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Ullmönstring 1
Förberedande kUrs

Omfattning

6–8 timmar.

Mål/syfte med kursen 

Det råder brist på mönstrare i landet och du som har stort intresse för ullmönstring och vill lära dig mer om mönstring 
tag chansen och anmäl dig till den förberedande mönstringskursen. 

Gårdsmönstringen ligger till grund för urvalet av livdjur i besättningarna. Mönstring innebär att en kunnig och van 
person går igenom gårdens lamm och bedömer kropp, ull och exteriör. Många av bedömningspunkterna är subjektiva 
värderingar och näst intill omöjliga att mäta objektivt.

Vill du veta mer om ullmönstring är detta rätt kurs för att få både de teoretiska kunskaperna och en chans att få prova 
på i praktiken. 

Målgrupp

Alla som är intresserade av att lära sig mer om ullmönstring och eventuellt kunna mönstra sina egna och andras 
lamm. Kursen är det första steget av tre för att bli rekommenderad mönstare, men det är inget krav att gå vidare.

Förkunskaper 

Kursen är ingen grundutbildning vare sig i fårskötsel eller hur avelskontrollen fungerar. Därför är det lämpligt att 
deltagarna har haft aktiv kontakt med fårskötsel och har grundläggande kännedom om Elitlamm Avel och om 
avelsvärderingen. Deltagarna bör också ha grundläggande insikter om ullens användning.

kursledare

Av SF godkänd rek. gårdsmönstrare.

kursupplägg

Vi tittar på och bedömer ullen
Teoretisk information, ca 90 – 120 minuter

Vi tittar på olika raser och olika sortes ull och diskuterar skillnaden.• 

Tag gärna med er egen ull. • 

Vi tittar på ulltyp, ullkvalité, ullfärg och ullkvantitet. • 

Vi går igenom grunderna för ullmönstring.• 

Teoretisk genomgång av kroppsbedömning enligt EUROP-skalan.• 

Visning på lammen
Praktisk information, ca 3 timmar

Vi tittar på olika raser och deras rastypiska kännetecken och ullegenskaper och bedömer kroppen och ullen  på de • 
levande djuren.  

I mån av tid och antal deltagare får ni själva prova på att bedöma djuren och vi diskuterar senare era resultat.• 

http://www.faravelsforbundet.se/wp-content/uploads/AktiviteterKurser2018.pdf

