Nyhetsbrev november 2015

Vårt nya fårår har startat och vi har nu två nya avelsbaggar, Apleröds Granit
och Kärrbo Ärnst, inköpta på baggauktionen i Jönköping.

Vi ligger fortfarande kvar på delad 1:a plats i världen när man tittar på
pälskvalitet på besättningsnivå, denna gång delar vi förstaplatsen med en dansk
besättning. För att räkna ut detta har man ett fårdataprogram (Elitlamm) till
grund. Vad man analyserar är de genetiskt betingade faktorerna för t ex
lockstorlek, färg, glans mm. Det är ett komplext system hur man räknar ut det,
där statistik från andra gårdar räknas in. När vi säljer djur som vi fött upp så
kommer resultatet för den köpande gården påverka vårt resultat. När man har
gotlandsfår jobbar man mycket med gårdsmönstring och riksbedömning,
bedömningar där man tittar på päls och kropp.
Detta är väldigt viktiga redskap som dock inte riktigt visar den genetiska
arvbarheten. Har djuret fått väldigt bra uppväxt och det har varit optimalt
väder så avspeglar sig det i pälsen, medans ett annat lamm med bra genetisk
grund kan ha en ”bad hair day”. Har ägaren t ex tvättat pälsen med för varmt
vatten innan bedömning så påverkar detta.

Av 22 tacklamm gick 20 vidare i avel i år, jätteroligt! 10 har vi behållit själva,
resten kommer att vara grunden till två nystartade gårdar.

Vi tog i år med fyra bagglamm till ytterligare bedömning, en s.k. riksbedömning.
Alla fick bra resultat och vi anmälde dem till baggauktionen i Mälardalen. De blev
alla antagna och vi sålde tre av baggarna, det känns jättekul.
Den bäst betalda baggen gick för 17.000 kr + moms, det är många lammlådor
det☺. Vi hoppas att baggarna kommer att göra bra jobb i sina nya
besättningarna.
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Riksbedömning

Baggauktion Mälardalen
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Under sommaren har vi jobbat på för fullt med att arbeta i vår skog vid Vreta.
Med hjälp av snickare och ett timmerhusföretag står nu en slogbod (timrat
vindskydd) på plats, ett dass och ett kombinerat vedskjul och förråd.

Slogbod/timrat vindskydd med utsikt över fårhagar. Slogboden har trägolv och
är inrett med flyttbara bänkar och ett timmerbord. Här kan ca 12 personer sitta
bekvämt.
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Dass i lärkträ, ett större dass för att du som förälder bekvämt ska kunna hjälpa
dina barn.
Skogsstyrelsen har bidragit med sponsorpengar till detta, det är vi så
tacksamma för ! Annette var en av 29 företag i Sverige som 2014 fick bidrag
inom ”väx med skogen”, för att utveckla arbetstillfällen i skogen.
Nu ska Annette sätta igång att marknadsföra våra aktiviteter på riktigt.
Välkommen att höra av dig om du vill boka in ett besök här!
En av målgrupperna som Annette gärna jobbar med är mor- och farföräldrar med
barnbarn, du får en kvalitetstid med dina barnbarn samtidigt som ni tillsammans
upptäcker och lär er saker om naturen. Att både få se lite djur samt upptäcka i
skogen är ett stort äventyr får både stora som små! Under hösten och vintern
kan elden användas vid besök av framförallt äldre barn och vuxna.
Vi försöker att boka in aktiviteter på vardagar, då vi på helgerna har fulllt upp
med vårt eget familjeliv och ofta också mycket jobb på helgerna. Det är den
tiden vi kan hjälpas åt med arbeten på gården. I vissa fall går det att boka in
ett besök en helg.
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Våra skinn kommer att användas i TV 4:s program ”Jul med Ernst”,
det är jätteroligt och självklart väldigt bra för oss marknadsföringsmässigt.
Vi blev kontaktade av dem och skickar nu fyra skinn samt även spillbitar som
kommer att användas i en trasmatta. Huset som ligger i Björskogsnäs
naturreservat i Grythyttan renoverade de i somras. Programmet kommer att
sändas i tre avsnitt.

Vi har startat upp med hönskurs, den första dagskursen blev snabbt fullbokad
och vi har även utökat med dagskurser i fårskötsel.

