
 

En himmel og en 
jord til forskel 

 

Vore skotsk højlandskvæg  
går under åben himmel, og 
sammen med os forbedrer de 
jorden og opbygger humus, 
som renser luften for CO2 
som bindes i jorden til gavn 
for græsset, og klimaet. 
 
Dyrene skydes på marken, 
ingen dyretransport, 
ingen stress. 

 L@BØLLEG@@RD 

ØKOLOGISK/BIODYN@MISK 

  JORDBRUG 

 
 

 
v/Margith Bjerre og Villy Rasmussen 

Labøllevej 21, 5471 Søndersø  
Tlf. 2424 0084/4035 6055 

CVR: 32435289   

 E-mail: laboellegaard@gmail.com  

 Gårdbutikken er åben: 
Fredag: 13.00 til 18.00 
Lørdag: 10.00 til 14.00 

 
 

Besøg hjemmesiden: 

www.laboellegaard.dk     

Holistisk driftsform 
Sund jord, giver sunde planter, 
som giver sunde dyr, til gavn 
for natur og mennesker.  
Jorden dyrkes økologisk og 
biodynamisk.  
90% af dyre fodret er  dyrket 
biodynamisk på gården, resten 
er økologisk indkøbt. 

Kalvene går 
ved deres 
mor til de er 
8 måneder 
gamle. 
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Demeter-produkter 
  
er ikke alene økologiske - de er dyrket 
med biodynamiske metoder og præpa-
rater, der styrker deres sundhed og  
ernæringskvalitet. 
Der må ikke anvendes foder, medicin 
eller andet med GMO. 
Min. 90% af dyrefoderet skal være  
dyrket biodynamisk, gårdens selv  
forsyning skal dække min. 60% af  
foderet til kvæg.  

Jorden 
Jorden skal behandles med de biodyna-
miske præparater: Humus og Kiesel 
som ud sprøjtes på græsmarkerne,  
dette svarer til en homøopatisk  
behandling. Vi opbygger jordens humus 
lag ved at tilfører vores egen husdyr-
gødning som er komposteret og tilsat 
de Biodynamiske kompostpræparater, 
desuden anvender vi Biosa Herb 
(mælkesyrebakterier), vi fremstiller  
aktiv trækul ligeledes til opbygning af  
jordens humuslag. 
 

Klima venlig kød 

Omlægning til Biodynamisk 
GÅRDBUTIKKEN 
Kom og se den smukke  

natur, de fantastiske 

skotsk højlandskvæg og få 

det unikke kød,  

spegepølser og grillpølser 

med hjem.  
 

Når ren mad er 
vigtig! 

 
 

Vi sælger også: 
 

Økologiske land-æg 
 

100% rent økologisk  

æblemost /BØLLEMOST 
 

Økologisk is fra Engmark 

 

 

 

Det gode håndværk 
Den gode spisekvalitet, når det  

gælder kød, kommer ikke af sig selv. 
En god race med langsom tilvækst er 
en god begyndelse, sund foder, det 

frie naturlige og stress frie liv,  
nedskydning på marken, så er  

grunden lagt for et godt resultat.  

En slagter som kan det gode hånd-
værk, der kan mærke når lige netop 

dette dyr har krog modnet tilpas 
længe.   

Når han tryller med kødet og laver 
fantastiske spegepølser, grillpølser 
og leverpostej af det rene skære  
oksekød uden spæk fra svin eller 

 andre former for tilsætningsstoffer. 
alt sammen  

Gluten-og laktosefri,  
uden E-numre,  

Det er godt håndværk. 

 

 
 

Bæredygtig mad direkte fra 
marken. 

 

Når ren mad er vigtig! 


