
 Per Brunberg, Björketorps gård 

Glassförsäljning ger 
egen mjölk 
mervärde  

MILK 

Detta är innovationen 1 

Egentillverkad glass i många smaker säljs på gården 

På Björketorps gård tillverkar och säljer Per Brunberg glass gjord 

av mjölk från gårdens egna kor. Basen är ett gediget intresse för 

att ta vara på lantbrukets produkter, vilket Per har med sig från 

sin uppväxt. Därför är all glass gjord på äkta råvaror. Den har en 

ovanlig bredd av smaker som Per själv tagit fram. 

Glassen säljs i gårdens butik, där det också finns en mjölkauto-

mat. Glass levereras även till närliggande restauranger och säljs 

på mässor. 

Gården har en nära kontakt med konsumenten. Otaliga grupper 

på studiebesök har passerat och kosläppet på våren är en given publikmagnet. Man vill verk-

ligen sprida kunskap om lantbruk. 

Per har fem goda råd till den som vill utveckla sin idé. Man ska göra det man tycker om, sälja 

det man själv tycker är gott, göra något som fyller en lucka, göra det med en dräglig arbetssitu-

ation och göra det i samarbete, involvera grannar och vara hjälpsam. 

”Jag vägrar att göra något bara för att det ska bli en positiv siffra i bokslutet. Det ska ge något 

för dem som arbetar på gården.” 

Bättre ekonomi och förmånen att arbeta med det man verkligen vill 

Hade ett stort intresse för tillverkningen och ville öka omsätt-

ningen genom att öka värdet på produkten 

Per började tillverka glass i större skala för sex år sedan. Myndig-

hetskontakterna har varit ett problem. Det har varit långsamt 

och svårt med regeltolkning. Tillverkningen har varit en rolig ut-

veckling. Kontakter med duktiga glasstillverkare både inom och 

utom Sverige har varit viktig. 



G L A S S F Ö R S Ä L J N I N G  G E R  E G E N  M J Ö L K  M E R V Ä R D E   

    Gårdsbeskrivning 2 

GÅRDEN 

4 heltider varav 1 i glassproduktionen. Har 

också praktikanter, även från utlandet. 

Ekologisk produktion. 

220 ha åker varav 100 ha vall. 

Odlar även höstraps, åkerbönor, rågvete 

och korn. 

 

DJUREN 

120 mjölkkor av SRB- och Holsteinras pro-

ducerar 9 600 kg KRAV-mjölk i robotmjölk-

ning. 

VARFÖR FUNKAR DET? 

Intresset är den viktiga orsaken till att det här fungerar. Intresset för att till-

verka en äkta produkt. Intresset för att utveckla produkten. Intresset för sam-

arbete och för att kommunicera lantbruk på gården. Barnen på studiebesök är 

de framtida konsumenterna.  

Och så är glassen god! Tillverkningen är en nisch som passar in och gården har 

ett strategiskt läge intill en större väg. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Allt från lätta till leriga jordar. 

Tempererat kontinentalt klimat. Milt men 

torka förekommer. 

Altitud: 15 m över havet. 

Lutning: 0 %. 

Gården ligger utanför Ronneby i Blekinge. 

 

VALLSKÖTSEL 

Bete: Ja 

Slåttervallar med rajgräs, timotej, ängs-

svingel samt röd- och vitklöver. Skördas 

som ensilage. 

Lejer in för skörd och gödselkörning. 
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