


• Jens & Katrin Nordstrand
• Köpte gården 2009

• 9 ha åker
• 3,5 ha naturbete
• 20 ha skog

• 270 m2 bostadsyta med 
totalrenoveringsbehov

• Bruksherrgård från 1700-talets slut
• Oförvanskad gårdsbild



Vad tyckte vi va kul?
• Självhushållning
• Byggnadsvård

• Hästar
• Djur

Dessutom upptäckte vi:
• Historia
• Landskapsvård

• Skogsbruk
• Gamla möbler och föremål



Vad gör vi med våra betesmarker
som tidigare varit naturbeten, åker 

och äng?



Vi försöker 
återställa dem 
förstås
• Kontakt med Länsstyrelse
• Stöd från Jordbruksverket

• Avverkning och borttransport av ris
• Städning
• Betning, betning, betning…



Det tar sig, men det finns
arbete i manga år än….



Byggnadsvården



Jordbruket

• Odla grönsaker

• Odla vall

• Odla spannmål

• Producera ägg

• Producera lammkött

• Använda brukshästar och
äldre redskap



Kurs i höhässjning
I samarbete med Länsstyrelsen och med en kursledare som började
hässja hö i tioårsåldern och aldrig har slutat



Startade restaurang och café
Fokus på hemodlade råvaror som tomater, potatis, 
vetemjöl, kålväxter, lök, rabarber, bär, ägg mm.

Kompletterat med älgkött från skogarna i Loviseberg, 
gös från sjöar i närheten, bröd från det lokala
vedugnsbageriet, saft och sylt från lokala producenter, 
ost från granngården…



Förädlade produkter
som inlagd gurka, 
mjölksyrad gurka, 
gurkmix, ketchup, 
sweetchili, 
marmelader, surkål …



Å hur går det då?

Åt pipsvängen dessvärre. 

Turister och sommarstugeägare kommer men inte
våra lokalinnevånare i tillräckligt stor omfattning.

Vi arbetar nu utanför gården 60% bägge två och
ägnar oss åt självhushåll.

Det var ändå otroligt kul och lärorikt att prova

Vi kommer fortsättningsvis att driva
verksamheten i den omfattning vi tycker är kul



Tack för mig!
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