Studiebesök-Öppen Gård Gårdarna är öppna torsdag den 16 nov kl 16-18.
Mostorps Gård
Mostorps Gård ligger mellan Getinge och Slöinge, nära
E6. Gården drivs av Peter von Braun.
Här finns helheten från uppfödning till konsument och
ett eget slakteri. Gårdsbutiken har en stor charkdisk
med proffsig personal och manuell service. Mostorp
levererar produkter till butiker och restauranger i hela
Halland. Här finns cirka 200 kor av blandras Charolais,
Simmental, Hereford och Angus. Köper in köttraskalvar.
Totalt på gården finns ca 1000 djur. Förutom nötkreatur
har vi på gården även uppfödning av får och bisonoxar.
Det som är viktigt för oss på Mostorp är att vi har hela
kedjan från uppfödning till konsument.

Vägbeskrivning:
Från Göteborg/Falkenberg: Vid färd på E6/E20 norrifrån – välj avfart Slöinge. Kör söderut på Gamla E6
cirka 2,5 km. Titta efter skylten Gårdslakteri Mostorps
Gård ligger på vänster sida.
Från Malmö/Halmstad: Vid färd på E6/E20 söderifrån
– välj avfart Kvibille eller avfart Getinge. Följ Gamla E6
norrut och passera Getinge. Mostorps Gård ligger ca
2,5 km norr om Getinge på höger sida.
Mostorps Gård, 305 77 Getinge
http://mostorpsgard.se/
Kontaktperson: Lennart Bengtsson 070-579 63 24
Ove Carlsson

Finsbo Gård
Från noll till hundra på sju år……Finsbo Gård drivs sedan 2011 av bröderna Oskar och Carl Kjell. När vi tog
över stod gården tom efter att här bedrivits mjölkproduktion. Vi ställde om till KRAV och började med några
köttraskvigor och växtodling. Idag har vi ca 40 kalvningar per år och föder upp alla djuren till slakt, totalt
ca 100 djur. Vi bedriver växtodling på ca 100 ha och
odlar vall, spannmål och potatis. I den enkla gårds
butiken säljer vi vår potatis och andra lokala produkter.
De flesta djuren levereras till Gröna Gårdar men en del
säljer vi själva som köttlådor. Djuren som mestadels är
Angus föds upp på enbart gräs och beten. 2016 byggdes ett nytt stall med djupströ och skrapgång.
Vägbeskrivning:
Från Simlångsdalen: Kör mot Oskarström. Vid T-kors
kör vänster mot Sennan. Efter ca 3 km kör man igenom
gården.
Från E6 och Jönköping: Sväng av väg 26 mot Åled.
I liten rondell i Åled sväng mot Sennan. I Sennan tag
höger mot Simlångsdalen. Efter ca 2 km kör man
igenom gården.
Vrenninge Finnsbo 903 313 94 Sennan
http://www.finsbogard.se/
Kontaktperson: Anna Kristensson 070-214 41 15
Niklas Pettersson

Skottorps Säteri
Gården ägs och drivs av familjen Gunnarsson. På
gårdarna som företaget driver finns det cirka 700 mjölkkor och 160 köttraskor. Mjölkkorna är uppdelade på
två gårdar, Ränneslöv och Skottorp, det är cirka 80%
Holstein och 20% SRB. Största delen utav köttraskorna
är Charolais-korsningar och Hereford, avelstjurarna i
år är av rasen Charolais, Angus och Hereford. Gården
behåller alla tjurar till slakt och köper även in cirka 150
djur via förmedling för slutgödning. Mjölken säljs till
Arla samt gårdens egna mejeri och köttet säljs till KLS
Ugglarp. Gården brukar cirka 1500 ha åkermark, 350 ha
betesmark och 50 ha skog. Företaget har 16 personer
heltidsanställda.

Vägbeskrivning:
Från E 6 tag av ”Skottorp/Skummeslövsstrand” och kör
österut igenom Skottorps by. Korsa en landsväg och
kör rakt in på allén som leder till slottet och mejeriet
(ca 3 km från E6).
Skottorps Slott, 312 96 Laholm
http://www.skottorpssateri.se/
Kontaktperson: Hans-Gunnar Enggaard 073-324 37 08
		
Göran Gustafsson

