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Motivation till gårdsmiljöpriset
Gårdsbilden präglas av mångsidigheten och av att numera
tre generationer bor i hus på gården. Husen är samlade
nästan som i en liten by och ligger mycket naturskönt.
Husen är byggda under olika tider, delvis på grund av
brand 1999, men även då grannfastigheter köpts in och
iordningställts för boende.





Lite om gården
Redan på femtonhundratalet nämns gårdsnamnet om än i lite olika former. Strupp
kan komma från ordet strupe i betydelsen smal dal, vilket passar utmärkt för gården
då en mycket smal och vacker dalsänka löper strax intill boningshuset.
När man närmar sig gården har man alla ekonomibyggnader snyggt samlade på höger
hand och rakt fram ser man den vackra mangårdsbyggnaden på en liten kulle. Till
gården hör ytterligare två bostadshus som båda ligger naturskönt på var sin sida av
dalsänkan. I den ena bor farföräldrar och i den andra en av döttrarna.
Gården ägs idag av makarna Jan och Eva Ericsson. Men gården har varit i familjens
ägo sedan år 1907 då den köptes av Jans farmors far. Nu bor tre generationer på
gården. När Jan och Eva tog över gården fanns både grisar och kor men 1993 lades
mjölkproduktionen ner och ersattes av trettiotalet köttdjur och ett nytt öppet stall
byggdes för dem. Kostallet byggdes om till maskinhall. Svinhuset gjorde man om till
ett modernt häststall med 6 boxar för gårdens hästar. Köttdjuren ses som landskapsvårdare och dem har man huvudsakligen för att kunna hålla de vackra betesmarkerna
öppna. I anknytning till den ombyggda ladugården byggdes 2005 ett modernt ridhus.
På gården brukas 100 hektar åker och 37 hektar skog. När mjölkproduktionen lades
ner behövde man hitta alternativ till sysselsättning varpå man satsade på skogen och
nu består stor del av gårdens verksamhet av skogsentreprenad. Man bedriver också
både virkeshandel och förvaltning och utöver att båda makarna arbetar i företaget
har man tillsammans ett tjugofemtal anställda/underentreprenörer.
Hästverksamheten drivs av Jan och Evas dotter Anna, som också gått in i företaget
och därmed blir 5:e generationen på gården. De egna hästarna på gården är tävlingshästar som tävlas och tränas av Anna, som också driver eget hästföretag med
foderförsäljning och utbildar både ryttare och hästar samt hyr ut ridhuset.
Själva gårdsbilden präglas av mångsidigheten och av att numera tre generationer
bor på hus på gården. De äldre ekonomibyggnaderna har fått nya verksamheter och
ligger mycket naturskönt.
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