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Motivation till gårdsmiljöpriset
Hela gården visar på ett aktivt och verksamt lantbruk
med en sammanhållen gårdsmiljö och mycket vackra och
välskötta hus. Gården ligger naturskönt i Vallebygden
men visar också på goda förutsättningar för närhet till
moderna samhällen där det ligger i kanten av Varnhems
by. En vacker gård som i hög grad bidrar till en levande
och aktiv landsbygd.





Lite om gården
Familjen Larsson köpte Borregården 1974. Gården hade då stått obebodd i drygt
tio år, så det var mycket för familjen att renovera. Sedan dess har paret renoverat,
vårdat och underhållit byggnaderna med varm hand. Deras ﬁlosoﬁ har alltid varit
att bevara gården i sitt ursprungliga utseende så långt det är möjligt. Ett exempel
på det är de vackra fönstren på en av ﬂyglarna, ett sexkantigt fönster som har formen av en davidsstjärna. Trädgården är en viktig del av gården med sina dryga 30
äppleträd fördelat på cirka 15 sorter. Många av sorterna är mycket gamla och svåra
att få tag i idag.
Gården har en god arrondering med alla marker samlat kring gårdscentrat.
Fastigheten består av cirka 30 hektar åker och 9 hektar bete samt 20 hektar skog
som inkluderar 5 hektar lövskog. Leif och Birgitta arrenderar även ytterligare 45
hektar åker och bete. De tidigare ägarna plockade stora mängder sten från åkrarna.
Av den stenen anlade de ﬂera ﬁna stenmurar samt en mycket vacker väg som kan
ses från riksväg 49.
De tidigare ägarna bedrev mjölkproduktion på gården fram till 1950. När familjen
Larsson köpte gården började de med 5 köttdjur, sedan har det blivit ﬂer och ﬂer till
att de idag har 185 djur, varav ca 55 stycken är dikor. Besättningen består av renrasig
Hereford. De behåller alla kalvar och föder upp dem till slakt, men många säljs också
som livdjur. På 1930-talet brann den tidigare ladugården ner. Efter det byggdes en
ny ladugård upp. Den har senare byggts om och anpassats till den djurhållning som
ﬁnns på gården idag, och det är i den som djuren hålls i under vinterhalvåret. På
sommarhalvåret betar djuren på betesmarkerna som tillhör gården.
Tidigare drevs jordbruket som ett deltidsjordbruk då både Leif och Birgitta hade andra
arbeten utanför gården. Idag driver de jordbruket på heltid och tar även hjälp av
sonen ibland. På åkermarken odlas ensilage och helsäd samt en del spannmål. Allt
går till foder till de egna djuren och de är självförsörjande på foder. 2007 byggdes
en ny maskinhall som även den smälter väl in i gårdsmiljön.
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