsprocessen, vi dyrker 15,5 ha jord. Vi har et dyrehold bestående af kvæg, heste, kaniner,
geder og ikke at forglemme katte.
Landbruget leverer kød til kantinen. Der arbejdes på at øge brugernes og
medarbejdernes bevidsthed i forhold til naturens kredsløb.
De fysiske rammer for landbrugsgruppen er hovedsagelig naturen. Vi har foldene til
dyrene, markerne til afgrøderne og skoven, hvor vi kan hegne midlertidig til gederne.
Stalden med hestene og kattene er mest til vinterlogi og vores arbejdsplads i den mørke
tid. Derudover råder vi over en indhegnet ridebane og et hyggeligt sadelrum.
Når du har meldt dig til landbruget, bidrager du til noget levende og noget, der gror:
dyr og planter. Hver dag året rundt i al slags vejr, går vi ud og passer dyrene på Egholt.
Selvom vi bruger en maskinstation til det meste markarbejde, er der om sommeren en
del arbejde med at lave folde og flytte hegn og sørge for at dyrene har vand og græs
nok.
Du lærer om følgende områder inden for landbruget:












Du lærer om reproduktion: du kan være med i processen, når der fødes nye
dyreunger.
Du får indblik i at dyr, ligesom mennesker, kan blive syge og dø. Herunder kan du
være med til at passe og pleje syge dyr, samt deltage ved dyrlægebesøg.
Du ser, at vi får slagtet og henter kødet retur til vores fryser.
Du lærer at se, når dyr skiller sig ud fra flokken og ikke har det godt. Vi holder øje
med, når dyr taber øremærker og er med til at mærke nye kalve og gedekid.
Du lærer, at dine egne behov må træde lidt i baggrunden og eventuelt udsættes,
når du har ansvar for dyr.
Vi hjælpes ad med udmugning og udbringning af foder til de forskellige folde med
dyr.
Vi anvender biologi og zoologi, idet du lærer om forskellen mellem drøvtyggere og
en-mavede dyr, og du får kendskab til forskellige fodermidler.
Du lærer om dyreadfærd, og du lærer hvorfor vi skal være stille og rolig i omgang
med især heste.
Du lærer at bruge redskaber som skovl, greb og kost, og kan lære at køre ATV.
Ligeledes vil det være muligt at lære at køre traktor med vogn og at betjene andre
redskaber.
En gang i mellem kører vi en tur ud af huset: for at købe foder, for at hente kød på
slagteriet m.m.
Vi har deltaget på Roskilde dyrskue og udstillet vores heste.
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