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Motivation till gårdsmiljöpriset
Roland och Helena driver i 4:e generationen ett familjejordbruk.
De har produktion med spannmål, raps och grisar. Så det är en
gårdsbild som är levande och aktiv, och ger ett mycket välskött
intryck. Alldeles nyligen har även sonen Arvid, nyss utbildad vid
Alnarp, börjat arbeta på gården. Helena arbetar vanligen på bank
men sköter företagets bokföring.





Lite om gården
När man närmar sig gården välkomnas man av nyplanterade träd utmed framfartsvägen. Den välskötta trädgården ramas in av en häck som också fungerar som en
eﬀektiv gräns mot gårdsplan och ekonomibyggnader.
Gården är mycket välskött och alla byggnader ligger väl samlade. De gamla byggnaderna har fått nya funktioner och de nya smälter väl in i gårdsbilden.
Gården ägs av Roland och Helena Ivehag. Roland är fjärde generationen på gården
och från början var gården på 22 hektar åker och hade plats för ett tiotal suggor.
Sedan dess har mycket hänt. Grisproduktionen har utvecklats och mark har köpts till
då läge funnits. I nuläget är gården på 185 hektar åker och 35 hektar skog. Ytterligare
100 hektar åkermark arrenderas. Med i driften är också sonen Arvid.
År 1980 byggdes nytt svinstall för 100 suggor med smågrisproduktion. År 1996 byggdes det ut igen för att nu få plats med 135 suggor samt att det också byggdes ett
slaktsvinsstall för 1000 slaktsvin. Även två lagringstorn stod klara detta år.
När man år 2002 byggde ut ytterligare till 200 suggplatser byggdes också ett foderkök.
Sedan dess har ytterligare ett lagringstorn byggts och nu har man en kapacitet att
kunna lagra 1600 ton och man är helt självförsörjande på foder. De köper dock in
alternativfoder, såsom kex, gränsmjölk och vassle.
Ny maskinhall och verkstad stod klar 2007. Ett par år senare investerades det i egna
täckdikningsmaskiner. Marken är viktig och sköts därefter. Täckdikningsavstånd är
8 meter för optimerad odling. Gården brukas plöjningsfritt för att minska antalet
överkörningar och man kör med låga däcktryck. Sedan tiotalet år använder man sig
av GPS och precisionsodling och använder N-sensor för optimerad gödsling. Växtföljden består av höstvete, höstraps, klöverfrö, havre och åkerböna. Sedan 2011 är
de också delägare i vindkraftverk och kan sälja dubbelt så mycket el som de förbrukar.
Gården sköts minutiöst på alla fronter. Allt handlar om att driva allting så optimalt
som möjligt och det gäller både växtodlingen som djurproduktionen såväl som hus
och trädgård. Som besökare slås man av hur snyggt och välskött allt ser ut.
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