Söndra Norregård

Fem gårdar
MED UTSÖKT KÖT T FRÅN SÄVSJÖ KOMMUN

Maria Sporre

På gården Söndra Norregård betar tackor med
lamm. Nordsvenska hästen Jerker och några kossor
hjälper också till att hålla landskapet öppet.
Lena Ahnstedt

Ekhamra gård, Häggatorp
På de vackra markerna runt Häggatorp betar våra
dikor, kalvar och får. Gräset ger köttet fin kvalitet och
djuren håller landskapet öppet. Gården är kontrollerad och godkänd enl KRAVS:s regler. Vi vårdar ömt
en gård med fornminnen och gamla ekar.

Gamla torplämningar i skogen och åkerholmarna
med de stora ekarna påminner om svunna tiders
arbete. Nyaste tillskottet på gården är vallhunden
Midas, som ska hjälpa matte i arbetet med fåren.
Gården brukas ekologiskt.

Ekhamra Gård, Häggatorp

från fem familjegårdar i Sävsjö kommun.
Där skogen möter de öppna ängarna betar våra
djur stora delar av året. Omsorg om djuren och våra
omgivningar är viktigt för oss.

Maria Sporre

Gårdarna levererar kvalitetskött som är extra mörat
för god smakupplevelse.
hsreklam.se 201001

Förutom djuren så har vi skog, turism och entreprenad. På gården finns också katterna Sara, Lina och
lille Charlie. Vallhundarna Becky och Ella gör sitt
dagliga jobb när de hjälper oss att flytta djuren.
Lena och Ingemar Ahnstedt

Smålands Eko-kött består av nöt- och lammkött

Kontaktperson: Olof Carlsson 070-426 57 70

Välkommen att köpa vårt kött!

Skepperstad

I kyrkbyn Skepperstads östra del ligger vår gård
med ekologisk nötköttsuppfödning. Sedan 1995
har gården kontrollerats och godkänts enligt
KRAV:s regler.

Olof Carlsson

På Sunnerby Södergård utanför Vrigstad har vi ett
hundratal dikor med kalvar. Vi som driver gården är
Birgitta Carlsson tillsammans med sönerna Per och
Olof med familjer. Gården har drivits i släkten sedan
början av 1900- talet där Per och Olof är fjärde
generationen.

Kalvar av raserna Simmental och Hereford föds
på gården och stannar där hela sin uppväxt. Alla
djur är ute på sommaren och betar på våra betesmarker som har många kulturminnen. På vintern
är alla djuren lösgående i ett luftigt och dragfritt
stall med utomhusklimat. Allt foder till djuren är
odlat på våra marker.
Conny och Leif Karlsson

Björnskog Västergård

Björnskog Västergård är en familjegård som nu
brukas av tredje generationen. Här värnar också
nu flera generationer, med starka band till gården,
om dess karaktär och framtid.

Vi vill hålla landskap öppet och levande med hjälp
av våra betande djur. Våra djur, som främst består
av rasen Charolais, föds upp på ett naturligt sätt
där korna går ute på bete med sina kalvar under
sommarhalvåret. Under vintern får djuren foder
producerat på gården. Korna har tillgång till ligghallar med halmbäddar men väljer själva om de vill
vara ute eller inne. Våra djur föds upp enligt KRAV:s
regler och vi garanterar god djuromsorg.

Den stora ekängen och närheten till Ärnanässjön
ger karaktär och en underbar livsmiljö både för
människor och djur. Slåtter och bete formar landskapet runt om oss, det landskap som vi också ser
är grundpelaren i vår turismverksamhet där vi hyr
ut fritidshus.

På gården finns andra verksamheter där skogen är
en viktig del. Vi hyr även ut stugor till turister.

Vår djurproduktion är ekologisk och godkänd
enligt KRAV:s regler. Vi värnar om djuren och
landskapet.

Birgitta och Olof Carlsson

Sunnerby Södergård

Leif Henriksson

Conny och Leif Karlsson

Leif Henriksson

