
 

Landbomuseet N 55 30.927 E 009 23.281 
 

Cachen ligger skjult ved Landbomuseet Kolding, der er et 

besøg værd for unge og gamle. Museet er oprindelig en 

privatsamling startet af Johannes Elbæk og du finder nærmest 

alt indenfor landbrugsredskabet gennem de sidste 100 år. 

Som noget helt særligt så er alle maskiner istandsat så de 

virker.  

 

Museet har til huse på Brødsgård, der ligger midt i 

skovrejsningsområdet Harte Skov. Både gården og skoven er 

ejet af Naturstyrelsen. I området findes der flere stier, en 

primitiv overnatningsplads, et bålhus med shelter, en 

landskabsudstilling og en krolfbane.  

Se mere om landbomuseet her. www.landbomuseet.dk 

Se mere om området her www.koldingaadal.dk 

Klap en ko N 55 31.009 E 009 22.879 
 

Cachen er gemt, hvor der altid er mulighed for at klappe en 

ko. 

 

Koen er en del af aktiviteten ”Ta’ på ko-jagt” en 

familieaktivitet med udgangspunkt i køer og græsning. På 

”jagten” skal I finde i alt 9 ko-skiltene og indsamle stempler til 

folderen. Folderen kan hentes nær plancheudstillingen eller på 

www.oplevkolding.dk  

 

Fra cachens gemmested er der også en fantastisk udsigt over 

overdrevet, der strækker sig ned til Vester Nebel Å, der løber i 

bunden af det bakkede landskab. Eneste minus er at man kan 

høre motorvejen, øv.  

 

 

Høslætengen N 55 31.173 E 009 23.076 

 

Denne eng er en høeng, der plejes af et høslætlaug med leer 

to gange årligt, da engen er så stor slås græsset også med en 

slagleklipper og en fingerklipper, der begge findes i 

landbomuseets udstilling. Planen er at man hvert år vil slå de 

samme dele af engen med det samme redskab, hvilket over 

tid gerne skulle betyde at der er forskel på, hvilke planter der 

vokser hvor.  

 

Førhen sagde man, engen var agerens moder. Dette betyder 

at førhen var det mængden og kvaliteten af det hø man kunne 

slå på engene ved vandløbene, der bestemte hvor mange dyr 

og dermed hvor meget gødning man havde til markerne. 

Hvilket havde betydning for mængden af afgrøder. 

 

Høengen som naturtype er ved at forsvinde i Danmark, da 

denne driftform ikke længere passer ind i det moderne 

landbrug. Det er ærgerligt for på høengen vokser mange 

forskellige og ofte sjældne planter. Ved at slå høengene med 

le gavner man de mange urter, som har det svært i 

konkurrencen med græsser og bændenælder der ellers 

dominerer disse områder. Når høet efterfølgende fjernes fra 

engen udpiner man arealet, da man fjerner næringsstofferne. 

Dette gavner de naturlige planter på engen og resultatet bliver 

over årene - en artsrig og blomstrende eng. 

 

Du kan læse meget mere om høslæt og enge i 

landskabsudstillingen ved Landbomuseet og på kortbordet ved 

høslætengen. 

 

 

 

 

http://www.oplevkolding.dk/

