
”På landet oplever 
man den værdi, der 
handler om, at der 
altid er brug for én.
PERNILLE SCHIRMER, Johannelyst, Gl. Rye

Frihed er at kunne 
gå ud i haven og tisse
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en 1,5 km lange grusvej gennem skoven ved Gl. 
Rye fører os ned til ejendommen Johannelyst. Som det 
bør være sådan et sted som her, så består velkomstkomi-
teen af gårdens hund, der springer rundt med en pind i 
munden. Kort efter kommer Claus J B Pedersen og Pernille 
Schirmer ud og hilser på. På Johannelyst har parret 31 ha 
i alt, og deres jord ligger ned til Mossø og Gudenåen. På 
toppen ligger stuehuset med en fantastisk udsigt. Hvis 
man nogensinde skulle tale om at stå midt i naturen, så 
må det være her. På gården har de 12 islænderheste, 
der boltrer sig i de smukke omgivelser sammen med otte 
andre heste, som er opstaldet hos Claus og Pernille. 

Netop naturen og hestene er grundene til, at Claus og 
Pernille har valgt at leve deres liv her langt fra alfarvej. 

– Det kan måske lyde lidt sært, men for mig er der en 
kæmpe værdi i, at jeg kan gå ud og tisse i haven, uden 
naboerne ser det. Og det at lade hunden løbe frit omkring, 

mens man går en tur på sin egen jord, det er altså en god 
følelse. Jeg trives bare bedst i naturen, så jeg har altid vidst, 
at jeg skulle bo her omkring, fortæller Claus, mens vi går en 
tur op mod familiens yndlingsspot, en bakketop, hvor der 
er panoramaudsigt ud over Mossø. Pernille tilføjer: 

– Her har vi noget at være fælles om som familie. Det er 
et fælles ansvar at få passet hestene, køerne og markerne, 
så vi laver helt naturligt ting sammen som familie; det er 
ikke kunstigt skabt kvalitetstid. Jeg tror også, at det har 
positiv betydning for vores ægteskab, det giver luft at have 
landbruget som fælles base. 

Naturen som legeplads
Hun ser en stor værdi i at have familien tæt på og nyder 
godt af, at svigermor også bor lige i nærheden, og selvom 
parrets tre børn nu alle er flyttet hjemmefra, så har nærhe-
den haft betydning for deres opvækst.  

tekst CLAUS QUIDING  | |  foto DAVID BERING
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– Vi har ikke været bekymret for, om der skulle ske dem 
noget, de har altid været omkring os og har ikke kedet 
sig. De har leget her midt i naturen eller hjulpet os. Vi har 
fået nogle børn, som er harmoniske og har begge ben 
solidt plantet på jorden, og de kan klare sig selv. Der har 
altid været noget at give sig til, og sådan et sted som her 
oplever man den værdi, der handler om, at der altid er 
brug for en. Alle hjælper til, det er en helt naturlig ting, en 
integreret del af dem, understreger Pernille. 

Så nemt som muligt
Vi er på vej ned til det jordstykke, hvor familiens fire 
limousinekøer går med deres kalve. De afgræsser også 
for naboer og Naturstyrelsen, der ejer en del af jorden 
op mod Johannelyst. Undervejs pifter Pernille efter sin 
stolthed, avlshingsten Heimir, der kommer luntende op 
imod os. Hun bruger en del tid på avl af islandske heste og 
er engageret i islændersporten i Danmark.   

– Det er vigtigt for os at organisere arbejdet på gården, 
så vi skal bruge mindst mulig tid på at passe det. For 
eksempel har køerne jo fri adgang til foder, og alle dyrene 
har fået automatiske vandingstrug. Se, der er igen et 
eksempel på, at vi forsøger at få mindst muligt bøvl, siger 
hun og peger på en palle fyldt med sække med træpiller.

– Vi har masser af brænde, det sælger vi til andre og 
køber så selv træpiller til at fyre med. Men vi går ikke 
på kompromis med kvalitet, så vores køer bliver aflivet 
her på marken, så ingen risikerer at få transportstress. 
Kalvene går med moren, til de bliver aflivet, så vi fravæn-
ner ikke. Vi sælger til private og har en lang liste med faste 
kunder. Vi holder os på det her niveau i antal køer, det er 
overkommeligt og stadig udfordrende og spændende at 
arbejde med, pointerer Pernille.

 

BONUSINFO Flagstangen 
i haven er en fødsels-
dagsgave fra Pernille 
til Claus. Hun gik ud i 
skoven og fandt det mest 
lige grantræ og fældede 
det. Sammen med sin 
søn barkede hun stam-
men af, og dermed havde 
de en flagstang. 

BAGGRUND
Ejere  Pernille Schirmer og Claus J B Pedersen

Ejendom  Johannelyst ved Gl. Rye

Købte ejendommen i 1983

Pernille er regnskabsfører på Mølleskolen i Ry

Claus er logistikchef hos Blue Ice Explorer

De to døtre er uddannet som natur- og fritidsvejledere i 

Norge. Sønnen går på Bygholm Landbrugsskole

Web  johannelyst.dk 
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Liv i det lokale 
Claus tog i sin tid uddannelsen som landmand, men fandt 
hurtigt ud af, at han ikke ville være fuldtidslandmand. 
Han har gennem alle årene haft fuldtidsjob ved siden af 
sit deltidsbrug. 

– Det her er fritid, det er og bliver min hobby. I stedet 
for at dyrke sport eller se tv bruger jeg min tid herude. Jeg 
er jæger, og det er også medvirkende til, at jeg synes, at 
dette sted er det bedste i verden, smiler Claus.

Selvom det er hobby, så er det afgørende for ham, at 
landbruget ikke giver underskud. De lejer lidt jord ud og 
er flere sammen om at dele maskinerne, for eksempel 
brakpudser og rendegraver, for at holde økonomi i det. 
Bedriften kan ikke bære store maskininvesteringer. Men 

hvis køernes foderudgifter overstiger indtægten fra dem, 
så er det slut med køer på gården; det skal kunne betale 
sig, pointerer Claus. 

Deres kødproduktion betegner de selv som af høj 
kvalitet, og derfor sælges kødet til priser i den  høje ende 
af skalaen. De ser sig selv som værende med til at holde 
hjulene i gang for mange små virksomheder i området. De 
køber foder hos landmændene, udstyr i hestebutikkerne, 
dyrlægen kommer på besøg, og den lokale beslagsmed og 
slagter har også opgaver på gården.  

– Vi er medvirkende til at skabe liv i området, også på 
grund af opstaldningen, der hjælper andre med at kunne 
dyrke deres fritidsinteresse og så endda i denne smukke 
natur, smiler Pernille.  

PRODUKTION
• Avl og hestepension Islændere

•  31 ha afgræsning, græs og udlejning

•  4 limousinekøer med salg af kød. 


