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Tufft ekonomiskt för ekogården
■■  LANTBRUK. Även

framgångsrika bönder får vända på slantarna

STOCKAMÖLLAN

De har gjort sina bästa
bokslut efter att de
blev ekologiska bönder.
Ändå är resultaten
inte tillräckligt bra.
Alvar och Carina Sonesson är ett par av alla
de skånska lantbrukare
som kämpar med att
skapa lönsamhet.

LANTBRUK
I FÖRÄNDRING
Del 1: Gunnaröds gård

Gunnaröds gård ligger naturskönt vid Stockamöllan
med både slätt och skog in
på knuten.
Paret tog över gården
från Alvar Sonessons föräldrar 1994, som hade tagit
över den efter Alvars farföräldrar.
Marken på andra sidan
Rönne å har brukats av
hans släkt sedan nio generationer.
Carina Sonesson, en
stadstjej från Trelleborg,
känner sig rotad här.
– Jag kan sakna havet,
men här har jag skogen i
stället. Här trivs jag och
här har jag mitt hem.
När de tog över gården
stod de i valet och kvalet
om de skulle fortsätta med
mjölkproduktion eller satsa på skog.
– Om jag inte hade varit
med i bilden så kanske det
inte hade varit ett lantbruk
här i dag, säger Carina Sonesson, som alltid haft ett
intresse för djur.

Fram till 2009 var de

konventionella mjölkproducenter. I dag driver de
en ekologisk mjölkproduktion med 130 kor.
Paret beskriver det som
ett beslut som mognade
fram. De fick också stöd av
grannar som har ekologisk
produktion.

Mjölkbönderna Alvar och Carina Sonesson på Gunnaröds gård med sonen Måns, snart sju år. Måns och systern Matilda har redan visat intresse för att ta
över gården. ”Men det hinner hända mycket och vi vill inte tvinga någon”, säger Carina Sonesson. 
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– Det är kul, för vi är
några bönder som bor
häromkring som alla har
vågat satsa, säger Carina
Sonesson.
Paret har lyckats behålla
en bra mjölkproduktion
trots omställningen. De
berättar att en ko i genomsnitt producerar 10 000 liter per ko och år.
– Korna mjölkar lika bra
som tidigare. Vi är faktiskt
bäst bland de ekologiska
producenterna i Skåne
enligt mätningar som har
gjorts, säger Carina Sonesson.

Det är också som ekolo-

giska bönder som de har
gjort sina bästa bokslut

EN DEL VECKOR
KUNDE VI INTE BETALA
RÄKNINGARNA. DET
SVED I HJÄRTAT NÄR VI
FICK TA AV BARNENS
SPARPENGAR.

under de 19 år de har varit
verksamma.
– Sedan är de inte bra
ändå, säger Alvar Sonesson.
År 2012 låg rörelseintäkten på omkring åtta miljoner kronor, ungefär två
miljoner mer jämfört med
resultaten under åren som
konventionella lantbrukare.

– Vi gjorde en ekonomisk

kalkyl innan vi gick över
till ekologisk produktion,
säger Alvar Sonesson.
Men ett varierande
mjölkpris gör det svårt att
förutse intäkterna och paret har precis gått igenom
en tuff period.
– Vintern och våren har
faktiskt varit den värsta
perioden i mitt liv. En del
veckor kunde vi inte be-

tala räkningarna. Det sved
i hjärtat när vi fick ta av
barnens sparpengar, säger
Carina Sonesson.

De tror att högre mjölk-

priser i konsumentledet
skulle skapa en bättre lönsamhet.
– Hade mjölkbonden
fått en krona mer per liter
hade det nog varit många
som hade kunnat anställa en person till. Vi hade
kunnat renovera och underhålla mer och det hade
gynnat många hantverkare. Det hade nog skapat en
framtidstro så att de yngre
skulle vilja ta över, säger
Carina Sonesson.
Alvar Sonesson har inga
förhoppningar om att det
kommer att ske en förändring inom en nära framtid.
– Mjölk och andra bas-

varor får inte kosta pengar. Betalningen vi får för
mjölken har legat på samma nivå ända sedan vid
började.

Inom

Lantbrukarnas
Riksförbund hjälper man
medlemmarna med att
lyfta fram värdet av det
som produceras på gården.
Paret Sonesson har hoppat på tåget och försöker
skapa en bättre lönsamhet
genom att nischa sig och
visa sin verksamhet utåt.
Carina Sonesson bloggar om livet på lantbruket och paret är ett ansikte
utåt för Skånemejerier.
– Jag tror det är ett sätt
att öka medvetenheten
bland konsumenterna. Det
är bra att vi har stränga
djurskyddslagar i Sverige,
men då är det viktigt att

vi får betalt också, säger
Carina Sonesson.
Deras förebilder är småskaliga verksamheter som
lyckats skala bort mellanhänderna och ha en egen
produktion med bättre
lönsamhet.

– Mellanhänderna slu-

kar mycket pengar. Wapnö
mejerier har hittat ett bra
koncept, men vi är inte där
än, säger Alvar Sonesson.
Det finns en dröm om
att på sikt öppna en egen
gårdsbutik. Köttlådorna
med nötkött, lamm och
kalv som de levererar sedan i våras är ett steg i den
riktningen.
– Det kan nog gå, bara
man vågar ta betalt, vilket
jag ibland har svårt för,
säger Carina Sonesson.
Petra Olsson

H Gården håller öppet för besökare
Öppen gård på
Gunnaröds gård
Den 24 och 25 juli
öppnar Alvar och
Carina Sonesson
Gunnaröds gård
i Stockamöllan
för allmänheten.

Besökarna får
bland annat se när
korna mjölkas, ta
en rundtur i stallet
och ta del av livet
på den ekologiska
mjölkgården.
Det är gratis

inträde, parkering
kostar 50 kronor
som går till äventyrarscouterna i
Eslöv.
I fjol hade gården
cirka 1 600 besökare.

Carina Sonesson framför huset hon vill göra till gårdsbutik.

I våras började de sälja lådor med kalv-, lamm- och nötkött.

