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FINALIST 1 Håkan Carlborg Källingby

Superinnovativ och nyfiken
På Källingby Gård i Uppland har Håkan Carlborgs intresse
för teknik och vilja att vara med och rädda världen fått
blomma ut i satsningar på att minska gårdens klimatavtryck.

D

et började
som ett

sparprogram
när Håkan
Carlborg tog
över föräldragården 1999.
Han började släcka lampor
och minska dieselanvändningen. Numera satsar han
målmedvetet på att ställa om
till en maskinpark som inte
använder fossilt bränsle och
som inte skadar marken.
– Förr gillade jag stora

traktorer som alla andra. Men
sedan 15 år gör jag tvärt om.
Jag vill ha så små maskiner
som möjligt för att klara uppgiften, säger Håkan Carlborg.
Solceller på tak och i
form av en rörlig solfångare
står för elförsörjningen till
bostäder, bilar, småmaskiner
och gården.
Det går dock inte att köpa
vilken elbil som helst, utan
det måste finnas ett helhetstänk kring tillverkningen
och konstruktionen för att
få utsläppen av koldioxid så
små som möjligt.
– För mig är det jättekul.
Jag är tekniknörd och tycker
det är så intressant.
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En flispanna står för all
uppvärmning och flisen kommer från den egna skogen.
– Det är spillet som flisas,
det som annars inte skulle
användas.
Gårdens maskiner kör
han på HVO-diesel men på
önskelistan står en eldriven
hjullastare och vätgasdrivna
traktorer. Bra sådana finns
dock än så länge inte på
marknaden, förklarar Håkan
Carlborg.
Han vill ha så lätta maskiner som möjligt, det är bra
för marken både på åkern
och i skogen.
– Jag tycker vi ofta använder för tunga maskiner.
Vi måste se ekogården som
en helhet och inte jobba mot
naturen.
Att satsa på biologisk
mångfald, ha en naturmiljö
runt åkrarna, att ha lagom
många djur och att i första
hand låta spannmål och andra
grödor gå till humanfoder
är delar i detta helhetstänkande. Målet är att gården
ska vara positiv för miljön
och klimatet.
Källingby gård ställde om
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till eko 1988, men sedan
dess har det skett en kontinuerlig utveckling av gården
och av de produkter som
kommer därifrån.
Att marknadsföra kött
som ekologiskt var kanske
tillräckligt för 20 år sedan,
men dagens medvetna konsumenter kräver mer.
Håkan Carlborg säljer i

dag marmorerat kött från
djur på naturbete och från en
gård som är så hållbar som
det går. Han håller också
på att introducera LSS, Low
stress stock handling, för att
förbättra och förenkla djurhanteringen och samtidigt få
mer välmående djur.
Fyra femtedelar säljs genom den ekonomiska föreningen Upplandsbonden, och
resten direkt till konsument i
form av köttlådor.
Sedan många år har Håkan
Carlborg odlat åkerböna till
foder, men förra året fick
han möjlighet att sälja bönorna till humankonsumtion.
– Jag har hittat en gammal
sort som mognar tidigare
och som därför passar här
uppe.

FAKTA.
KÄLLINGBY GÅRD
Ort: Knutby, öster om
Uppsala.
Areal: 145 hektar åker, 40-50
hektar bete (ägt och arrenderat), samt 75 hektar skog
Grödor: vall, råg, höstvete,
havre, oljeväxter, åkerböna
Djur: totalt 100-120 över året.
Basen är 35 dikor av Hereford/Angus och i slaktdjuren
korsas Simmental in. Köper in
cirka 20 kalvar per år från en
mjölkbesättning.
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SAGT OM
HÅKAN CARLBORG
”Ständigt nyfiken – men klokt eftertänksam
– på nya grödor, tekniker, maskiner och idéer
utvecklar han Källingby Gård i lagom takt.”
”Håkan är nyfiken och kunnig och tar
reda på olika saker, så han är bra att ringa
om man vill ha råd. Han funkar som en
rådgivare.”
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JURYNS
MOTIVERING
”Håkan är en inspiratör. Han söker hela
tiden ny kunskap och har ett brett intresse
inom jordbruk. Han är ett föredöme för
många bönder.
”Han är superinnovativ och jätteframåt
när det gäller förnybar energiproduktion på
gården.”

Han är ständigt nyfiken på nya idéer,
nya grödor och ny teknik, men alltid
klok och eftertänksam. Han vet vad
han vill, är alltid påläst och delar gärna
med sig av sin kunskap.
Håkan Carlborg är en lågmäld men
betydande inspiratör som tidigt tog
klimatpåverkan på allvar i sitt företag.

”Han utvecklar gården hela tiden och räknar
på det så att det blir ekonomiskt klokt
och genomtänkt.”

EKOLOGISKT LANTBRUK 1 FEBRUARI 2020

37

