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Ekogris med danskt mervärde går bra

Det går bra för Danmarks största ekologiska grisproducent.
Konsumenterna köper gärna köttet med varumärket Poppelgrisen, trots
att det är dubbelt så dyrt som annat griskött.
Hestbjerg Økologi drivs av Bertel Hestbjerg och hans fru Marianne Fløe
Hestbjerg. De har ekologisk grisproduktion på sju gårdar i Västjylland med
1 500 suggor som går ute hela året.
Av deras 30 000 grisar föds 25 000 slaktgrisar per år upp i lösdrift, 5 000
säljs. Det är nästan lika många ekogrisar som föds upp i hela Sverige på
ett år.
Affärsidén är god djurvälfärd, hållbarhet och att ständigt utveckla idéer för
att göra allt lite bättre. De går längre än vad som krävs för att kunna sälja
köttet som ekologiskt. De får också extra betalt för sitt varumärke
Poppelgrisen fra Hestbjerg.
‒ Vi brukar säga att om du blir återfödd som gris så skulle du önska att du
hamnade här hos oss, säger Marianne Fløe Hestbjerg till tidningen Gröna
Affärer.
Hestbjerg Økologi har expanderat rejält och gick förra året med cirka 28
miljoner kronor i vinst (20,5 miljoner danska kronor).
‒ Det har gått bra för oss i två, tre år efter några sämre år. Men det ligger
väldigt mycket arbete bakom, säger Marianne Fløe Hestbjerg.
Det är stor efterfrågan på ekologiskt griskött i Danmark. Fler och fler
grisproducenter ställer om till ekologiskt.
‒ Foderpriserna stiger och konkurrensen ökar. Vi är glada för att vi är
etablerade, säger hon.
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Bertel Hestbjerg är den 15:e generationen på gården. När han tog över
efter sina föräldrar 1996 ville han förnya grisproduktionen och fick
inspiration från utegångsgrisar i England.
Han började i mindre skala tillsammans med en kamrat och sedan dess
har produktionen utvecklats i takt med hans visioner om djurvälfärd.
Nu går suggorna ute hela året och betar med tillgång till planterad
poppelskog. Smågrisarna avvänjs vid tio veckor. Grisarna utfodras med
ekologiska rotfrukter och slaktgrisarna har tillgång till ett ”wellness center”
där de kan leka och böka.
Som en av få gårdar i Danmark har Hestbjerg också en heltidsanställd
veterinär. Niels Peter Baadsgaard har jobbat i företaget i ett och ett halvt
år och är inriktad på förebyggande arbete.
‒ Det handlar förstås om god djurvälfärd, men också om att göra det
enklare för sig själv på jobbet. Ju färre sjuka djur desto färre problem och
högre säkerhet, säger han.
Hestbjerg har låg antibiotikaanvändning Målet är att den ska ned
ytterligare, helst till noll. Den stora utmaningen är att fler smågrisar ska
överleva. Ett nytt avelsprogram syftar till att få ned antalet smågrisar i
varje kull till 15, 16 stycken.
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