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  Nyhetsbrev februari 2016 

 

 
 

Tackorna är nu dräktiga och börjar bli runda om magen, senare delen 

av april kommer de flesta att lamma. 

 

Våra skinn var med i TV 4:s program ”Jul med Ernst. 

 

Baggarna Ärnst och Granit verkar vara bra kompisar och trivs ihop, 

ibland stojar de lite med varandra . De är själva nu i en box inne + 

utehage. 

Tackorna kan som vanligt gå in och ut som de vill, de fodras oftast 

utomhus. 

 

Alla fåren klipptes i februari, det är den bästa tiden att klippa dem 

även om det är lite kallt. I början av dräktigheten bör de inte klippas 

och inte heller den senare delen. Det brukar gå bra med mycket mat, 

halm och då även mat inne. 

 

En ungtupp har vi blivit av med, vi tror minsann att det är O´boy 

våran förnäma jägare som kan ha varit i farten. Vi har inga bevis, 

men.... Så blev vi av med en höna till duvhöken (rovfågel i alla fall).  

De två ungtupparna får vara kvar så länge det går, det är bra att ha 

reservtuppar ifall någon styrker med och man brukar säga att tre är 

bättre än två. Då kan de fördela bråkandet lite. Tur i oturen har vi 

blivit av med hönsen utomhus, skulle något djur komma in i hönshuset 

blir det värre, där kan de inte fly och gömma sig på samma sätt. 

Och att hålla hönsen instängda för att skydda dem från rovdjur, det 

är inget roligt liv!  
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Under vintern är det lite stiltje på gården, men inte arbetsbrist för 

det. Djur ska fodras, snö skottas, årsbokslut upprättas och man 

passar på att göra vissa planeringar och administrativt arbete.  

 

Vi välkomnar våra två nya invånare här på gården, 

Gotlandskaninhonan Agnes och hanen xxxxx. Tanken var att Agnes 

första året skulle paras med vår hanne Snövit, men han var inte 

riktigt med på noterna. Han är kanske för gammal.  

Agnes och xxx kommer från samma gård och får nu bilda ett avelspar 

hos oss. Guldnos och Snövit får bli kvar som pensionärer. 

De är båda i genbank vilket innebär att man jobbar med ett 

bevarandearbete. 

 

Nu börjar fingrarna vilja komma igång med trädgårdsodling. Vi håller 

på att bygga upp en helt ny odlingsyta, med upphöjda odlingsbäddar.  

Vi hoppas på relativt lättskötta trädgårdsland genom upphöjda 

bäddar och täckodling, vi får väl se. Vi ska blir mer självförsörjande 

på även grönsaker är det tänkt. Problemet är bara att den tid då man 

bör jobba ute i trädgården, då har vi som mest med fåren 

 

Vårens projekt innefattar också att sätta upp biholkar och plantera 

mer blommor för bin. Vi ska också försöka göra en större rastgård 

till hönsen under våren/sommaren samt bygga nya boxar för några 

kaniner i logen, där de troligtvis kunna ha en uterastgård vintertid. 

Vi ser vad vi hinner… 

 

Så ska gården städas på ”bra att ha saker”. Vi har gjort i ordning 

drängstugan till loppis. Den är öppen när vi är hemma.  

 

Vi har också butik hemma med skinn och ullgarn, den är också öppen 

när vi är hemma.  
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Ull till trädgård bortskänkes ! Ullen är lagrad svalt, men i stora 

bigbags, dvs. stora platssäckar. Den är osorterad och passar därför 

bättre i trädgården än intill hantverk, även om den kanske duger till 

det med. En del lägger ull i gångar i odlingar, en del hänger ull i 

rosenbuskar och liknande för att skrämma bort rådjur. Vi knyter ull 

på skogsplantor i vår produktionsskog i Simtuna. Det verkar fungera 

rätt bra, man får dock inte knyta för hårt och ta bort ullen så att 

den inte stryper plantorna. Hör av dig om du vill ha ull.  

 

Vi har nu bestämt kursprogram för våren och det har skett lite 

ändringar utifrån ursprungliga planer, men själva ämnena är de 

samma. 
 

