
VI ARBEJDER MED 
BÆREDYGTIGHED

Vil du økologi 
 – og mere til?



Vores mål er hele tiden at skabe udvikling, 
der øger dyrevelfærden og bæredygtigheden. 
Et af vores tiltag er, at vi har plantet skov på 
20-35 pct. af grisenes markarealer. 
Her skabes leveforhold der er naturlige for en 
gris og træerne kan udnytte dyrenes gødning.
Bertel Hestbjerg, Hestbjerg Økologi

”



Økologi er et vigtigt skridt på vejen mod en 
bæredygtig fødevareproduktion. 
Det røde Ø garanterer blandt andet, at du 
får mad uden rester af sprøjtemidler og en 
høj grad af dyrevelfærd.

Men vi vil endnu mere. Når du vælger vo-
res økologiske produkter, er du sikker på, 
at vi har målt på bæredygtigheden.

I vores arbejde med bæredygtighed bygger 
vi rundt om økologien og bidrager  endnu 

mere til at skabe balance mellem natur og 
landbrug. Vi tænker i helheder, hvor både 
mennesker, økonomi, miljø og samfund 
er med i regnestykket. F.eks. minimering 
af energiforbrug, forbedring af livskvali-
tet for dem, som arbejder på gården, og 
produktionens bidrag til et mangfoldigt og 
varieret liv og landskab.

Du kan have tillid til, at vi gør alt, hvad vi 
kan, for at de produkter, du køber, bidra-
ger til en bæredygtig udvikling.

BÆREDYGTIGHED ER ØKOLOGI … OG MERE TIL

En bæredygtig udvikling er en udvikling, 
som opfylder de nuværende behov 

uden at bringe fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Brundtland rapporten, FN 1987

Butik



Læs mere om RISE på seges.dk/bæredygti ghed og f nd liste over producenter, som arbejder m

ed RISE

Vi ser naturen som vores vigtigste samar-
bejdspartner. Vores mål  handler om biody-
namik, bæredygtighed og ”grøn omstilling” 
og dermed om den pligt, vi har til at gøre 
vores holdninger til konkrete handlinger.
Hanne Risgaard, Skærtoft Mølle

”



Læs mere om RISE på seges.dk/bæredygti ghed og f nd liste over producenter, som arbejder m
ed RISE

HVORDAN ARBEJDER VI?
Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed ved hjælp af et 
analyseværktøj, som vurderer gårdenes bæredygtighed indenfor miljø, klima, 
økonomi og sociale forhold. 

Med analyseresultaterne i hånden arbejder vi ud fra vores udfordringer, så vi 
bliver mere bæredygtige i alle aspekter og ikke kun i det, som vi er gode til.  

Analyseværktøjet, 
vi bruger, kaldes RISE, 

som står for ”Response-
Inducing Sustainability 

Evaluation.
RISE er et 

internationalt 
anerkendt værktøj 

i arbejdet med bære-
dygtighed og benyttes 

i dag i mere end 
50 lande. 



Vi dyrker mange forskellige, gamle 
kornsorter, som er sundere for os og 
bidrager til en genetisk mangfoldighed.
Niels Foged, Falslevgård Mølle
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Falslevgård Mølle

HVEM ER VI? 
Vi er et netværk af producenter, som med afsæt i økologien arbejder 
systematisk med bæredygtighed ud fra en systematisk tilgang. Vi 
har det til fælles, at vi med afsæt i økologien alle brænder for at lave 
bæredygtige produkter med ekstra hensyn til både jord og mennesker. 

T  2182 3587 
M  hestbjerg@bertels.dk
W  hestbjerg.dk

T   7447 4480
M mail@skaertoft.dk
W  skaertoft.dk

T  9858 3947 
M  niels@falslevgaard.dk
W  falslevgaard.dk



Denne folder er trykt af KLS Pureprint - et af verdens to eneste trykkerier, der kan dokumentere 100 % biologisk nedbrydelighed i alle m
aterialer. De har udviklet egne trykfarver, der er plantebaserede, og de anvender kun miljøvenligt nedbrydeligt papir. Folderen er Cradle to Cradle certi f ceret. 

Mød og få en snak om bæredygtighed 
med producenterne bag

PRODUCENT DAGE TID
HESTBJERG ØKOLOGI Torsdag d. 8. sep kl. 13-18

Fredag d. 9. sep kl. 13-18
Lørdag d. 10. sep kl. 13-18

SKÆRTOFT MØLLE Torsdag d.15. sep kl. 14-18
Fredag d. 16. sep kl. 14-18
Lørdag d. 17. sep kl. 10-13

FALSLEVGÅRD Onsdag d. 28. sep kl. 13-17
Torsdag d. 29. sep kl. 13-17
Fredag d. 30. sep kl. 13-17
Lørdag d. 1. okt kl. 10-13


