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Fågelö Gård Mo  va  on  ll gårdsmiljöpriset
I år går Hushållningssällskapets gårdsmiljöpris  ll Elisabeth och 
Hans Thisner på Fågelö Gård för a   de på e   genomtänkt och 
ändamålsenligt sä   utny  jar och underhåller gårdens byggnader. 
Hela gårdsbilden, allt från stängsel  ll den stora logbyggnaden, 
ger intryck av ordning och reda. 

Lite om gården
Fågelö Gård, belägen vid Fågelviken på Torsö, arrenderas sedan 13 år till-
baka av lantmästarparet Elisabeth och Hans Thisner. Gården ägs i dag av 
Skara stift men har under årens lopp haft många olika ägare. Ägarelängden 
till Fågelö är känd sedan 1312 då biskopen i Skara ägde gården. Fågelö 
förblev under biskopsstolarna under hela medeltiden. Från mitten av 
1600-talet blev gården privatägd och var så ända fram till år 1900 då AB 
Katrinefors i Mariestad köpte Fågelö. I början av 1900-talet bodde här 
närmare 200 personer. Idag bor 15 personer på gården. 

Både Elisabeth och Hans arbetar numera på gården vars huvudsakliga 
produktion är utsäde. Till gården hör 175 hektar åker och 45 hektar natur-
beten. Till detta arrenderas även 125 hektar åkermark på fastlandet. På 
våren är det mycket arbete med att hålla efter stängsel så att de ”gäst-
betande” boskapen, de egna fåren och de fyra inackorderade hästarna 
håller sig på rätt sida. När inte de 25 tackorna med sina lamm går ute är 
de inhysta i den välvårdade ladugården. Tanken är att utöka besättningen 
och kanske satsa mer på avel.

För ett par år sedan byggdes en ny tork och nya lagringsfi ckor som plac-
erades i den fi na logbyggnaden. Torken värms med hjälp av en fl ispanna. 
En byggnad som sticker ut är det gedigna gamla häststallet som idag 
till stora delar är ombyggt till verkstad. Gårdsplanen är fi nt grusad och 
välskött utan ogräs. Inga onödiga redskap eller maskiner står framme. 
”Varför ha bråte spritt utomhus när man kan förvara det med ordning 
inomhus”, som Hans uttrycker det.

Flygelbyggnaderna, som bebos av hyresgäster, uppfördes omkring 1825 
på en höjd med utsikt över Vänerns vatten. Flyglarna stod ensamma ända 
fram till 1993 då huvudbyggnaden uppfördes. Denna smälter väl ihop med 
övriga byggnader. Paret Thisner värnar även om trädgård och omgivande 
växlighet. Gamla träd tas ner och ersätts av nya. 
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Hushållningssällskapet har kompetens inom lantbruk, landsbygd och miljö. Vi bedriver försöks- 
och utvecklingsverksamhet. Det bidrar till att vi alltid kan ge våra kunder den senaste kunskapen. 
Vår rådgivning är fristående, det vill säga helt fri från kommersiella och partipolitiska intressen.
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