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  Nyhetsbrev maj 2017 

 

 

 

Fåren är på betet, även om själva betet än så länge är rätt 

frånvarande. Torr sommar, lite nederbörd under fjolåret och knappt 

någon snö i vintras har satt sina spår. Det är mest fjolårsgräs där 

ute, men det börjar växa lite. Vi vill ha regn!! 

 

Lamningen gick relativt bra i år, det var några tackor med fellägen 

och andra komplikationer, men inget riktigt besvärligt. Det var kallt, 

sådär -7 ibland på nätterna och kalla dagar. För fårens skull var det 

nog rätt bra, då slapp de flugor och annat elände som brukar dyka 

upp med första vårvärmen.  

 

I år lammade de flesta över påskhelgen vilket innebar att Anders var 

ledig från jobbet och killarna är hemma från skolan. Dessutom var 

Sarah, en 18-årig tjej från Frankrike här och hjälpte oss över 

lamningen. Det är ju inte bara lamning, det är ju full fart med allt ute 

i trädgården, det är skönt och roligt att ha extra hjälp! 

 

Vi har just nu tre Gotlands-

kaninhonor, Guldnos, Agnes och 

Lollipop. De har fått flytta ut 

tillsammans i ett stort hägn 

med elnät. De trivs och har 

byggt hålor under en stor 

almstubbe.  
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En ny avelshanne köptes nyligen, han 

heter Vendelsjöns Kummin och ska 

förhoppningsvis trivas med Lollipop. 

Än är han lite mer än två månader. 

 

 

Vi har nu tio höns och tre tuppar. Tre tuppar har vi därför att det är 

bra att ha reservtuppar, det händer ju att tupparna skyddar hönsen 

mot rovdjur och då stryker med. Ungtupparna har också slätare 

benplåtar än Allan, vi har ett långsiktigt avelsmål att avla på släta 

benplåtar som minskar risken för att de får problem med benkvalster 

som letar sin under plåtarna. 

Målet är att ha ca 15 höns och tre tuppar. 

 
 

Nu har vi inte bara djur i genbanksarbete (bevarande av gamla 

lantraser) utan har också fröer från Nordgen. Det blir spännande 

även om det är svårt att själv samla frön från plantor till nästa år 

tex. Vissa arter korspollinerar sig med andra växter, även vilda så 

man vet aldrig riktigt om man har samma art en gång till. Men, vissa 

går att dela och annars får det väl bli ny fröbeställning nästa år.  

 

Några spännande sorter: 

Persilja från Gotska Sandön, svensk dill och gräslök från Östra 

Rönnskär (vild population Finland). 

Tuppar gör upp om 

rangen och hönorna. 
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En kummin insamlad på Island (med en historia från 1600-talet) samt 

sallat, mangold, morot, ringblomma, lök och sockerärt. Vi får väl se 

hur det går med odlingarna i år, vi är nervösa att brunnen ska sina så 

försöker spara och samla så mycket vatten det går.  

 

Vi fortsätter att utveckla kurser och hade under våren även 

lamningskurs med veterinär. Dagskurserna brukar bli fullbokade med 

ibland långväga deltagare.  

 

Till hösten kör vi som vanligt: 

Fårkurs, dagskurs 

Fårkurs med fem träffar 

Hönskurs, dagskurs 

Får på bete 

 

Kommande inbokade aktiviteter/kurser (vår/sommar): 

Varför kommer det inte vatten i kranen? Kurs i krisberedskap "72-

timmar" 

 

29 maj 18.30-20.30 Vuxna 

19 juni  14.00-16.30 Barnfamiljer eller barn med annan vuxen. Barn 

från ca 10 år 

Kursen körs genom Civilförsvarsförbundet och bekostas av MSB.  

Vi håller till i skogen där vi har ett vindskydd med bekväma 

sittplatser för ca 10 personer. Gratis. Föranmälan. Minst 10 personer 

krävs. 

Dagläger  

14 juni  10.00-16.00 Natur-och djurläger för barn (ca 7–10 år) 

27 juni  10.00-15.00 Dagläger för vuxna med utvecklingsstörning 
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Besök oss på Vreta Gård! 

Välkommen att besöka oss, träffa djuren och lär dig massor om 

djur, natur och lantbruk. Ett besök hos oss innebär alltid att 

guide är med, dvs Annette eller Anders samt att det blir en unik 

guidning för bara er! Inget besök blir det andra likt och väder, 

årstid samt gruppen styr lite kring vad vi gör.  

 

Priser: 

Besök 1 timma 500 kr (grupp om max 6 pers.)  

Besök 1 timmar 800 kr (grupp om max 6 pers.) 

Besök 3 timmar 1250 kr (grupp om max 6 pers.) 

Priset gäller för en grupp, är ni fem personer och vill göra ett besök 

på en timma blir det en kostnad på 100 kr/person. Ni har en personlig 

guidning, inga andra tillkommer!  

  

Tillägg upp till 10 personer: 

1 timma  80 kr/person 

2 timmar  160 kr/person 

3 timmar  240 kr/person 

  

För fler personer, kontakta oss för prisuppgift. 

Barn under två år, gratis. Vagn rekommenderas inte, men kan fungera 

(prata med oss först). Hundar eller andra djur är inte tillåtna. 

 

 



 

 
 

5 

 

 

 

 

Håll utkik på Facebook och vår hemsida efter gårdsdag i sommar. Vi 

har det i sikte, men vet än inte när det kan bli.  

 

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

en webshop. Det kanske kan en fin present till studenten, till bröllop i 

sommar eller till någon som fyller år.  

 

I vår drängstuga har vi nu loppis där vi säljer sådant vi inte längre 

använder. Du hittar leksaker, böcker, kläder, kuriosa m.m.  

 

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.  

 

 
 

 
 

Vårhälsningar från,     

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

 

www.vreta-gard.se 

annette@vreta-gard.se 

Tel 070-683 36 03  

Köp ett presentkort på skinn, besök på gården eller till en kurs. Det 

brukar vara populära presenter 
 

http://www.vreta-gard.se/
https://www.instagram.com/vretagard
http://www.vreta-gard.se/
mailto:annette@vreta-gard.se
https://www.facebook.com/pages/Vreta-g%C3%A5rd-Enk%C3%B6ping/730867793609577

