Økologi, dyrevelfærd
og bæredygtigt landbrug

”Du skal kende og kunne håndværket for at drive den her
slags landbrug. Alt foregår på naturens og dyrenes præmisser. Planterne skal gro uden kunstige tilsætningsstoffer, og
grisene skal klare sig uden antibiotika og andre præparater – det kan sagtens lade sig gøre, men det kræver, at du
kan Landmandens ABC og respekterer naturens orden.”
Hans Erik Jørgensen, Risbjerg Landbrug

Landbrug på naturens og dyrenes præmisser
Midt i den smukke fynske natur ligger Risbjerg Landbrug – en dansk, alsidig landbrugsejendom
med en større økologisk bedrift, der drives med den største omsorg for både dyr og planter
af Hans Erik Jørgensen og Kirsten K. Rasmussen.
Omsorg og ikke mindst trivsel er kendetegnende for
Risbjerg Landbrug, som leverer økologisk svinekød af
høj kvalitet til slagteriet Friland og har et koncept, som
er godkendt af Dyrenes Beskyttelse – med andre ord
100 % økologisk landbrug med fokus på dyrevelfærd
og bæredygtighed.
Risbjerg Landbrug er en bedrift, hvor der er betydningsfuld sammenhæng mellem mark og stald: De afgrøder,

vi laver på marken, er det foder, som dyrene skal spise,
og den gødning, der kommer fra dyrene, er de næringsstoffer, vi kan bruge på marken til at gøde afgrøderne
med. Vi arbejder cirkulært, hvor alle faser i processen er
afhængige af hinanden. Det betyder også, at vi konstant
er opmærksomme på hver enkelt del – går der noget
galt det ene sted, kan det have negativ indflydelse på
hele bevægelsen.

Medarbejdere anno 2016
Hans Erik: arbejder fuldtid på gården
Kirsten : arbejder fuldtid på gården
Raluka: passer søerne i faremarken
Ciprian: passer smågrise i smågrisestald og meget andet
Ionut: passer slagtesvin i slagtestald
Esben: kører traktor og passer markerne
Ida: landbrugselev

Risbjerg Landbrug er
fordelt på fire gårde
Nygård
Faremark og smågrise
Risbjerg
Slagtesvin – det er også her,
medarbejderne bor
Lillegården
Her bor familien
Stenbjerggård
Lade med tørreri samt udlejning

Fam. Jørgensen købte Lillegården i 2012, hvor de i dag bor og
trives side om side med dyrene.
Familien består af Hans Erik,
Kirsten og børnene Anders,
Anna og Signe, der dog ikke
længere er hjemmeboende.
Landbrugslivet er en hjertesag
for Hans Erik, som har været
landmand siden 1989 og er
formand for Økologisektionen
i Landbrug & Fødevarer.
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Vi er FRI til at dyrke vores
passion for dyrevelfærd

Risbjerg Landbrug er en økologisk bedrift med et sohold på
ca. 300 søer samt produktion af
slagtegrise, Skotsk Højlandskvæg og får.

Kirsten og Hans Erik,
Frilandmænd siden 2000

I staldene er der altid masser
af halm og ensilage.

frilandøkologi.dk

Vi formaler og blander
selv alt vores foder.

Vores Skotske Højlandskøer, der er en meget robust
race og kan gå ude hele året – dog med ly og læ i vinterhalvåret – spiser overskud af ensilage fra grisene.
Derudover afgræsser de vores små skæve marker,
hvor det ikke er muligt at dyrke andre afgrøder end
græs og holder plantedækket nede på en lille eng med
beskyttet natur.

Vores får holder ukrudt væk på den
lille mark med juletræer. Vi har valgt
fåreracen Shropshire, fordi de har
grantræer, langt nede på spisesedlen
og er relativt nemme at holde inde i
indhegningen.

Trods troen på at dyrke landbrug
efter de gamle dyder fornægter vi
ikke udvikling og ny teknik, der ikke
er til skade for dyrenes trivsel.
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”Vi arbejder med dyrene på deres præmisser,
uanset årstid og vejrforhold.”
Vi er erfarne specialister i økologiske
frøblandinger.

Frøsalget a.m.b.a
Telefon: 7538 1744
Park Allè 14
DK-6600 Vejen

JJ

Byg Horne ApS

A16119

Murer & Entreprenør
Kontor: Tlf. 62 60 21 40
Jan Jørgensen
Biltlf.: 40 10 87 58

Vi har åbent hele døgnet på vores
webshop - www.froesalget.dk

“Frøsalget er eneleverandør af
økologisk blanding 893, som er
udviklet specielt til frilandsdrift”

Du er altid velkommen til
at ringe til os på 75 38 17 44

Vi bygger alt i haller og landbrugsbygninger
JJ Byg Horne udfører alle former for murer-, støbe- og entreprenørarbejde, og vi laver alt inden for
staldinventar, gyllesystemer og kloakering samt totalløsninger.
www.jjbyghorne.dk • info@jjbyghorne.dk

VI SKABER VÆRDI
FOR DET ØKOLOGISKE
LANDBRUG

Alsidigt markbrug
• Vi driver 350 hektar og ejer 235
• Al jord er omlagt til økologi

• Vi dyrker primært korn, ærter, lupiner,
hestebønner, græs og græsfrø
• Korn og proteinafgrøder er foder til
grisene
• Også græsset anvendes til grisene,
som folde og ensilage

• Græsfrø sælger vi videre til et frøfirma,
der oprenser det til brug i økologiske
græsblandinger

I marken
– økologisk planteavl med fokus på et højt udbytte
I marken forbinder vi de gamle landbrugsdyder med nyeste teknologi inden for økologisk landbrug: Sædskifte,
skrællepløjning og afgrødevalg kombineret med at så
alle afgrøder på rækker og radrense med kamerastyret
maskine.
Vi anvender kun de bedste sorter af både korn og frø,
som kan holde ukrudt nede, og som er mindst modtagelige for sygdomme og skadedyr.

Vi har mange afgrøder – dels for at sprede risikoen, hvis
en enkelt art bliver hårdt ramt af sygdomme, og dels for
at have flere afgrøder at tilbyde vores grise. Vi forsøger at lave vores egen protein, så vi kan blive lidt mere
selvforsynende. Derfor er der både ærter, hestebønner
og lupiner i marken.
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Risbjerg Landbrug
Møllergyden 3
5683 Haarby

Tag direkte kontakt til:

for mere information om Risbjerg Landbrug.

www.risbjerg.nu

11454 • www.jsdanmark.dk

Hans Erik Jørgensen på 40 73 11 33
eller til Kirsten K. Rasmussen på 60 49 52 40

