Nyhetsbrev januari 2017

Nu har det blivit nytt år, ett år med nya upplevelser och projekt.
För oss började det nya fåråret 1 november och nytt för i år är att
vi har tre avelsbaggar. Vi hoppas på en lite större genetisk spridning
vilket skulle kunna möjliggöra för oss att behålla ett eget bagglamm i
aveln.

Vi ligger 1:a i Sverige i år igen när man tittar på pälskvalitet på
Gotlandsfår. Gotlandsfåret är den vanligaste rasen i Sverige. Att vår
besättning ligger så bra till speglas också i de skinn vi säljer. De är
silkiga, glänsande och har en väldigt hög kvalitet. Köper du ett skinn
från oss får du ett skinn du kan vara nöjd med under många, många
år. Priserna ligger på ca 2.000 kr och uppåt, priset varierar beroende
på kvalitet, beredningsform och storlek.

Skinn kan du köpa hos oss, butiken är öppen på begäran. Vi har också
en webshop.

Butiken i Löth, som drivs av Sara Löthegård i Bred, säljer också våra
skinn i sin mysiga butik på landet. Här kan du hitta lantlig inredning,
hantverk och presenter. Läs mer på föreningen ”Fjärdhundralands”
hemsida: https://www.fjardhundraland.se/plats/butiken-i-loth/

I vår egen drängstuga har vi nu loppis där vi säljer sådant vi inte
längre använder. Du hittar leksaker, böcker, kläder, kuriosa m.m.
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Baggarna som nu används i avel kommer från Hamlengården, Kärrbo
och Apleröd. Dessa gårdar ligger även de högt i rankingen för
pälskvalitet.

Vi har även i år sålt en hel del livdjur, tacklamm direkt från gården
samt bagglamm på auktion i Jönköping och Uppsala. Intresseanmälan
kan göras redan nu, i augusti- september börjar vi se vilka djur som
kan säljas. Våra livdjur har höga avelsvärden och inte några defekter.

Vi håller på att certifiera oss EU-ekologiskt, det är en
omställningstid innan vi är helt certifierade. Även om steget inte är
långt att gå, då vi i stort sett arbetat på samma sätt ända sedan vi
köpte gården, så är det några saker att tänka till om lite extra.
Skillnaden för oss blir främst att vi kan säga att vi har ekologisk
produktion samt att våra lammlådor blir ekologiska.

Vi välkomnar kunder till vår härliga gård som vill uppleva landet,
naturen och djuren. Kanske har du släktingar, grannar eller vänner
som är intresserade av att lära sig mer om matproduktion, djur på
landet, natur och hur det är att vara bonde?
Kom till oss på ett besök!
Bäst är att kontakta oss så pratar vi om vad ni vill uppleva. Ett besök
kan vara allt från en timma till en dag.
Vi har vårt mysiga timrade vindskydd i skogen där vi kan fika. För
bekvämlighet finns också ett utedass i vindskyddets närhet.
Det kan vara en rolig present till någon som fyller år, köp ett
presentkort av oss
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Kursverksamhet har vi året om, håll dig uppdaterad på vår hemsida.
Planerade fårkurser till våren är:
Dagskurs 27 mars
Kurs med fem träffar, start 9 mars
Kurs i betesdrift (datum ej ännu satt)
Planerade hönskurser till våren är:
Dagskurs (datum ej ännu satt)
Planerade kurser i självskydd genom Civilförsvarsförbundet:
Inga datum bokade och vi vet ännu inte hur pengar fördelas från
MSB.
Hör av dig om du är intresserad av kurs i krisberedskap ”72-timmar”,
första hjälpen eller HLR. Vi hör av oss då det blir en kurs. Det
behövs ca 12 deltagare för att kursen ska finansieras av MSB.
Även du som redan gått HLR är välkommen, kursen bör repeteras
minst vartannat år!
Kurs i
krisberedskap
”72-timmar”.
Kurslokal:
Vindskyddet i
skogen på Vreta
Gård
Hör av dig du med!
Hur klarar du en
kris i Sverige,
längre elavbrott,
stopp på mattransporter till
Sverige eller
liknande.
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En ny kaninhona, Lollipop bor hos oss. Tyvärr förlorade vi
avelshannen Övert på Juldagen. Obduktion som inte var lätt (väldigt
små bitsår) gör att vi tror att det var ett mårddjur, t ex hermelin
eller kanske skogsmård som gett sig på Övert. Hannarna Övert och
Snövit hade varsin stor box på logen med ”fransk balkong”, men nu
har Snövit flyttats till ett säkrare ställe.
Så nu har vi fyra Gotlandskaniner i bevarandearbete. Agnes och
Övert fick en kull på 10 kaniner i våras.

Vi fick ett gäng kycklingar i somras/höstas och en del av dem är
hönor, dock rätt många tuppar. Målet är kring 10-15 hönor och tre
tuppar i flocken. Tyvärr är de helt inomhus sedan en tid, det är
restriktioner då fågelinfluensa upptäckts i Sverige och länder
häromkring. Förhoppningsvis får de komma ut igen till
våren/sommaren. Resten av ungtupparna slaktar vi allteftersom då
för många vuxna tuppar skapar kaos hos hönsen.

Det är tryggt att sova när mamma skyddar 
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Under våren/sommaren och hösten hann vi med att utöka odlingsytan
för självhushållning. Målet är att bli mer självförsörjande på
grönsaker året om, det är en tillfredsställelse och känns tryggt att
ha egenproducerad mat. Rotfrukter förvaras i jordkällaren.

Erik, Albin och
Stephanie från
Tyskland skördar
potatis.
Vi har byggt
högbäddar vilket vi
hoppas ska ge bra
mullrik jord på
sikt.

Vi har haft hjälp av några trevliga ungdomar under året genom
organisationen wwoof. Det är roligt och bra hjälp!
Hannah från Österrike som introducerade och inspirerade till mer
grönsaker i hushållet, duktig med djur och vi var och red.
Stephanie från Tyskland som gav kaninerna mycket gos. Hon är en
fotbollstokig tjej vilket var mycket skoj när vi gemensamt tittade på
fotbolls- EM.
Anton, en vetgirig Norrlänning, som inte hade erfarenhet av djur men
som lärde sig massor. Kul med någon som liksom jag gillar att titta på
spår i skogen.
Flemming från Tyskland som gillade att ta i, lyfta, gräva och
hoppades på att musklerna skulle växa.
Nu hoppas vi på att hitta någon under mars-maj/juni. Vi försöker
vara restriktiva genom att välja någon som kan passa in i vår familj
och passar för de jobb som behöver göras, speciellt med djuren.
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Följ och gilla oss gärna på Facebook och Instagram. Enklast hittar du
oss på vår hemsida www.vreta-gard.se och klickar sedan på symbolen
. Vi heter vretagard på Instagram.

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