Nyhetsbrev December 2014

Hej,

Inom fårnäringen har man nu börjat använda sig av avelsvärderingssystemet
BLUP, där man genom olika parametrar får fram alla individers avelsvärde, dvs.
genetiska värde för de egenskaper som man eftersträvar i en ras. När det gäller
Gotlandsfår så är det bland annat bra päls (skinn) och bra tillväxt lamm (kött).
Det man nu kan göra är jämförelser, inte bara för att få fram enstaka individers
”värde”, men också jämföra besättningar i Sverige. Den första topplistan
publicerades i augusti.

Vreta Gård ligger på delad 1:a plats i
Sverige när det gäller päls och den enda
besättningen som var med på båda
listornas ”20-i-topp” (päls och tillväxt
lamm)!!!
Vi är jätteglada men samtidigt lite ”chockade”,
trots att det dock inte kommer som en total
överraskning. Vi har hela tiden köpt bra
avelsmaterial (livdjur) och är mycket
noggranna när det gäller vilka djur vi behåller i
avel. Vi har också haft bra hjälp med
mönstring, dvs. bedömning av lammen, som ligger till grund för vilka tacklamm vi
låter betäcka.
Läs mer på www.faravelsforbundet.com/elitlamm/avelsvaerdering/1576-redovisning-avavelsvaerden-foer-gotlandsfar
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Hänt på gården

Fotrötecertifiering
Nu när vi inser att vi har ett väldigt bra avelsmaterial har vi fotrötecertifierat
besättningen för att kunna sälja livdjur på auktion. En specialutbildad
fårhälsoveterinär besökte gården och gick igenom alla klövar på alla våra livdjur.
För att upprätthålla F-status skall man kontrollera klövarna varje år. Fotröta är
en smittsam och otäck sjukdom som gör att klövarna ruttnar.

Höstens fårkurs blev fullbokad och är nu avslutad, ny kursstart planeras i mars.
Nu har vi Hedemorahöns i genbank!
Vi hann ha dem ute ett tag innan det blev restriktioner att ha hönsen ute.
Som en försiktighetsåtgärd mot fågelinfluensa som påvisats i Tyskland, Holland
och Storbritannien så är våra höns sedan en tid 100% inomhus. Hönsen ska helst
hållas inomhus, men det går att ha dem ute inhägnat bara de inte fodras där. Vi
håller våra inne, men blir restriktionerna långvariga, då får vi ordna en bra
rasthage, helst ska den då vara med tak om det går + att inga småfåglar kan
komma in... I normalfall kommer de att ha en rasthage (med nättak) + att de
kommer att få gå fritt på gården.
För att hålla utrotningshotade lantraser (Hedemora anses dock ej sårbar eller
akut hotad) så vill man att de ska få leva som de faktiskt är anpassade för. Att
stänga in en ras för att skydda dem för duvhök och räv bara för att den är
utrotningshotad, då förlorar man syftet varför man vill bevara den☺
Många lantraser har genom åren utvecklats till att vara goda mödrar, goda
ruvare, härdiga, bra födosökare och tuppar som varnar och skyddar mot rovdjur.
Det är de egenskaper man vill bevara och det gör man inte genom att göra dem
till värphönor inomhus☺
Vi har en tupp och fyra hönor. Tyvärr förlorade vi en höna, exakt varför vet vi
inte.
Hönan Cilla

Annette har under hösten gått flera kurser
inom fjäderfä- och äggproduktion, samt
smittskydd fjäderfä. Vi kommer dock bara att
ha en liten ”hushållsflock” som ger oss ägg för
egen konsumtion.
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Kolla även in vår webshop där vi säljer fårskinn mm.
Vi har slutat att använda bloggen på hemsidan och har istället övergått till
Facebook, det blev för mycket jobb att skriva på två ställen☺. Det är också
lättare att lägga in filmer där. Även du som inte har Facebook kan följa oss där!
Längst upp till vänster på förstasidan på vår hemsida, www.vreta-gard.se hittar
du symbolen

.

På gång

Om allt går enligt plan så kommer vi att snart börja ta ner träd i ”hemmaskogen”
för att göra plats för slogbod och dass. Det möjliggör att få en infrastruktur på
plats för att kunna satsa på småskalig turism och kursverksamhet med skogen
som bas. Vi erbjuder dock redan nästa år följande upplevelser och kurser:
Upplevelseaktivitet ”Upptäck landet och naturen”
”Upptäck landet och naturen” tillsammans med dina barnbarn /dina barn.
Detta är en målgruppsanpassade aktivitet för att upptäcka i naturen tillsammans
med barnen. Innehåll varierar beroende på årstid, barnens ålder och era
önskemål. Inga andra deltagare förutom just ni är med på aktiviteten.
Mer information kommer på vår hemsida inom kort.
Upplevelseaktivitet ”Upplev naturen och
djuren på ett småskaligt lantbruk”
Som en grupp (vuxna) bokar ni in en vistelse
på Vreta Gård, det kan vara en 3-timmars
”guidning” då ni får lära er mer om
fårproduktion, det kan vara en upplevelse
med elden i fokus eller att lära er mer av
det vi ser i naturen. Mer info kommer på vår
hemsida inom kort.

Studiecirkel ”Naturen kring dig” handlar om natur, djur, kulturlandskapet och
friluftsliv med planerad start i februari/mars.
Den kommer att omfatta 6 träffar och innehållet varierar från t ex
artbestämning av träd, fågelskådning, flora i hagmark till mindfulness i naturen
och matlagning över öppen eld. Vi bestämmer innehållet tillsammans i gruppen.
Träffarna sker i första hand dagtid vardagar. Mer information kommer på vår
hemsida.
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En kurs/studiecirkel i ”Höns för husbehov” på hobbynivå är planerad med start
till våren 2015. Det blir 4 träffar. Kursen kommer att rikta sig både till dig som
ännu inte skaffat höns, till dig som är nystartad eller till dig som hållit på ett
tag. Delar av kursen bygger på att dela erfarenheter med varandra. Träffarna
sker i första hand dagtid vardagar. Mer information kommer på vår hemsida. Hör
av dig redan nu om du är intresserad.

Vårens fårkurs beräknas med kursstart i mars.
Julhälsningar från
Annette, Anders,
Erik, Albin och alla djuren på Vreta Gård

Foto från förra vintern, hoppas det kommer snö i vinter!
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