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Bondegård og landbrug

Side 1

Hvordan ser der ud på en bondegård?
Hvad er en bonde, og hvad er en gård?
Hvad er et brug? Hvorfor hedder det ’landbrug’?

Nogle siger ’en bondegård’,
andre siger ’et landbrug’
og ofte siger man bare ’en gård’.
Det betyder det samme.
Ordet bondegård kommer af, at det er en
gård med en bonde. En bonde kommer af
’boende’, så det siger altså, at det er én,
der bor der hele tiden.
Bonde er et gammelt ord.
De første mennesker i Danmark efter istiden
boede ikke fast, men flyttede rundt.
Men så lærte man at dyrke jorden, og så
kunne man blive boende på samme sted.
Den gang var Danmark dækket af skove,
så en bonde måtte først fælde alle træerne.
Det var et hårdt liv.
Som bonde kunne man gemme maden
fra marken til vinteren,
så man havde noget at spise,
selv om der ikke var noget på marken.
Man kunne også gemme foder til dyrene.
Der er sket meget, siden de første bønder
begyndte at dyrke jorden i Danmark.
På en gård dyrker landmanden i dag
jorden med forskellige slags planter.
Planterne kan bruges som foder til dyr og
som mad til mennesker.
En landmand kan både være en mand
og en dame.
I gamle dage havde hver gård så mange dyr,
som planterne på marken kunne give foder til.

En landmand kan både være en mand og en dame.
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Bondegård og landbrug

Side 2

(

I dag er det anderledes.

Det kommer især fra husdyrene.

I dag findes der mange gårde, som ikke har
nogen dyr. Og der findes mange gårde, som
har mange flere dyr, end de kan dyrke foder
til på gårdens marker.

Du får meget mere at vide om økologiske
gårde her i ’Hvad er økologi?’

Så der er noget særligt ved hver gård.
Der er også stor forskel på, om en gård
drives som økologisk gård. En økologisk
gård bruger ikke gifte til at sprøjte med.
Den bruger heller ikke kunstgødning.
I økologisk dyrkning af jorden må man kun
bruge naturlig gødning.
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Bondegård og landbrug

Opgaver

(

1

Hvad levede folk af i Danmark, før der kom landbrug?

2

Hvilke fordele er der ved at bo ét sted og dyrke jorden der?

3

Nævn nogle forskelle, der er mellem en gård i gamle dage og nu.

4

Hvordan kan du lettest få at vide, om en gård er økologisk?
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