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  Nyhetsbrev april 2016 

 

 
 

Nu börjar lamningen avta, men vi är fortfarande uppe på nätterna.  

Oftast går det bra, men det händer då och då att tackorna behöver 

hjälp, då är det viktigt att t.ex. ha koll på om fostervattnet har gått. 

Om tackan inte kan föda själv handlar det oftast om fellägen och 

lammen måste då läggas i rätt läge innan det dras ut. 

Det är inte alltid lätt att förstå hur lammen ligger, det är trångt och 

svårt att känna då tackan oftast har väldigt starka värkar. Ibland 

måste lamm tryckas in igen eller så ska huvud eller ben justeras för 

att hamna i rätt förlossningsläge. Det gäller att veta att man hjälper 

ett lamm ut åt gången och inte drar i två ben från olika lamm. 

Slemproppar, vatten, efterbörd, det är sådant som vi blir glada över 

att se . Också lammen såklart . Just nu har 28 tackor av 34 

lammat och vi har 45 lamm.  

 

Det är ljuvligt att se lammen födas, livsviljan, drivkraften efter 

mjölk, mammornas kärlek och omvårdnad och sen allt bus.  Följ 

lamningen på vår Facebook eller Instagram.  

 

Nu väntar får och vi på betessläpp som sker kort efter att lamningen 

är klar, kring den 1 maj brukar vi släppa ut dem.  
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Våra skinn var med i TV 4:s program ”Jul med Ernst”. Det var roligt!  

Och vi är oerhört stolta över våra fina skinn, det har högsta kvalitet. 

 

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

ibland stojar de lite med varandra. De går i en egen box där de kan 

vara både ute och inne. Vid betessläpp hamnar de i en egen hage. 

 

Vi väntar på att hönsen ska börja ruva. En dag ligger det en 

”surhöna” i ett rede, om hon inte smyger sig iväg någon annanstans 

för att föda upp sina ungar...  

 

Vi välkomnar våra två nya invånare här på gården, Gotlandskanin-

honan Agnes och hanen Övert. Vi har genbankdjur vilket innebär att 

man jobbar med ett bevarandearbete. Problemet är bara att det inte 

blev några ungar vid första parningen, nu provar vi igen…  

Guldnos och Snövit är kvar, som pensionärer. 
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Nu börjar fingrarna vilja komma igång ordentligt med trädgårds-

odling. Vi håller på att bygga upp en helt ny odlingsyta, med upphöjda 

odlingsbäddar och hoppas på ett lättskött trädgårdsland med 

täckodling. Vi ska bli mer självförsörjande på grönsaker är det tänkt. 

 

 
Hannah från Österrike hjälper oss att så sallad, gurkmeja och persilja. Till hösten ska vi sätta hallon här, 

men bädden ska sätta sig lite först. 

 

Vårens projekt innefattar också att sätta upp biholkar och plantera 

mer blommor för bin. Så ska gården städas på ”bra att ha saker”. Vi 

har gjort i ordning drängstugan till loppis. 

 

Delar av vår butik med ullgarn och skinn flyttar också till 

drängstugan. Butik och loppis har öppet när vi är hemma! 

 

Just nu bor en tjej från Österrike hos oss genom wwoof, en 

volontärsförening. Det går så bra, det är roligt och vi får avlastning. 

I maj kommer en tjej från Tyskland hit för några veckor, vi tänker 

oss volontärer mars-maj och september-november då vi också har 

som mest jobb. Vi får lära oss om andra länder, inspiration till annan 

matlagning, öva språk och också dela med oss av svensk kultur och vår 

kunskap kring djur och lantbruk såklart.  
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Maj och juni är väldigt trevliga månader för besök här, lammen är 

små, fåren njuter ute och kanske har vi kycklingar. Blommor och 

grönska samt fåglar gör vår härliga gård ännu ljuvligare. Boka in ett 

besök hos oss, vi har olika typer av paketlösningar för det men 

självklart är vi även öppna för ett kortare besök eller andra idéer. 

Till hösten går det också att använda eldstäderna och det går att 

laga mat över öppen eld i samband med besök hos oss.  

Helhetspris för ett besök på tre timmar, max 8 personer, är 1. 250 

kr (för hela gruppen). För mer information se vår hemsida 

www.vreta-gard.se. 

 

Några av vårens kurser är avslutade och nya startar till hösten, det 

gäller både får- och hönskurser. Hör av dig redan nu om du är 

intresserad! Välkommen med anmälan till vårens kurser!   

 

onsdag 11 maj 10.30 - 15.00 Naturkurs, allmän fältkurs 

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

    Civilförsvarsförbundet  

tisdag 24 maj 10.00 - 16.00 Kurs, HLR inkl hjärtstartare,  

   1:a hjälpen, 72-timmar inkl. 

   övning med stormkök. Gratis. 

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”  

 

Annette kan förutom kursen ”72-timmar” köra en fyratimmars kurs i 

hjärt-lungräddning, första hjälpen och ”72-timmar”. De är gratis, 

men måste vara genomförda innan 31 oktober, minst 12 deltagare. 

72-timmar handlar om våra grundbehov för att klara en kris såsom 

ett längre elavbrott och vilket ansvar du själv har och vad som 

http://www.vreta-gard.se/
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händer i samhället. Jag kan köra kurserna här hos oss, eller komma 

till dig (helst inte mer än 3 mil). 

 

Vi kommer att certifiera fåruppfödning och växtodling för EU-

ekologisk produktion. I början blir det en omställningsperiod innan vi 

blir helt certifierade. Vi har tidigare kört i stort sett som 

ekologiskt, till och med ekologiskt utsäde, men en regel kring 

avmaskning har gjort oss tveksamma. Den meningen är nu omskriven i 

reglerna och vi känner oss trygga med att kunna avmaska inköpta 

avelsbaggar utan att bryta mot någon regel. Dock krävs alltid 

veterinärs godkännande. 

 

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.  

Våra djur ligger på förstaplats sedan två år när det gäller 

pälskvalitet, så skinn du köper från oss har högsta kvalitet med 

silkiga glansiga lockar. 

 

Följ och gilla oss gärna på Facebook. L äsa 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 . 

 

Du kan också följa oss på Instagram och kolla på härliga bilder från 

gården. 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  

 

 Snart ser ängen på tomten ut så här, 

gullvivorna har börjat att blomma. Den  

sköts på gammalt traditionellt sätt med 

lieslåtter, dock utan betesdjur efter 

skörd. 

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