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Motivation till gårdsmiljöpriset
Familjerna tilldelas gårdsmiljöpriset för en mycket tilltalande gårdsmiljö med stilenligt renoverade bostäder och
en vackert anlagd våtmark. Ekonomibyggnaderna är
mycket välordnade och i bra skick. Till gårdsbilden har
nya ekonomibyggnader uppförts på ett genomtänkt vis.
Genom åren har man förvärvat ett flertal granngårdar
där byggnaderna har renoverats till gott skick.





Lite om gården
Gården drivs idag av bröderna Ingemar och Per-Olof Andersson. Totalt brukas 390
hektar åkermark, varav 270 hektar är egen mark samt 77 hektar skog. Växtodlingen
består till största delen av spannmål, men också mycket odling av potatis och konservärtor. Gården drivs väldigt eﬀektivt med väl fungerande rutiner och god planering
samt tydlig uppdelning av arbetsuppgifterna mellan bröderna.
Brödernas far kom till Ödegården 1950. Gården ägdes då av Domänverket och
bröderna köpte sedan gården 1992. Genom åren har de förvärvat ett ﬂertal gårdar.
Den första gården köptes 1991. Totalt äger de nu tio gårdar, varav nio stycken
gränsar intill varandra. Vackra gårdsmiljöer är något som eftersträvas och skapats
på samtliga gårdar.
Ingemar bor med sin familj på Ödegården och Per-Olof bor med sin familj på gården
Karstorp. Båda familjerna månar mycket om att ha en vacker gårdsbild. Bland annat
har fyra våtmarker anlagts, vilket utöver miljönyttan bidrar till en harmoniserande
gårdsmiljö. De gamla byggnaderna har bevarats och fått nya användningsområden
i en modern livsstil. Ett exempel på det är att en utav de små stugorna på Karstorp
byggts om till gym- och relaxavdelning. En gammal ladugård har också byggts om
till en fungerande maskinhall, samtidigt som utsidan har bevarats i ursprunglig
stil. Ena gaveln domineras av en modern vikport men som tack vare ett gammalt
utseende ändå smälter in.
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