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Ull
Att hAnterA och AnvändA

omfattning

3 – 4 timmar.

Mål/syfte med kursen

Ull från olika fårraser har olika egenskaper men gemensamt är att all ull är användbar – men till olika saker. Idag 
slängs mycket ull på grund av många fårägares bristande kunskap och intresse. Men ullen är en värdefull naturprodukt 
med potential att öka fårhållningens lönsamhet. Vill man inte själv använda ullen finns det hantverkare som behöver 
bra ull från svenska får, och är beredda att betala för den.

Kursen är en introduktion i ämnet ull med syfte att sprida grundläggande kunskap om olika typer av ull och hur den 
kan användas, hur ullen ska tas om hand och hur skötseln av fåren påverkar ullens användbarhet och värde.

Målgrupp    Kursledare

Fårägare      Fårägare med intresse och kunskaper eller ullhantverkare.

Kurslitteratur

Broschyrerna Ull och skinn – vägen till mervärde och Klippning och ullskörd kan hämtas via Svenska 
Fåravelsförbundets hemsida: Kunskap > Utbildning > Utbildningsmaterial

Ull och ulltekniker av Kerstin Paradis Gustafsson 
ISBN: 9789187247552
Kan köpas via GML förlag (www.gmlforlag.se)

I Kunskapsbasen på Fåravelsförbundets hemsida finns flera artiklar om ull: 
Kunskap > Skinn & Ull > Ull

Kursupplägg

Historia
Kort historisk tillbakablick över fårens och ullens betydelse för mänskligheten.

All ull är användbar, men till olika saker
Teoretisk information med möjlighet att känna på olika typer av ull, ge förståelse för hur olika typer av ull bäst 
används och att visa inspirerande hantverk av olika typ.

Lönsamhet
Kort genomgång av olika möjligheter att sälja ull och kalkyler över kostnader och inkomster som ullen kan generera. 

Fårens skötsel och klippning
Fårens skötsel, utformning av foderhäckar, fodring etc• 

Klippteknik, klippområdets och fållornas utformning• 

Att ta hand om ullen under klippningen• 

Hur ullen ska sorteras, förvaras, tvättas och lagras• 

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

