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Laduängsborg
I Haraker norr om Skultuna ligger Laduängsborg, (Ulvsta 7)

Får
Vi har 33 Roslagsfår som går ute året runt. De ersätter gräsklippare,
trimmer och röjsåg genom att äta upp gräs och lövsly. Antalet fästingar
hos oss har minskat kraftigt på grund av detta. Vi slår med lie, hässjar hö
och torkar lövsly till fåren.

Kor
Vi har fyra Rödkullor (gammal utrotningshotad ras) som är frigående
med sina kalvar på bete året om och de får hö på vintern.
Påfåglar och höns
Putte och Pia Påfågel har fått många
kycklingar som har växt upp på Laduängsborg
och sålts vidare. Hönsen är av många olika
raser och några av dem värper
gröna ägg.
Orangeri
I orangeriet odlar vi persikor, aprikoser, fikon,
passionsblomma och många andra växter.
Trädgård och solpaneler
Vi har en trädgård som blommar vår, sommar och höst.
Det lockar fjärilar, humlor och bin. Där finns också en näckrosdamm, en bäck och en pergola. Vi använder naturgödsel från egna djur. Vår ambition är att bli självförsörjande när det gäller kött, egenodlade grönsaker, frukter och
bär. Solpaneler på ladugårdstaket förser gården med el och vi kör elbil.
Välkomna för att se på ett småskaligt kretsloppsjordbruk med djur som klarar sig helt utan köpt foder.
Fika och fårull finns att köpa på gården.
Kom till Gården är en runda i Svartådalen, från norr om Västerfärnebo till Skultuna som visar upp landsbygdens mångfald för
att kunna producera råvaror till mat, hålla landskapet öppet och landsbygden levande.
Under en dag håller vi öppet hus på några gårdar i Svartådalen.
För att vi ska kunna få ett hållbart samhälle krävs det att vår medvetenhet öppnas för det lokalproducerade. I slutändan är det
konsumenterna som avgör landsbygdens framtid. En levande landsbygd är en del av vårt kulturarv och ett andningshål för oss
alla. Kom till Gården är ett initiativ från Svartådalens Bygdeutveckling i samarbete med LRF Färnebo-Fläckebo lokalförening.

se oss på Facebook: www.facebook.com - sök efter “Kom till Gården”
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