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SAGT OM 
GUN RAGNARSSON

”Genom en enorm lust, glädje och kun-
skap sprider hon inspiration till både kollegor 
och konsumenter. En djurhållning med 
kvalitet långt före lagar, krav och standarder.”

” Hon hörs, hon syns och hon märks. 
Framför allt i grisdebatten.”

”Allt Gun gör, görs med naturlig glädje och 
nyfikenhet. Hon är en stor inspiration för mig.”

”Hon tar emot studiebesök från när och 
fjärran. Tror inte det finns någon mer 
entusiastisk, duktig och framåt ekobonde 
vad gäller gris i alla fall. Alla vet vem Gun är 
och det är väl också för att hon så villigt delar 
med sig av sina kunskaper.”

”Gun skriver inspirerande om sina grisar på 
Facebook och är ett sprudlande föredöme 
för alla lantbrukare.”

JURYNS
MOTIVERING

”Med sitt publika företag, sin egen 
orädda inställning, sitt konsekventa 
försvar av det ekologiska lantbruket 
och sitt ideella engagemang i olika för-
eningar bidrar Gun Ragnarsson starkt 
till att stärka det ekologiska lantbru-
ket. Hennes energiska framtoning 
smittar av sig och har bidragit till att 
hon fått ovanligt många nomineringar 
till Ekoböndernas ekobonde.
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EKOBÖNDERNAS EKOBONDE 2020

risarna gil-
lar att leva 
i flock, att 
bygga bo 
och att röra 
på sig. De 

här faktorerna ligger bakom 
hur paret Gun och Martin 
Ragnarsson har byggt upp 
sin gård Kärragärde utanför 
Tvååker i mellersta Halland. 
 – Alla gårdens byggnader 
har vi ritat och planerat 
tillsammans med professor 
Bo Algers. Så allt är byggt 
utifrån grisens naturliga 
beteende, säger Gun Rag-
narsson.
 Det betyder att gården 
har ett slags storboxsystem 
där grisarna själva kan välja 
var de ska bygga sitt bo, och 
att de har tillgång till rejält 
med halm och att de själva 
väljer om de vill vara inom-
hus eller utomhus. 

Sedan starten 1990 har 
paret Ragnarsson tagit 
emot studiebesök och varje 
år kommer flera hundra 
personer. Det är allt från 
skolklasser, politiker, lärare, 
medlemmar i Naturskydds-
föreningen, Rotarygrupper 
och barnfamiljer.

 – Jag har ett ansvar som 
bonde att visa upp och 
berätta om hur mat kan 
produceras med glädje och 
kärlek till både djuren och 
jorden. 
 Dels vill hon visa hur 
djuren har det så att konsu-
menterna kan äta grisköt-
tet från gården med gott 
samvete, dels tycker hon 
det är viktigt att väcka ett 
intresse för lantbruk i en 
vidare krets.
 – Jag tror vi måste ha in 
nya typer av människor i 
lantbruket. 

Att vara ekobonde är 
självklart för Gun Ragnars-
son, men hon nöjer sig inte 
med det.
 – Jag är helt övertygad 
om att vi måste jobba mer 
hållbart. 
 Hon lyfter fram djurväl-
färden och omsorgen om 
djuren, att gårdens miljö-
påverkan ska vara så liten 
som möjligt och att elen på 
gården, där slaktgrisarna 
föds upp, endast kommer 
från solceller och vindkraft-
verk. Sedan några år körs 
också alla bilar, traktorer 
och maskiner på HVO.

 – Att tänka biologisk 
mångfald är också jättevik-
tigt och det är till verklig 
nytta på flera sätt.

Gun Ragnarsson vill 
också lyfta fram ett frukt-
bart samarbete med forsk-
ning och akademi under alla 
år. Just nu deltar gården i 
tre projekt som handlar om 
gödsel och kväveförluster, 
djurvälfärd samt vallens 
potential som grisfoder.
 – Att  bidra med sin tid 
och sin gård är för mig en 
självklarhet. Vi ekobönder 
måste flytta fram positio-
nerna och visa det genom 
mätbara resultat. Då kom-
mer Sveriges ekolantbruk 
att bli bäst vad gäller håll-
barhet och trovärdighet.

Det mesta av köttet säljs 
via Scan och finns då med i 
Scans ekologiska sortiment. 
Men tio procent säljs under 
eget varumärke till privat-
personer och restauranger. 
 – Det är väldigt roligt 
att ha en nära kontakt med 
sina kunder och en extra 
fjäder i hatten är att sälja till 
tidigare vegetarianer och till 
före detta grisbönder!

Omsorg om djuren och en tro på hållbarhet driver 
Gun Ragnarsson på Kärragärde i Halland. Gården tar 
varje år emot flera hundra personer för studiebesök.

Ett sprudlande föredöme 

G

FINALIST   2   Gun Ragnarsson Kärragärde

Ort: Tvååker mellan Falken-
berg och Varberg i Halland.
Areal: 175 hektar.
Grödor: Korn, höst- och 
vårvete, havre, råg, åkerböna 
och vall odlas som foder till 
grisarna.
Djur: 144 suggor i en hel-
integrerad besättning, vilket 
innebär att gården föder upp 
cirka 3 500 grisar till slakt 
varje år.
På nätet: ragnarssons.com.

FAKTA. 
KÄRRAGÄRDE

 www.ekolantbruk.se 

eller sms:a på 

0730-12 21 80

RÖSTA NU!
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