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Våren är här, underbart!  
 

Fåren är på betet, hönsen går ut fritt på dagarna, Gotlandskaninerna Guldnos 
och Snövit har varsina stora hagar att skutta runt i. Katterna Misse, Shim och 
O´boy njuter i solen och vi med☺.  
 

I höstas placerade vi oss på topp inom avel på 
Gotlandsfår i världen. Det är vi otroligt stolta 
över☺. Man tittar på det genetiska 
avelsmaterialet på besättningsnivå,  men även 
på baggnivå. Vi låg på delad 1:a plats för 
pälskvalitet och den enda besättningen som 
även var med på 20-i-topplistan  för tillväxt 
lamm. Det här triggar oss och vi hoppas på bra 
resultat även i år, men mycket hänger på nya 
avelsbaggen Leo. 
 

Lamningen är avslutad, det föddes 60 lamm, 
men ett har vi tyvärr fått avliva. Det hade 
troligtvis blivit stångat och fått påverkan på 
bogpartiet. Vi förlorade även fyra lamm (alla 
från samma tacka) i en komplicerad 
förlossning. Två av lammen var troligen sedan tidigare döda (små) och det första 
låg i ett komplicerat felläge (huvud ut, med framben tillbakaslagna).  
 
En tacka förlorade vi tyvärr också pga. en komplicerad förlossning med trillingar, 
alla i felläge. Lammen klarade vi i alla fall, de var pigga och fick även vara med sin 
moder den första tiden. Därefter adopterades de bort till bl. a tackan som 
förlorade sina fyra lamm.  
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Det kan vara svårt att vända och få ut alla lammen utan att komma åt 
livmoderväggen med varken klövar eller tänder. Man försöker så gott man kan, 
men det är både trångt och komplicerat att reda ut vad som är vad och dessutom 
flytta runt dem i livmodern mellan krystvärkarna. Bedömningar och 
förlossningshjälp är en arbetsuppgift som man som fårbonde får lära sig att 
klara själv och tar endast i undantagsfall ut veterinär. 
 
Det är så otroligt roligt och spännande att få vara med om alla dessa lamningar, 
även om det stundtals är jobbigt både fysiskt och psykiskt så känns det som 
världens bästa jobb! Det är tungt med mycket lyft och ibland fasthållande av 
tackor eller att ha armen i en tackas livmoder med kraftiga krystvärkar. Det är 
jobbigt när man ska ta alla dessa beslut, där det oftast går bra men ibland inte. 
Det är lite sömn och lite vila. Men, helt underbart☺.  
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Är du nyfiken på oss och alla djuren bor på Vreta Gård? 
Kom på besök, träffa oss, fåren, katterna, kaninerna och hönsen. Dessutom delar 
vi gärna med oss av den underbara naturen kring gården, med ett ett rikligt 
fågel- och djurliv, många olika biotoper såsom gammal fruktträdgård, åker, 
hagmark och skog. Redan på bronsåldern bodde det människor här, det vittnar 
fornlämningar. Vreta Gård, eller by som det troligen var på den tiden är nämnd i 
skrift på 1400-talet.  
 
Vi kommer att under sommaren öppna gården för besök vid några tillfällen, besök 
sker dock alltid med guide (fårbönderna själva). Grupper blandade åldrar!  
 
Lördag 13 juni kl. 14.00 – 16.00 
Söndag 14 juni kl. 05.00- 07.00 (morgonen med allt fågelliv är ljuvlig!) 
Söndag 14 juni kl 14.00 – 16.00 
Tisdag 16 juni 10.00- 12.00 Enbart barn (med vuxen). Vi avslutar i skogen med 
att äta lunchmatsäck.  
Onsdag 17 juni kl. 14.00-16.00 
 
Anmälan sker senast dagen innan. Gärna på mejl till annette@vreta-gard.se 
Max ca 12 deltagare per tillfälle, så har alla har en chans att prata med oss och 
ställa frågor.  
 
Pris vuxen: 80 kr 
Pris barn: 20 kr 
 
Du/ni tar med eget fika. Packa i ryggsäck så tar vi gemensamt en paus och njuter 
av tystnaden, stillheten, naturen och fikat☺ 
 
När man kommer på besök till oss ska man alltid ha rena skor, dvs. har du 
tidigare varit in i en fårhage eller på besök på en annan fårgård, då måste du 
tvätta skorna innan (så att inget gödsel/jord hamnar här).  
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Turism - boka in ett besök hos oss☺ 
 
Vi satsar på småskalig natur- och lantbruksturism. Följande upplevelser finns 
för närvarande:  
 
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 3-
timmars ”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☺ 
 

Vårens fårkurs är precis avslutad och ny kurs beräknas starta i september. Till 
hösten kommer vi även att erbjuda en heldagskurs (vardag).  
 

Hönskurser är också planerad att starta till hösten.  
 

Naturkurs med 5 träffar/termin är 
också planerad att starta till 
hösten. 
”Naturen kring dig” bygger delvis på 
deltagarnas intresse och vi formar 
kursen delvis tillsammans. Det finns 
dock ett färdigt förslag på innehåll. 
Kursen genomförs på Vreta Gårds 
marker där vi både har trädgård, 
åker, betesmark och skog men 
ibland kan vi göra besök på andra 
intressanta naturområden. Träffar 
sker mestadels dagtid vardag. 
 
Läs mer om våra kurser på vår hemsida, www.vreta-gard.se 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. Nu har vi även kommit 
igång med kortbetalning i vår webshop. Vi tar även kontokort vid försäljning 
hemifrån.  
 

Boka gärna upp dig på lammlåda redan nu. Under hösten säljer vi lammkött, 
enbart hela lådor. Nytt för i år är att delarna kommer att vara vaccumpackade.  
Lammet är finstyckat enligt följande: 
Sadel (hel), lårben/stek (urbenad), rygg (kotletter), frambog (skivad), slaksida 
(hel), revben (hel) samt hals (delad). Delarna är paketerade för sig och ibland 
portionsförpackat.  
 
Som förut har du som tidigare kund förtur. Läs mer under fliken Produkter på 
vår hemsida. 
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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-gard.se 

och klickar sedan på symbolen . 
 

Vi har kommit ett steg närmare bygge av slogbod (vindskydd) och dass i Vretas 
hemmaskog. Nu är virket nere från skogen efter att vi tagit ner träd för att få 
plats för bygget. Under maj kommer ett antal timmar läggas på att röja bort ris, 
dock är det mesta borta från lägerplatserna.  

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

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