Kursprogram våren  

 

onsdag 2 mars  10.00-16.00 Hönskurs 

tisdag 10 mars 18.30-21.00 Kursstart fårkurs, 5 

    träffar 

måndag 14 mars 10.00-16.00 Fårkurs 

fredag 18 mars 10.00-16.00  Fårkurs 

tisdag 22 mars 10.30-15.00 Naturkurs, allmän fältkurs  

 

onsdag 11 maj 10.30-15.00 Naturkurs, allmän fältkurs 

torsdag  19 maj 18.30-20.00  Kurs ”72-timmar”, genom 

    Civilförsvarsförbundet 

onsdag 25 maj 10.30-15.00 Flora i betesmark och 

    betesdjurs betydelse för 

    hagmarksväxter 

 

onsdag 1 juni 10.00-16.00  Beteskurs, inriktning får 

    och flora 

torsdag 2 juni 18.30-20.00 Kurs ”72-timmar”  
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Det är svårt att hinna med allt på gården som vi skulle vilja göra. På 

ungefär en en heltidstjänst ska hela gården tas om hand, underhållas 

och utvecklas. Bör också poängteras att den där heltidstjänsten, 

enbart är tiden inräknat, direkta inga pengar att tala om. Anders har 

ett fulltidsjobb utanför gården. 

Det handlar mer om en livsstil, en jordnära och lugn uppväxt för 

barnen och känslan att göra något bra och meningsfullt. Men, 

självklart också ett företag som ska generera intäkter. Problemet är 

bara att renoveringar, underhåll och nyinvesteringar oftast blir 

kostsamma och äter upp intäkterna.    

 

Det är ett härligt men hårt liv med gård! Vi önskar inget annat!!! Det 

finns så mycket skoj att göra med den här härliga gården!! Stora och 

små saker. Men, att hinna allt det där det går ju såklart inte.  

 

Därför har vi provat under hösten att ha volontärer, vi hade kille 

från Holland här och en tjej från Tyskland. Det ska vi fortsätta med, 

även om det är lite speciellt att få en ny familjemedlem. Det var 

roligt. Vi fick lite hjälp och också avlastning i att inte behöva lyfta 

allt själva, gå ut i alla hagar varje dag.  Det är sånt som tär på 

kroppen.  

 

Men, det finns säkert personer där ute på närmare håll som skulle 

tycka det var roligt att hjälpa oss. Lön kan det aldrig handla om, men 

vi har produkter som gården ger, grönsaker, äpplen, bär, ägg, ved  

t ex. Lärdom, kunskap, upplevelse och tillgång till den härliga naturen 

på vår gård är också en ”bytesvara”. 

 

Kanske är det någon som är pensionär och vill fylla dagar ibland, 

någon som vill lära sig hur det är att ha gård och ser det som praktik, 

det kan vara någon som gillar trädgård, kanske är intresserad av 

trädbeskärning och vill gärna vill ge sig på våra äppelträd eller någon 

som bor i lägenhet och inte får utlopp för sitt snickeriintresse.  Det 

kan också vara någon som är intresserad av fåglar och vill hjälpa oss 



 
 

5 

att bygga och sätta upp fågelholkar och sedan kanske följa fågellivet 

här på gården. Eller någon som vill hjälpa barnen att bygga en häftig 

koja i skogen. Det skulle vara roligt att ha binkupor på gården, men vi 

är inte mogna för egna än. Kanske finns det någon som vill samarbeta 

med oss om det?  

 

Vi har gärna några få hästar eller kor på sommarbete på gården 

under en period. Hör av dig om du skullle vara intresserad av det. 

 

Hör av dig om du är intresserad, eller om du känner någon som kanske 

skulle vara det! 

 

Vi säljer både fårskinn och ullgarn, hör av dig om du är intresserad! 

Det går bra att komma hem till oss eller beställa via vår webshop.  

 

Följ och gilla oss gärna på Facebook, läsa inlägg och se bilder kan 

även du som inte har Facebook göra. Enklast hittar du oss på vår 

hemsida www.vreta-gard.se och klickar sedan på symbolen . 

 

Hösthälsningar från,     

Annette, Anders,  

Erik, Albin och alla djuren på Vreta Gård  

 

 

http://www.vreta-gard.se/

