Nyhetsbrev april 2019

Oj vad tiden går, det var en tid sedan förra nyhetsbrevet så det blir
en resumé för hela senaste året.

Mycket det senaste året har handlat om vårt bygge. Vi har
renoverat salen/kurslokalen och byggt ut huset med ett
”gårdsbutiksrum” som blir ett helt eget rum för våra härliga
produkter, ett modernt pannrum/tvättstuga samt en extra toalett.
Ett uterum kommer att färdigställas i sommar, det kommer också att
kunna användas vid kurser. Vi har även gjutit vid logen så att hela
fårens utefålla nu är av betong. Vi har också grävt ner mer än 1 km
slang i åkern för jordvärme.
Målet var ett moderniserat uppvärmningssystem och det blev lite
annat ”på köpet”. Hm. Inte bokstavligen… Hade varit något…installera
jordvärme och få ett uterum på köpet! Vårt fina ljusa ”pannrum”
känns just nu som hjärtat i huset! Det surrar lite fint från
värmepumpen.
En vattenmantlad kamin är installerad på
det vattenburna systemet, men har inte
testkörts än.
Det är inget litet jobb med flytt av
infrastruktur för vatten och värme.
Dessutom måste det nya och gamla kunna
köras parallellt under bygget så att
ledningar inte fryser sönder. Det har
krävt mycket tankearbete, rörläggning
hit och dit samt letande av kopplingar här
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och var på gården. Vi har haft grävare,
snickare, elektriker, rörmokare,
plattsättare och målare i flera omgångar.

Lagom till byggstart blev Anders
stationerad i Ludvika på sitt vanliga jobb,
oftast 3 dagar i veckan (bott där) och har
varit så hela året. Lite dålig tajmning, men
allt går😊. Glad att jag jobbar hemma, hur
hade det gått annars med alla
hantverkare…
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Sommaren 2018 var inte riktigt lika torr som sommaren 2017, men
varm och det blev inte bättre betestillväxt på det. Vi lånade en hage
för avlastning och kommer nu att fortsätta beta denna mysiga hage
med artrik flora. Tackorna verkade gilla stället och hade nya saker
att upptäcka, såsom ekbark, flugsvamp och annat spännande…

Aurélie från Frankrike som
bodde hos oss ett tag under
våren.

Lien användes flitigt hela sommaren, vi tog aldrig fram gräsklipparen
utan samlade istället gräs där vi kunde. Det kändes tryggt då vi flera
gånger kunnat fodra tillfälligt med hö istället för att öppna en
storbal med ensilage och slänga hälften.

4

Lamningen är nu igång, vi har två toppar i år då vi för andra året
försöker oss på inseminering. 10 tackor har lammat och vi väntar på
resterade 21 som lammar inom närmsta veckan.
Av 10 seminerade tackor lyckades vi med att få fyra dräktiga, vi
hade hoppats på fler men får vara nöjda med resultatet som står sig
bra i jämförelse med andra. Egentligen skulle vi ha en *teaserbagge i
flocken för att kunna säkerställa när brunsterna startar då det är
kinkigt med tidpunkt för seminering, men det är en säkerhetsrisk att
flytta undan en bagge varje gång en seminering ska göras.
Teaserbagge är något vi får fundera på för framtiden.
*En teaserbaggen får sina sädesledare knipsade så att han inte
fysiskt kan bli pappa, men ändå ha kvar könsdriften.
Vi seminerar för att slippa köpa in ny avelsbagge lika ofta (smittrisk)
samt att vi ibland har svårt att hitta baggar som matchar vår fina
besättning. I år rankade 3:a i Sverige på pälskvalitet och 10:e plats i
Sverige på tillväxt lamm (Gotlandsfår).
Baggarna Hamlengårdens Maikel, Erikshester Lukas och Vreta Bamse
fick gå med tackorna efter semineringen och har betäckt de som vi
misslyckades med samt de som vi valt att inte seminera.