Två volontärer (Jaron från Holland och Rebekka från Tyskland) har bott och
hjälpt oss på gården under under september- november, det har varit väldigt
roligt, lärorikt och väldigt mycket hjälp för oss. Det är lite ”spännande” att ha
någon som man aldrig träffat boende i familjen, men så här långt har det
fungerat bra. Jaron är tillbaka och vi hoppas att vi kan bjuda på lite svensk
vinter innan han åker hem.
I och med att Annette i stort sett jobbar själv på gården förutom på helgerna
så värdesätter vi verkligen all hjälp vi kan få ☺. Att få hjälp att hämta ved, att
titta till djuren, att klippa buskar i trädgården, hjälpa till med förflyttning och
hantering av fåren, lyfta saker, det underlättar mycket! Vi kommer att
fortsätta med detta och så roligt att öva språk, lära sig mer om andra länder och
ha en jobbarkompis. Barnen har också tyckt det var roligt och vi märker nu
vikten av ett brett ordförråd…
Förmedlingen sker genom en organisation som heter wwoof, www.wwoof.se .
Volontärerna arbetar ca 4-6 timmar om dagen mot mat och husrum. Husvagnen
är jättebra som gäststuga men vi äter självklart tillsammans. Vi tänker försöka
få hjälp igen under mars, april och maj. Under sommaren har vi jättemycket
jobb, men barnen har också sommarlov så då har vi stängt för nya volontärer. Vi
känner att det är viktigt att de volontärer som kommer hit känner sig välkomna i
vår familj och gärna också hänger med på utflykter, aktiviteter och annat.
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Alla hönorna ruvade i somras och vi lät dem göra det, de vimsade dock till det
lite så det blev till slut bara 6 kycklingar. Det blir inte så många ägg, ruvning
under sommaren, sedan ruggning i ca 2 månader och snart vintervila. Det är så
när man har en gammal lantras, men vi är gärna utan ägg några månader även om
det är lite ”snopet” att behöva köpa ägg…
I och med att hönsen är i genbank (bevarandearbete) så får man inte heller
maskinkläcka kycklingar. Och det är så vi vill ha det, hönsen ska få utöva sina
naturliga beteenden såsom att födosöka själva, bli mammor och själva ta hand om
sina kycklingar. Kycklingarna följer sin mor och sover under hennes vingar på
natten när de sitter på pinnarna. De växer dock fort och den äldsta ”kycklingen”
är nu fullväxt.
De går ute fritt på dagarna och verkar komma överens med katterna.
Rovdjur kan man inte skydda sig mot. Går hönsen fritt kan de dock fly, gömma
sig eller flyga upp i ett träd. Dessutom har vi tuppen som bevakar och varnar. På
natten är de inne.
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Turism - boka in ett besök hos oss☺
Vi satsar nu på småskalig natur-

och lantbruksturism. Följande upplevelser

erbjuds:
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.
Läs mer på vår hemsida www.vreta-gard.se
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 3timmars ”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. Läs mer
på vår hemsida www.vreta-gard.se
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Kurser lär dig mer om får, höns och naturen hos oss☺
Naturkurs med 5 träffar/termin är
med start i januari/februari. Något
som skulle vara roligt är att få igång är
en naturkurs med olika teman för varje
träff. Kursen genomförs på Vreta
Gårds marker där vi har trädgård,
åker, betesmark och skog men ibland
kan vi göra besök på andra intressanta
naturområden. Träffar sker mestadels
dagtid vardag, med olika teman för
varje träff.
Vi planerar nästa hönskurs till februari-mars och nästa fårkurs (dagskurs) är
bokad till 18 mars. Fårkurs med fem träffar beräknas starta i mars.

Annette är utbildad instruktör inom Civilförsvarsförbundet och kör nu kurser
såsom:
* Akut hjälp vid personskada (1- 2 timmar)
* ”72 timmar” – vad händer och hur förbereder du dig för längre vatten- eller
elavbrott (1-2 timmar)
Dessa är gratis för privatpersoner. Företag
kan boka in kurs enligt offert. Minst 12
personer behövs för att kursen ska bli av.
Föreningar kan också boka in en kurs och är
barn tillräckligt gamla för att tillgodogöra
sig kurserna så är de också välkomna.
Lämplig lägsta ålder kan vara ca 9 år om de
är i sällskap med vuxen.
Kurserna kan gärna kombineras med en guidning på gården (djur/kultur/natur)
eller matlagning över eld, då tillkommer en kostnad. Kurserna håller jag gärna i
skogen på Vreta Gård. Är det riktigt dåligt väder går det att köra delar eller
hela kurserna inomhus.
Läs mer om våra kurser på vår hemsida, www.vreta-gard.se
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Vi säljer både fårskinn och ullgarn,
ullgarn, hör av dig om du är intresserad! Det går bra
att komma hem till oss eller beställa via vår webshop. Nu har vi även kommit
igång med kortbetalning
betalning i vår webshop. Vi tar även kontokort vid försäljning
hemifrån.

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
ww.vreta-gard.se
och klickar sedan på symbolen

.

Hösthälsningar från,
Annette, Anders,
Erik, Albin och alla djuren på Vreta Gård

Invigning av den nya eldstaden med korvgrillning. Självklart gjordes elden upp
med eldstål och naturmaterial. Erik och Albin med kompisar .
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