
Sådan finder du Knuthenlund:
Tag afkørsel 48 på motorvej E47. Kør mod Nakskov 
gennem landsbyen Nørreballe indtil du kommer til
byen Stokkemarke. I Stokkemarke drejer du til højre
ad Keldernæsvej. Efter ca. 1 km drejes til venstre ad 
Knuthenlundvej. Knuthenlund ligger for enden af
Knuthenlundvej. Parkering er mulig foran Mejeriudsalget. 

Åbningstider:
15. juni til 15. august – åbent alle ugens 7 dage fra 11-17.
Resten af året er der åbent fra torsdag - søndag 11- 17.
Januar lukket. Mejeriudsalg tlf.: 3013 5971 og 4234 0415.
Mød vores hyrdehund og følg med når dyrene 
inddrives og malkes hver dag klokken 15. 
Café. Gratis entré. Rundvisning mod betaling.
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Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7b, 4952 Stokkemarke. 
Tlf. Godskontor 54 71 13 80. Tlf. Mejeriudsalg 3013 5971 og 4234 0415.

besøg også Mejeriudsalget eller find os på www.knuthenlund.dk
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Dansk



Tag på besøg midt i lollands milde og frodige 
natur. Oplev et åbent gods, der gerne viser dyr 
og marker frem. Gå en tur i skoven. Tag en 
sludder med en af vores nysgerrige geder. 
Se vores dyr blive malket. Følg arbejdet med 
den friske mælk i vores gårdmejeri. 
Og smag resultatet i vores Mejeriudsalg, hvor 
du ud over godsets egne produkter finder et 
bredt udvalg af produkter fra andre lokale, 
lollandske producenter.
På Knuthenlund Gods midt på lolland kan 
både børn og voksne have fornøjelse af et besøg.

På Knuthenlund føler vi os meget priviligerede 
over at leve midt i den smukke natur. 
driften blev i 2007 omlagt til økologi og
økologien spiller i det hele taget en afgørende 
rolle for os.
Vi ønsker at bevare naturen så varieret og 
frodig, som muligt - til gavn for både planter, 
dyr og mennesker. Og vi vil gerne dele glæden 
med alle andre, der er interesseret i livet på 
landet og naturens mange facetter.
Vi glæder os til at se dig.
   
  Med venlig hilsen

Velkommen på landet.

Naturen. lolland byder på noget af danmarks 
mest frodige natur. her finder man en særdeles nærings-
rig jord, som kombineret med et mildt klima, giver nogle 
helt favorable dyrkningsvilkår. Og her har vores malkefår 
og geder de allerbedste betingelser for at vokse sig stærke
og give den bedst tænkelige mælk, som vi kan forarbejde 
til helt unikke produkter.

Mejeriudsalget. I vores mejeriudsalg
kan du købe en lang række af godsets egne 
mejeriprodukter, charcuterivarer og meget andet.
Vi tilbyder frisk fåre- og gedemælk, bløde og faste oste, 
yoghurter og et udvalg af lamme- og gedekød.

Godset. Knuthenlund blev oprettet i 1729 af 
grevskabet Knuthenborg. hovedbygningen er dog 
først opført i 1880érne.
det er muligt at tage på gåtur på stierne i godsets skov.

Dyrene. Vi har godt 500 økologiske malkefår- og 
geder på godset. I sommerhalvåret kan man få en sludder 
med dyrene på foldene. I vinterhalvåret er vores stalde 
åbne for besøgende. dyrene inddrives og malkes hver 
dag klokken 15 og malkningen kan følges gennem et stort 
vindue i vores Mejeriudsalg – det er i øvrigt ganske gratis.


