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Bøgebæk ved Tårs i hjertet af Vendsys-
sel har været slægtsgård i 100 år og 
nu fire generationer. Dorte og Bjarne 
genoptog landbruget på gården i 1983 
og omlagde til økologi i 1997.
I dag står sønnen Michael for en del af 
gårdens udvikling. 

Vores 45 jerseykøer leverer økologisk 
mælk til Thise Mejeri. Vi har opdræt 
af kødkvæg til lokalt slagtehus og 
privat salg, og afliver aldrig nyfødte 
tyrekalve. Vores slagtedyr er enten 
kødkvægsstude eller jerseystude fra 

mælkeproduktionen, der slagtes når 
de er to år.

Endelig har vi en mindre produktion 
af grøntsager på friland og drivhus 
med økologisk dyrkede tomater, chili, 
peberfrugt m.m. til engrossalg. 

Vi fortæller meget gerne mere om 
vores økologiske ægproduktion og 
pakkeri eller vores syn på et sundt 
landbrug i balance.
Ring til Michael 31 24 93 88 eller
Dorte 31 27 01 49
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Dybstrøelse i hønsehuset og 200 forskel-
lige frugtt ræer i hønsegården giver vores 
3000 æglæggende høner unikke forhold. 
Bøgebæk har været drevet økologisk 
siden 1997. Ægprodukti onen begyndte 
i 2000. Alle æg håndsorteres og pakkes 
dagligt. 
Vores høns går frit blandt masser af 
grønt og rodemateriale, så vi garanterer 
solgule blommer og bedre smag. Ved at 

lade hønsefl okken leve i frugtplantagen, 
holdes den sund, mens hønsene går i 
tryghed og hygger sig med nedfaldsfrugt 
som æbler, pærer og blommer. 
Vores eget korn udgør i dag 40 procent
af kraft foderblandingen, ligesom vi af-
tager spildkorn fra Aurion som rug, spelt, 
svedjerug og durum. Vi ønsker på sigt 
at øge selvforsyningsgraden og løbende 
udfase importeret soja og protein. 

Vores økologiske høns er af racen Loman 
Brun Light. Vi indkøber 3000 nye høns 
hvert år, når de er næsten æglægnings-
klar, og holder dem cirka 13 måneder, 
hvor de hver lægger omkring 300 
smukke, brune æg om året.
Æglægningen fordeler sig typisk på
7% XL, 80% L/M, 8% S, mens 5% fra-
sorteres på grund af skalkvalitet og 
lignende. 

ØKOLOGISKE ÆG
                     fra Bøgebæk Økologi I/S


