
Rejseprogram 

 

Bæredygtighed handler om at give jorden videre til næste generation for at skabe de bedst mulige 

forhold for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid.  
 

Hvad sker der med affaldet, når vi smider det ud? Hvordan kan vi blive endnu bedre til at håndtere 

affald bæredygtigt? På formidlingscenteret Nomi4 i Holstebro, får vi en større viden om hvorfor 

det er vigtigt, at vi sorterer vores affald bedst muligt, og bevarer værdierne, så mest muligt kan 

genanvendes og blive til nye produkter. Vi hører om hvordan Nomi4 deponerer, forbrænder, gen-

anvender og genbruger affald. Efter besøget er vi klædt bedre på, til at tage ansvar overfor naturen 

og gøre en indsats for et sundt og godt miljø, så vi har råstoffer og ressourcer nok i fremtiden.  

Vi kører videre til herregården Ausumgaard, der beskæftiger sig med landbrug, bæredygtighed, 

energi, kvalitetsfødevarer og events. Vi starter besøget med en lækker frokost—en varm ret med 

gårdens egne produkter inkl. én øl eller vand.  
 

Ausumgaard er et moderne landbrug, som driver 1.000 ha økologisk planteavl og 50 hd skov. Der 

produceres 500.000 slagtekyllinger årligt, og har derudover vindmøller, melorme og stenformalet 

mel, og arrangerer flere større markeder i løbet af året. Vi hører om produktionen af bæredygtig 

energi—biogas og vindmøller samt den nyopstartet græsprotein fabrik.  Hos Ausumgaard er den 

overordnede vision at skabe noget, der kan videreføres—og som nogen kan have lyst til at videre-

føre efterfølgende. Derfor ligger fokus på bæredygtighed i alt hvad de fortager dem. De arbejder 

derfor ud fra seks bæredygtige fokuspunkter eller elementer, som kan sammenkobles som eger i 

et hjul. Elementerne skal være fornuftigt afbalancerede for at hjulet skal kunne rulle, og samtidig 

skal der være en kraft eller en katalysator i midten, som sætter hjulet i gang og som sikre fremdrift.  
 

Forventet hjemkomst kl. 16.00-17.00. 

 

BÆREDYGTIGHED 
 

Afgang 

26.05 2021 



Rejsen indeholder: 

✓ Kørsel i 4 stjernet bus  

✓ Smurt rundstykke med kaffe 

✓ Rundvisning på Nomi4 

✓ Frokost på Asumgård 

✓ Rundvisning på Asumgård 

✓ Kaffe og kage  

✓ Bidrag til Rejsegarantifonden samt alle  
      lovpligtige skatter og afgifter 
 
 

Opsamlingstider: 

Bestilling 

Skave Turistfart Kl. 06.30 

Silkeborg Kl. 07.30 

Ikast Kl. 08.10 

Hammerum Kl. 08.20 

Herning Kl. 08.30  

Pris pr. person   585 ,- 
 

Arrangør 

Skave Turistfart A/S 

 

  

  

Læserklubben, Mediehuset Midtjylland 

96 26 37 57 

mail@laeserklubben.dk 

Ret til ændringer forbeholdes.  

OBS!  

Turen er ikke for gangbesværede.  Husk godt 
og praktisk fodtøj samt tøj efter vejret. 
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