Nyhetsbrev april 2018

Nu är våren här! Härligt! Nya utmaningar och projekt.
Under hösten-vintern genomförde vi som vanligt ett antal får- och
hönskurser, räknar man ihop alla som gått kurs under åren så blir det
rätt många. Nu ser jag (Annette) fram emot en ny kurs
(självhushållning) som vi ska hålla i maj tillsammans med Eva på
Tulltorp. Mer om det längre ner i nyhetsbrevet 😊.

Den 30 maj kör vi en kurs i betesdrift, inriktning får. Den passar
framför allt dig som är nybörjare, men kan också passa dig som hållit
på ett tag men som kanske vill få mer koll på natur- och kulturvård,
flora etc. Till hösten kör vi höns- och fårkurser igen, anmäl intresse
redan nu om du är intresserad av kurs!

Nu är vi Ekologiskt certifierade!
Vi har varit under omställning i
två år, men har dock i stort sett
kört såsom ekologiskt sedan
start. Vi är certifierade EUekologiskt genom SMAK.
EU-ekologiskt och KRAV skiljer
sig inte så mycket inom
fåruppfödning, det är i stort sett samma regler. Stora skillnader mot
konventionell uppfödning är framför allt att man ska ha en viss
procent egenproducerat ekologiskt foder, självklart bara köpa in
ekologiskt foder, soja är inte tillåtet och det är dubbel karenstid på
slakt om djuret medicinerats. De ska ha utevistelse vintertid
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alternativt vara i en byggnad med mycket ljusinsläpp. Så ska de
självklart komma ut på bete, men den biten reglerar svensk
djurskyddslagstiftning så skillnaden är minimal om du är ekologisk
eller konventionell fåruppfödare. Det är årliga kontroller från
certifieringsorganet vilket så klart innebär ännu mer pappersarbete.

Vi har påbörjat renovering av
salen/kurslokalen/gårdsbutiken. Under det
pappspända taket hittade vi ett jättetjusigt
gammalt tak som dock måste få lite make-up.
Parkettgolvet från 1962 fick snickaren upp
helt och det är tillbaka på plats igen! Vi har
passat på att kolla av de 150 år gamla
syllstockar, det resulterade i att 4,5 ton jord
togs bort ur grunden. Jord var fyllt upp till
syllstockarna, därefter följde trossbotten
med lite spån som isolering. Nu ligger det
istället grus, lecakulor och träfiber, vi
hoppas det kommer att fungera. I maj bygger
vi ut huset och moderniserar uppvärmningen
till i första hand jordvärme. Det ska bli väldigt skönt att slippa bära
pelletssäckar, det sliter väldigt på kroppen. Så har vi en chans att så
småningom börjar renovera drängstugan (där pannan är idag) och
kunna använda den byggnaden till annat.
Fynd. Såklart… tänder, käke från gris, andra
benbitar (överallt på gården) och rester av en sko.
Barnsko lades ner för att bringa tur. Alla delar vi
hittade lade vi ner igen.

Kritpipa, vanlig 1500talet till början av 1800talet

2

När det är klart med utbyggnaden blir det också ett rum för butik
med egen ingång via ett uterum. Under renoveringen har vi kurser i
vårt mysiga matrum istället.

Kaninhonorna har fått precis fått ungar. De är kvar i boet och vi vet
inte hur många det är, men hör av dig om du är intresserad av
kaninunge. Det är gotlandskaniner i genbank.

Lamningen har satt igång, det blir två
toppar i år då vi seminerade vissa tackor
i höstas. De som inte tog sig på
semineringen brunstade om och
betäcktes senare av bagge.
Ungefär hälften har nu lammat och har
redan haft sitt betessläpp. Nu hoppas vi
att gräset växer ordentligt så att vi
slipper utfodra på betet.

Nytt för i år! Ny spännande kurs i
Vägning av lamm
samarbete med Eva på Tulltorp, en liten
(samt öronmärkning)
gård som också ligger i Bred. Vi jobbar
lite lika, fast samtidigt olika, och ser att vi kan komplettera varandra
och ge olika synvinklar och tips kring odling och djurhållning för
husbehov. Vi har båda massor av kunskap via olika kurser samt via
egen erfarenhet.

Vi har valt att kalla kursen ”vägen till självhushållning” som är ett
brett begrepp. Den kommer att handla om kretslopp, att jobba med
naturen som en resurs (ekosystemtjänst), odling (grönsaker, frukt
etc.), ätligt i naturen, småskalig djurhållning, hemberedskap,
återbruk och allmänna frågor som hör till ämnet.
Inspirera och att dela med oss av våra erfarenheter är i fokus. Det
kommer att bli besök på båda gårdarna.
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För att gå kursen behöver du inte alls ha gård eller tänka att du ska
bli helt självförsörjande på mat, det är inte vad kursen handlar om.
Varken Tulltorp eller vi på Vreta är 100% självförsörjande och
kommer inte heller att bli det. Det handlar om att hitta ”sin väg till
självhushållning” på det som du vill eller har förutsättningar för.
Därför kan du som bor i villa eller lägenhet också inspireras och ha
glädje av kursen.
Eventuellt kör vi en dagskurs i höst också, hör av dig om du är
intresserad! Max 8 deltagare på kurserna!

Även: Dagskurs 11 juni
10.00-17.00
Besök på båda gårdarna!
Pris: 1.000 kr
Max 8 deltagare
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Köp ett presentkort på skinn, besök på gården eller till en kurs. Det
brukar vara populära presenter☺
Skinn, ullgarn och kardflor kan du köpa hos oss, butiken är öppen på
begäran. Vi har också en webshop. Som doppresent är skinn populära,
detsamma gäller födelsedagspresent och julklapp. Skinnen är grå och
kostar från ca 1.800 kr. De finns i både tvättbara 30 grader eller
ekologiskt berett.

Vi har skickat ull till spinneri och har nu en ny laddning med 100%
gotlandsull i två nyanser, ljusgrå och mellangrå. Dessutom har vi ull i
blandning gotlandsull och finull. Pris: 140 kr/hg. Vi säljer även
stickbeskrivning till Vretaluvan, Vretas torgvante och Vreta
benvärmare, pris 200 kr för ett set.
Övriga kurser, genom Civilförsvarsförbundet:
• Krisberedskap/hemberedskap. Gör intresseanmälan!
• HLR, första hjälpen och krisberedskap. Gör intresseanmälan!
Följ och gilla oss gärna på Facebook och Instagram. Här lägger vi
kontinuerligt in vad som händer på gården. Klicka på länk här eller på
vår hemsida www.vreta-gard.se .
Facebook
.
Instagram vretagard

Vårhälsningar från,
Annette, Anders, Erik, Albin och alla djuren på Vreta Gård
www.vreta-gard.se
info@vreta-gard.se
Tel 070-683 36 03
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