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Carl Jonson Toften

vår hoppas Carl 
Jonson kunna så en 
framtidsgröda som 
han gett en skolklass 
i uppdrag att hitta 

genom att samarbeta med en 
matkreatör. Han är genuint 
intresserad av mat. 
 – Det som sticker ut mest 
är kanske att jag medverkade 
i juryn för Årets Kock 2015. 
Genom att vara med i det 
sammanhanget har jag fått 
kontakt med många stjärn-
kockar, berättar han.

Framtid och historia möts 
i Carl Jonson. Han började 
som konventionell lantbru-
kare och gick över till eko i 
mitten av 1990-talet.
 – På den tiden var det 
överproduktion och ganska 
negativt att vara vanlig bonde. 
När jag ställt om ringde Läns-
styrelsen i tid och otid för 
att få ”expertmedverkan” vid 
informationsträffar, från oss 
som ställt om, förklarar han.

Carl Jonson uppskattar 
vardagen med brukandet 
av jorden, men hans spe-
ciella grej är att resonera 
med människor kring det 
ekologiska systemet. Med 
åren har det blivit oräkneliga 
föredrag, framträdanden, de-
batter, insändare och inlägg i 
sociala medier. Det har gett 
honom erfarenhet av hur 
skeptiker argumenterar.
  – Jag blir inte satt på pot-
tan om jag får fel fråga. 

Som lantbrukare strävar 
Carl Jonson efter att bli 
bättre på att producera på 
naturens villkor. Han har 
marken obevuxen så kort 
tid som möjligt, solceller 
ger den energi gården gör av 
med och fordonen körs på 
HVO. 
  – I början av min ekolo-
giska bana inrättade jag mig 
efter ett regelverk. Nu vill 
jag komma längre än regel-
verket.

 Han är stolt över att ha 
koll på hur man lyckas med 
ekologisk växtodling, det vill 
säga att få bra, stabila skördar 
och bemästra ogräset. Fram-
över vill han gärna lyckas 
med att förändra världen. 
 – Jag vill fortsätta att 
bearbeta politiker för att få 
dem att förstå att allt hänger 
ihop.

Carl Jonson blir glad av 
att se kollegor som lyckas. 
Mjölkbönder som får god 
ekonomi när de arbetar 
med en stor andel bete i 
foderstaten gör honom 
varm inombords. Ett annat 
exempel är en konventionell 
grannbonde som utvecklar 
en metod att plocka bort 
vätskan ur stallgödsel för att 
få mindre markpackning vid 
spridning.
 – Grejer som för allt 
framåt, det är sådant vi 
behöver. 

EKOBÖNDERNAS EKOBONDE 2019

Carl Jonson är fullständigt övertygad om att ekologisk 
produktion är rätt och att det krävs gemensamma 
insatser för att rädda miljö och klimat. Träget fortsätter 
han att dela med sig av sin kunskap till både anhängare 
och motståndare. 

SAGT OM 
CARL JONSON

”Med en oförtröttlig kärlek för ekologiskt 
leverne inspirerar han både odling och 
omvärld med sitt intellekt.”

”Alltid hjälpsam i frågor som rör bran-
schen. Aldrig rädd att ta en diskussion, inte 
för att höra sin egen röst utan för att föra 
näringen framåt.”

”Väldigt kunnig, det tror jag alla håller med 
om. Han är så jäkla bra på så mycket.”

”Han är extremt kvalitetsmedveten, 
exempelvis är han en riktig gourmet 
med känsla för mat och tillagning.”

”Ungdomlig.”

”Testar gärna nytt.”

”Mycket musikalisk. Det är en tillgång 
även i yrket!”

Fajtas med fakta och hjärta

Toften

Ort: Heberg öster om 
Falkenberg.

Areal: 50 hektar åkermark 
och bete. 5-6 hektar ekologisk 
julgransodling.

Grödor: Livsmedelsgrödor 
som maltkorn, grynhavre, raps, 
konservärt och quinoa. 

För att sluta kretsloppet och 
minska transporterna betar 
grannens ungdjur på Toftens 
betesmark och Carl Jonson får 
stallgödsel i utbyte. 

Gården flyttades till platsen 
1852 av Carl Jonsons farmors 
farfar. 
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CARL JONSON har under lång tid 
varit en förgrundsfigur för ekologisk 
produktion i Sverige. Han har under 
flera decennier inspirerat andra genom 
sina djupa kunskaper om ekologisk 
odling. På senare tid har Carl Jonson 
varit en av de flitigaste ekoböndera i 
sociala medier. Förutom att förmedla 
odlingsråd är han där en skarp och 
saklig försvarare av ekologisk produk-
tion. Han håller god ton och har ett 
högt förtroende bland såväl ekologiska 
som konventionella lantbrukare.  

FAKTA

 www.ekolantbruk.se 
eller SMSa på 

0730-12 08 03
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