
                            Tur til økologiske grise i Hestbjerg

Foto: Kirsten Harbo. Tekst: Jens Daasbjerg.

Onsdag den 6-6 havde DN-Holstebro arrangeret en tur til Hestbjerg for at se Bertel Hestbjergs økologiske grise.
Bertel Hestbjerg er en af Danmarks største producenter af økologiske grise, nemlig ca. 30000 om året.

 Villy Pedersen fra DN-Holstebro byder de mange fremmødte velkommen

 

  Bertel Hestbjerg med børnene

Bertel Hestbjerg fortalte indledningsvis om gårdens drift. Grisene skal passes og håndteres hver dag året rundt, så 
der er 17 ansatte på gården. De 1200 søer + grise skal flyttes rundt på de forskellige marker, og det foregår tit om
natten, når der er ro på dyrene.



 Grise ved mosen.

I samarbejde med Holstebro Kommune er Bertel Hestbjerg gået igang med et forsøg med at pleje en mose i 
området ved hjælp af grise. Mosen består af et sumpet område med en del bevoksning. Grisene kan godt lide at gå
og rode i den bløde jord.



 Her har grisene lavet en slags "rede" de kan ligge i.



 Bo Boysen fortæller om naturplejen.

Biolog Bo Boysen fra Holstebro Kommune fortalte deltagerne om plejeprojektet i mosen. Projektet er ret nyt, så 
det skal senere vise sig, om grisene forbedrer leveforholdebne for de mere sjældne planter i området.

  Søer der græsser.

Når grisene er fravænnet kommer søerne ud på nogel store marker, hvor de går og græsser. De kan gå ind i de 
store hytter når det er de har lyst.



 

 Deltagerne betragter den store mark med søer.

   Soen med sine grise.

Når soen skal have grise, får den sin egen indhegning med hytte, så den har ro til at føde. Når smågrisene er nogle
dage gamle bliver de lukket ud i det fri. Derefter kan de løbe over hele marken og blande sig med nabogrisene, 
men de kan sagtens finde hjem til deres mor igen.

  Et kig ud over marken med søernes indhegninger.



 Kaffe og kage til alle.

Til slut gik turen på ialt 4 km. til en lejrplads i nærheden. Her serverede DN-Holstebro kaffe og kage til alle. Det 
var tiltrængt.

  Hygge omkring bålet.

DN-Holstebro siger tak til Bertel Hestbjerg for den interessante rundvisning og orientering om økologisk 
griseproduktion.
Det kan anbefales at lægge turen forbi Hestbjergvej og Ormstrupvej, her kan man få et kig til grisene fra vejen.
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