
   Vi arbejder for, at hvis du blev genfødt 
som gris, ville du ønske, at du havnede 
her hos os i Hestbjerg Økologi



      Noget af det bedste – og mest udfordrende – ved arbejdet 
med økologiske grise er de skiftende årstider. Hver dag har 
sit vejr og det betyder, at ikke en eneste dag er helt ens.

St. Hestbjerg er en gammel familiegård, der 
har rødder helt tilbage til 1623. Bertel 
Hestbjerg er 16. generation på 
St. Hestbjerg. Da Bertel i 1995 overtog 
gården, startede han en produktion med 
frilandsgrise, og 10 år senere omlagde han 
bedriften til økologi.

De store vidder og den sandede jord på 
St. Hestbjerg passer perfekt til udendørs 
hold af økologiske grise.  

Vi har udviklet vores eget koncept med 
ekstra fokus på dyrevelfærd og bære-
dygtighed.  

Slægtsgård i Hestbjerg
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Grisen er oprindelig et skovdyr, som elsker at rode
i jorden mellem træerne – vi ønsker at skabe 
leveforhold, hvor grisen kan bruge sine instinkter og 
gøre det, der er naturligt for en gris. Derfor har vi 
plantet skov på ca. 30 % af grisenes markarealer. 

Træerne giver skygge til grisene om sommeren. 
Træerne er også med til at udnytte grisenes 
gødning og mindske udvaskningen af nærings-
stoffer. Om nogle år kan vi tynde i træerne og høste 
bioenergi.

Skoven på grisemarkerne og de faunastriber, som 
vi har sået på vores agerjorde, bryder landskabet 
og skaber et spisekammer for de vilde dyr. 
Vi ser flere fugle bl.a. agerhøns og det summer med 
insekter i faunastriberne.

Søerne farer (føder) på faremarken. Her har de hver 
en isoleret hytte, som er strøet med halm. Hver dag 
bliver søerne håndfodret, så de er rolige og trygge 
ved mennesker.

Skoven tilbage til grisene

      Et hvert udviklingstiltag på vores gård bliver først 
gennemført, når vi har en klar vurdering af, hvordan det 
bidrager til vores overordnede målsætning om stadig mere 
dyrevelfærd og en bæredygtig produktion.
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      Vi gør meget ud af god kontakt med vores dyr. Alle de 
grise, der er bestemt til avl, bruger vi meget tid på at gøre så 
trygge og tillidsfulde som muligt. En forstøverflaske med 
æblejuice er et fantastisk værktøj i den sammenhæng.  Det 
letter arbejdet omkring faring og det er langt sjovere og mere 
inspirerende at arbejde med tillidsfulde dyr.

Grisene fravænnes først når de er 10 uger gamle. Det 
er en ekstrem lang dieperiode, men ved den alder er 
grisens tarmsystem fuldt udviklet til at udnytte/fordøje 
fast føde, så rent sundhedsmæssigt er det en rigtig 
god investering. Efter fravænning så kommer de på 
stald. Stalden består af store, åbne stier. I én afdeling 
er der masser af halm, som grisene kan sove i. På en 
overdækket veranda er der ædeområde, hvor der 
tildeles friskblandet grovfoder to gange dagligt. 
Eksempelvis en blanding af græs, ærter og forskellige 
rodfrugter. Alt er selvfølgelig økologisk.

Og så har grisene adgang til en helt særlig 'wellness 
afdeling' med lyngflis. Her kan grisene bruge deres 
naturlige instinkter og rode med deres tryner
i en blanding af lyng, muld og småbuske. Det er en 
fornøjelse at se på. 

De forskellige tiltag for at højne dyrevelfærden betyder 
trivsel blandt grisene. Samtidig har vi ansat vores 
egen dyrlæge, der sikre, at der aldrig er lang ventetid 
fra en behandlingskrævende lides opdages, til at 
dyret er i behandling. Dette giver samlet en positiv 
sidegevinst i form af et meget lavt medicinforbrug. 

Dyrevelfærd
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      Vi har fokus på, at kødproduktion kræver uforholds-
mæssigt store ressourcer. Derfor søger vi hele tiden at 
identificere og indføre tiltag, der øger graden af bæredygtig-
hed, således at vi ikke begrænser kommende generationers 
muligheder for udfoldelse.

Marianne og Bertel Hestbjerg
   www.hestbjerg.dk 
        /hestbjerg.dk
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