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Nolebo
Motivation till gårdsmiljöpriset
I år går Hushållningssällskapets gårdsmiljöpris till Magnus 
och Anna Karlsson på Nolebo för att de utvecklar gården 
med framtiden i fokus. Gamla byggnader används och allt 
från staket till gamla magasinet och hus för uthyrning hålls 
i bra skick. Hela gården utstrålar en känsla av trivsel och 
högt miljöintresse. 

Lite om gården

Gården har en historia tillbaka till 1500-talet då den var i De la Gardies ägo. Därefter 

har den bland annat tillhört Västergötlands regemente, varit häradshövdingens 

boställe och senare Domänverket. Under 1990-talet sålde staten ut några av sina 

gårdar och gården köptes då av Magnus far. År 1885 var det Magnus farfars far 

som började arrendera gården. Sedan dess har den följt familjen och 1992 gjordes 

generationsskifte där Magnus och Anna övertog driften av gården. 

Magnus jobbar på gården som består av 92 hektar åker, 15 hektar naturbete och 36 

hektar skog. På gården fi nns 10 dikor med tjur och kalvar som betar längs med den 

slingrande Mariedalsån. I svinstallet som byggdes 1997 produceras 2 500 slaktsvin på 

800 platser. Växtodlingen ingår i bolaget Ova Växt AB som startade 2008 tillsammans 

med ytterligare 3 delägare. Samarbetet fungerar mycket bra och det är nyttigt att 

motivera varför och hur saker ska göras, tycker Magnus. Ova Vind AB, som startades 

2004 tillsammans med 6 andra delägare, har 3 effektiva vindskraftverk varav ett är 

placerat på gården. De kan tänka sig att satsa på att bygga ytterligare vindkraftverk 

i bolagets regi och ser med tillförsikt på vindkraftens möjligheter för framtiden. 

 

Uppvärmningen av gården sker genom fl is/pellets panna. Denna värmer mangårdsby-

ggnad, verkstad, kontor samt de två hyresbostäder som ligger längs med infartsvägen.

I Mariedalsån som slingrar sig genom gårdsbilden fi nns en fi n stam av bäcköring. 

Götene sportfi skeklubb Fiske bedriver speciellt fl ugfi ske och något som fi skarna ofta 

vill veta från Magnus är var tjuren som betar markerna är - så de kan undvika honom.

Mangårdsbygganden har Magnus och Anna renoverat på ett fantastiskt sätt. Omgjord 

kakelugn, stort lantkök, slipade original- trägolv och lister med tidsenligt utseende är 

några av de renoveringsinsatser som gjorts med varsam hand och med stort intresse.

Magnus menar att ”bor man här får man skötat” och det fi nns alltid något som ska 

målas eller bytas. De driver sin gård med en hög miljöprofi l och ser ljust på framtiden 

med projekt som kanske inbegriper solceller eller något annat spännande. 
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