
Lite om gården
Marken var tidigare en utmark till Hallansberg, som ägdes av Sten Sture, men på 
1840-talet styckades 360 hektar av från huvudfastigheten och fi ck namnet Stensfält. 
Stensfält ägs sedan 1998 av Per-Erik Persson och Eva Hernefur. 

Det fanns inga byggnader alls på nya fastigheten, så Charles Emil Löfvenskiöld, en 
berömd arkitekt, anlitades för att rita gården. Ladugårdarna byggdes av material 
från den egna skogen och var sammanbyggda med en portal med en vällingklocka. 
På 1960-talet härjade en brand som tyvärr förstörde portalen och höskullen. 

Fram till för ett år sedan bedrevs mellankalvsuppfödning på gården med cirka 1 000 
kalvar per år. Idag drivs gården som ett familjejordbruk där hela familjen är mer 
eller mindre engagerad. Den huvudsakliga produktionen är växtodling med utsädes-
rensning, men de har även skogsbruk med egen fl ismaskin samt att de nyligen har 
öppnat upp en egen bergtäkt. Till gården hör 196 hektar åker, 137 hektar skog och 
27 hektar bete. Förutom Stensfält äger familjen ytterligare en gård, Rosenhaga där 
Per-Erik och Eva bor. I boningshuset på Stensfält bor de två sönerna. Totalt i företaget 
brukas 300 hektar åker och cirka 200 hektar skog. Det fi nns även ett fl ertal mindre 
bostäder på fastigheten som hyrs ut.

År 2002 byggde Per-Erik och Eva en maskinhall med verkstad. Extra resurser lades 
på att ge byggnaden karaktär genom de detaljrika fönstren på gavlarna. Man har 
lyckats bevara gårdsbilden väl genom att underhålla den gamla magasinsbyggnaden 
som byggdes på 1800-talet. På 1990-talet byggdes en ny tork i förlängningen till 
magasinet. 2007 byggde familjen Hernefur-Persson ytterligare en ny tork i modern 
teknik som smälter väl in i gårdsbilden. Torken värms upp av en fl ispanna som drivs 
av fl is från den egna skogen. 

Gårdsbilden ger ett väl samlat intryck och man möts vid infarten av en vacker sten 
med gårdsnamnet samt en allé av skogslind som planterades år 2000. Gården 
är mycket välskött och har en naturlig uppdelning av produktionsgårdsplan och 
bostadens gårdsplan. 
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Motivation till gårdsmiljöpriset
Årets gårdsmiljöpris går i år till Per-Erik och Eva Persson 
på Stensfält utanför Töreboda för en välhållen och tillta-
lande gårdsmiljö. Nya produktionsbyggnader har uppförts 
som passar in i gårdsbilden samtidigt som gamla bygg-
nader bevarats i gott skick. Den nya torkanläggningen 
illustrerar väl lantbrukets utveckling genom åren.
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