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Min ønskegård

Side 1

Hvordan skulle din gård se ud,
hvis du fik mulighed for at blive landmand?

Hvis du vil være landmand,
som voksen…
Du får 10 millioner kroner.

Det kan du købe en god gård for.
Lav en tegning, der viser,
hvor gården skal ligge på markerne.
Hvad har betydning for,
om gården ligger på en god måde?
Lav en tegning, der viser nogenlunde,
hvordan selve gården ser ud set fra luften.
Hvad skal man især leve af på gården?
Hvad betyder det med hensyn til:
- Hvilke dyr man holder på gården?
- Hvad man dyrker på markerne?
Hvor skal dyrene være om sommeren?
Hvor skal dyrene være om vinteren?
Hvor vil du få foder fra til dyrene?
Skal det være en økologisk gård,
eller en almindelig gård?
Hvorfor vil du helst have gården
lige på den måde?
Hvor meget jord, vil det være godt at have
til gården?
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Hvis du selv kan vælge,
hvor gården skal ligge,
hvad vil du så synes er vigtigt
med hensyn til jorden?
Hvad betyder jorden for,
hvor meget udbytte der kan høstes?
Er der andet, der kan få betydning for,
om du kan høste mest muligt?
Skal der være noget natur omkring gården
foruden de dyrkede marker?
Hvilke produkter vil du kunne sælge
fra gården?
Vil du selv sælge produkterne direkte
til dem, der skal spise det,
eller vil du sælge det videre på én gang?
Hvad tror du, at du kan få for et kilo kød?
Hvordan passer det til prisen i en butik?
Hvor mange penge kan du mon
få ind på et år?
Hvor mange skal I bo på gården?
Hvor mange skal arbejde på gården?
Hvem skal betale dem?
Tror du, at du bliver glad for
at være landmand?
Tror du, at andre vil være glade for
at komme på besøg på din gård?
Hvad vil du så lægge vægt på,
når du fortæller om din gård?
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