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Omfattning

Bör fördelas över ett antal kurstillfällen.

Mål/syfte med kursen 

Att öka fingertoppskänslan genom ytterligare praktik

Ju fler djur man får tillfälle att betrakta, känna på och utvärdera, desto duktigare blir man på att känna igen generella 
och exceptionella egenskaper på kroppar och pälsar. Det är också viktigt att träna in ett arbetssätt som är likformigt 
för alla djur, att man får med alla bedömningsmoment och att man bedömer hela djuret.

Att utveckla kommunikationen med fårägaren

I rollen som gårdsmönstrare påtar man sig rollen som ”expert”, en som vet mer. Det blir då viktigt att man kan stå 
för sin bedömning genom att förklara sitt ställningstagande för fårägaren. Ambitionen ska vara att ge fårägaren 
motivation att utveckla sitt avelsarbete bl a genom att visa på styrkor och möjligheter.

Målgrupp

Genomgången Förberedande kurs för ullmönstring.

kursledare

Av SF godkänd rek. gårdsmönstrare.

kursupplägg

Innehåll
Besök på andra gårdar i sällskap med rek. gårdsmönstrare* tittar vi på olika raser och deras ulltyper.• 

Vi går igenom praktiska råd för att undvika att lammen utsätts för onödiga påfrestningar i samband med  • 
mönstringen.

Att rationellt planera hanteringen av mönstringen. Fållor, vägningsutrustning, bord etc.• 

Mönstringsrutin; förslag på rutin tas upp. Tänk på att lammen lättar i vikt om de för stå i flera timmar.• 

Bedömning av egna och andras ull, gärna under ledning av oberoende, intresserad  expert. Ulltyp, ullkvalitet, • 
ullens färg och kvantitet tas upp.

Bedömning av kroppbyggnad. Olika raser har olika kroppsbyggand och mer eller mindre typiska benställningar. • 
Riktig kroppbyggnad har betydelse för djurens funktion och hållbarhet. Genomgång av exteriöra avvkelser.

Gårdsmönstrarens roll:• 

Attityd till mönstring, att vara ödmjuk, att kunna ifrågasätta sig själv

Att kunna förklara och motivera sitt ställningstagande

Att ha koppling till avelsarbetet på gårdsnivå/nationell nivå

Avelsarbete – vilka råd kan man ge till fårägaren?• 

Hur fungerar det nationella avelsprogrammet?• 
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