Förra

våren flyttade kaninhonan Lilly till oss. Både Lilly och Sonia är
parade och vi väntar med spänning på ungar som nog tittar ut ur boet
vilken dag som helst.
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Det rullar på med får- och hönskurser där vi håller kurser både vår
och höst. Räknade antalet deltagare som gått kurs under januariapril 2019, det blev 45 personer på våra egna får- och hönskurser.
Kvar för våren är:
• Hönskurs den 15 maj
• Får på bete (nybörjare) 24 maj. Omarbetar den kursen.
Kommer att bli mer grundläggande och handla mer om stängsel.
Ny kurs (i samarbete Studieförbundet Vuxenskolan):

Vilda Växter
Ätliga, livsviktiga för insekter och vad säger folktron?
Är du nyfiken på att lära dig mer kring vanliga och ovanliga växter i naturen? Vad går att äta
och hur kan man på enkla sätt gynna insekter, fåglar och ett rikt artliv?
Innehåll:
• Ätliga och oätliga växter
• Växter och insekter
• Olika sätt att gynna en biologisk mångfald, smått och stort
• Lär dig ett antal vanliga arter (träd, gräs, örter)
• Växter i folktron
Vi är ute under alla träffarna, du har med egen fika.
Vi är hemma hos kursledaren (utbildad naturguide) på Vreta gård i Bred utanför Enköping.
Datum: måndagar 27 maj, 3 juni, 10 juni (tre träffar totalt)
Tid: 18.00-21.00
Antal deltagare: Minst 3, max 9
Pris: 500 kr
Plats: Vreta Gård, Bred, 1,5 mil NV om Enköping, www.vreta-gard.se
Sista anmälningsdag: 20 maj. Anmälan till Annette på info@vreta-gard.se eller 070–6833603.
Läs mer på www.sv.se/enkoping eller www.vreta-gard.se
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Studiecirklar kring skötsel och underhåll av diken

Jag (Annette) blev tillfrågad
om att hålla kurser kring
diken och efter kort
betänketid…så, diken…det
har jag inte riktigt sett mig
själv som kursledare för😊.
Men, varför inte? Nu har jag
kört tre kurser parallellt
under våren (6 träffar i varje grupp)
och det är jättekul. Kurserna körs på
uppdrag av Jordbruksverket och LRF
och Studieförbundet Vuxenskolan är
medarrangörer.
I december var jag på kurs
tillsammans med lite över 20 andra
blivande cirkelledare.
Det är komplext vad man får göra och
inte kring diken. Man måste hålla koll på olika lagar och den lag som
styr ditt dike är till stor del den lag som gällde när förrättningen
gjordes för det dikesföretaget. Vilket innebär att gjordes
förrättningen 1952 så gäller 1918 års Äldre vattenlag + nuvarande
artskydd och vissa miljölagar såklart. Kurserna handlar mycket om
juridik, hur du hittar förrättningar och förhoppningsvis leder kursen
till att fler sparkar igång slumrande dikesföretag.
Under hösten körs nya kurser, först till kvarn gäller! Den är
kostnadsfri (EU-finansierad) och vänder sig till lantbrukare,
markägare samt entreprenörer inom skötsel av diken.
Håller denna kurs både i Uppsala och Västmanlands län och i mån av tid även i
övriga intilliggande län. Försöker dock i första hand hålla kurserna hemma😊. Ev.
kan det bli en förlängning 2020 (beror på finansiering).
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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 både som tvättbara i 30 grader
eller ekologiskt berett. Butiken är öppen när vi är hemma, ring gärna
innan!
Vi kan också skicka skinn.

Vi har ull med 100% gotlandsull i två
nyanser, ljusgrå och mellangrå. Dessutom
har vi ull i blandning gotlandsull och
finull, den är ytterligare lite ljusare.
Pris: 140 kr/hg. Vi säljer även
stickbeskrivning till Vretaluvan, Vretas
torgvante och Vreta benvärmare, pris
200 kr för ett set (garn och
beskrivning).

Kardflor finns också till försäljning, vi har nu mellangrå, ljusgrå,
orange, röd och grön.

Köp ett presentkort på skinn, besök på gården eller till en kurs. Det
brukar vara populära presenter☺

Övriga kurser, genom Civilförsvarsförbundet:
• Krisberedskap/hemberedskap. Gör intresseanmälan!
• HLR, första hjälpen och krisberedskap. Gör intresseanmälan!
De görs i uppdrag av MSB och vissa kriterier finns. De är dock
kostnadsfria för privatpersoner!
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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!
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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