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I det här numret fortsätter vi 
med att titta på ett lite annor-
lunda jordbruk. Vi besöker Roten 
gård vid östra Ljustorpsgränsen. 
Gården får representera en jord-
brukartyp som är mångsysslare 
och turistinriktad.

Roten gård har som djurbesättning  
hönor, 30 mjölkkor, 10 getter, 2 
suggor och en galt och 4 hästar som 
strövande i hagarna. En av hästarna 
är dessutom islänning. Dessutom 
fi nns det oftast griskultingar. Gri-
sarna är av typen Lindrödssvin som 
är en gammal lantras.  Gården drivs 
av det idérika gifta paret  Birgit och 
Torgny Ahlberg.

Gården har under ett antal år 
erbjudit ”Bo på lantgård” i en 
stuga som ligger på ägorna. 
I år har man precis gått ur 
den kedjan, eftersom avgifterna 
tyvärr blev för höga. Stugan 
kommer att fortsätta  erbjudas 
till uthyrning för alla som är 
intresserade. Stugan ligger 
avskilt och idylliskt med egen 
badplats och båt. Gården har 
också ett alternativ med 
”Bed&Breakfast” för den som 
hellre vill bo så. Bor man så ingår 
naturligtvis frukost.

Annars har man satsat på att bygga 
upp en stor grillkåta som fram-

förallt riktar sig till grupper. Här 
tar man emot grupper på mat och 
de kan även övernatta om de vill. 
Birgit berättar att man även har haft 
ett brudpar som låg här på sin bröl-
lopsnatt. Kåtan är mycket fi n invän-
digt och innehåller ca 7 bäddar.

Det senaste projektet är ett nytt 
gårdsmejeri som öppnar någongång 
under sommaren 2007. Här kommer 
man att tillverka produkter från går-
dens djur. Det kommer också att 
vara en gårdsbutik och ett café med 
hantverk i anslutning till mejeriet.

För att komma till Roten gård 
svänger du av i Åsäng och kör mot 
Sticksjö i ca 9 km. Sväng sedan 
mot Roten och kör fram till bond-
gården. Från Ljustorps kyrka är det 
ca 1,5 mil till gården.

Vill du hyra stugan eller grillkåtan 
kontaktar du  Torgny eller Birgit 
Ahlberg på 0611-420 46 eller 
070-310 13 69.

Gården känns som ett intressant 
inslag bland Ljustorps lantbrukare. 
Här satsar man okonventionellt på 
nya grepp för att förbättra lönsam-
heten. Det ska bli spännande när 
det nya gårdsmejeriet öppnar nästa 
sommar. Det är något som saknas 
här i Ljustorp, så det blir ett väl-
kommet tillskott. 

Det får bli en ny artikel nästkom-
mande sommar för att följa upp den 
nya verksamheten. Lycka till.
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Bondmoran Birgit Ahlberg matar du små Linderödskultingarna med mjölk

Grillkåtan som fi nns i utkanten av gården


