Nyhetsbrev januari 2018

Tiden går och det var ett tag sedan vi skickade ut nyhetsbrev. Det
har varit mycket…som vanligt😊.
Sommaren var torr! Riktigt torr och vi försökte
snåla på vatten så mycket det bara gick.
Mardrömmen är en sinande brunn.
Vi har installerat en gårdspump, så tjusig, men
också en trygghet ifall den borrade brunnen
sinar, eller vid strömavbrott.
Vi planterade en del genbanksfröer i år från
Nordgen. Det blev bland gamla nordiska sorter
av dill, persilja, gräslök och mangold. Egen
potatis, lök och äpple ”fyller” nu jordkällaren.
Torkade örter används till te och matlagning.
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Vi har haft hjälp av Marika en ung tjej från Tyskland under två
månader under hösten, det var roligt.

Gotlandskaninen Lollipop fick problem med ett öga (ingen skada) och
Guldnos blev 8 år gammal. Vi har tre nya kaniner på gården, Sonia en
ny avelshona och Karamell och Kummin två nya hanar.

Marika och
Gotlandskaninen
Karamell (hane).

Albin (11 år) har köpt två hamstrar, rysk vintervit (dvärghamster) så
nu håller vi på att lära oss om dessa små söta djur. Spännande☺
Piff och Puff, tyvärr bråkade de för mycket så de har nu olika burar.

En massa kycklingar fick vi i somras/höstas, men några har duvhöken
tagit. Vår gammeltupp Allan som varit så ansvarstagande och lugn var
en av dem. Det kan mycket väl ha varit så att han skyddade hönorna.
Så är livet på landet, man lever nära liv och död.
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Vi har provat seminering i år. Seminering i Sverige är inte alls vanlig
på får, men nu för Fåravelsförbundet ett försök att få fler att
prova. Sperman hålls fryst i kvävekärl. Det är en svensk seminstation,
så baggarna är renrasiga svenska Gotlandsfår såklart.
Allt jobb gör man själv, efter att ha
varit på kurs (registrerade hos Jordbruksverket). Det är inte bara att sperman ska
tinas och laddas rätt (med rätt temperatur) i
pistoletten, det är en del jobb innan med
brunstsynkronisering och under brunsten
hålla koll på tackornas brunster. 18–22
timmar efter brunstens start ska det ske. Vi
lyckades få i stort sett alla äldre tackor att
bli synkroniserade under tre dygn och de 17
doserna vi hade gjorde vi slut på ett dygn.
Men, hur många det tog sig på, det lär visa
sig. I alla fall hälften har brunstat om och
betäckts av en av våra avelsbaggar…
så vi får vara nöjda om några är betäckta..
Laddar pistolett

Målet är få in nytt ”blod” till
vår besättning utan att köpa
levande bagge. Det minskar
risken för smittor till våra
djur. Vi behöver också hitta
”toppbaggar” som matchar
våra fina tackor. Vi är nu
rankade 2: a i Sverige på
pälskvalitet (avelsvärde).

Brunstkoll tackor. De går till baggen.

Avelsbaggarna betäcker de
som vi misslyckades med, så
utan lamm blir vi inte.

Hällde ut kvävet innan vi
skickar tillbaka kärlet.
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Vårens kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hönskurs den 14 februari (dagskurs) Full
Hönskurs 5 mars (dagskurs) Några platser kvar
Fårkurs (dagskurs) 26 februari 10.00-16.00
Fårkurs (dagskurs) 16 mars 10.00-16.00
Fårkurs med fem träffar. Prel. start 8 mars
Lamningskurs 9 mars 14.00-17.00
Får på bete 30 maj 10.00-16.00
Krisberedskap/hemberedskap. Gör intresseanmälan!
HLR, första hjälpen och krisberedskap. Gör intresseanmälan!

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

Har man gård och gamla hus så
stannar det aldrig av med projekt.
Nu har vi ett omfattande jobb
framför oss med utbyggnad av
bostadshuset och flytt av pannrum.
Idag har vi pannrum i en annan
byggnad, eldar med pellets och ved.
Självaste Annette & Anders. Ute i vårt ”seminlabb”.
Det är slitigt och mycket av värmen
försvinner på vägen i ett ”läckande”
gammalt hus. Nu har vi mycket planeringsjobb som ska bli klart och
till våren sätter förhoppningsvis bygget igång.
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Vi funderar kring vår egen hemberedskap och försöker så sakteliga
utveckla det. Hur gör man för att klara en längre kris i Sverige såsom
utslaget elnät? Vi har ved, kan laga mat på vedspis, vi har jordkällare,
naturen, djur och framförallt en kunskap och erfarenhet från både
friluftsliv och gården.
Men, även om man har gård så är driften av den huset som samhället
i stort uppbyggd på el och bränsle. Något som känns bra är dock att
fylla lådor med potatis och äpplen i jordkällaren. Det känns också lite
tryggare med höns och kaniner.
För vi hoppas inte att någon hackar sig in och stänger av elnätet i
Mellansverige, att det blir oroligheter i omvärlden så att transporter
med mat inte kommer in i Sverige. Men, så lätt att det skulle kunna
bli så. Man gör nog klokt i att se om sitt hus lite, på lagom nivå. Anmäl
dig gärna till en kurs i detta, den körs genom Civilförsvarsförbundet.
Följ och gilla oss gärna på Facebook och Instagram. Här lägger vi
kontinuerligt in saker som händer på gården. Klicka på länk här eller
på vår hemsida www.vreta-gard.se .
Facebook
.
Instagram vretagard

Vinterhälsningar 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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