
Hej halländska fårägare.
Här kommer en vårhälsning från Hallands fåravelsförenings styrelse.
I skrivande stund så är det en kall vår som infunnit sig och med allt vad det innebär.
Normalt sett vid denna tiden så är både vall och betesgräs i full tillväxt men i år kan det vara kärvt att 
klara tillgången på betet till fåren. I södra Halland är det först nu som vi fått regn och alla hoppas vi 
väl på lite mer värme.
Vi från styrelsen har en ambition att ordna ett antal träffar ute hos ett antal olika fårägare/ avlare, 
med lite olika teman som vi vill ska avhandlas. Samtidigt är vi tacksamma på förslag vad ni tycker ska 
vara med som tema.
 Pga Corona läget så får vi fortfarande vänta och se om det blir möjligt att anordna sådana här 
möten. 
Förslag på teman kan vara utfodring, betesstrategier och avmaskning.
 Just avmaskning börjar bli högaktuellt och är ett kapitel för sig.

Här kommer några rader om ull i Halland. 

Ull som Resurs (Hushållningssällskapet, Coompanion, Fåravelsföreningen, Region Halland, The 
Loop Factory) har bidragit till att Västkustens Ullinsamling har kommit igång och nu står på egna ben. 
Fårklippare Calle Allared samlar in och levererar främst vitull bl.a. till Klippans yllefabrik, och driver 
tillsammans med sin fru Charlotte CC Wool som har en kollektion filtade produkter för husdjur. 
Klippan lanserar under våren plädar tillverkade av halländsk (och en del skånsk) ull. Mer om hur du 
levererar ull kan du googla på Västkustens Ulllinsamling.

Bingegarn är ett litet sidoprojekt i Ull som resurs. Där används främst lantrasull för att återskapa ett 
garn som liknar de garner som användes för 100-200 år sedan till halländskt hantverk, bl.a. 
mönsterstickade fiskartröjor. Än så länge har en liten testomgång spunnits. 

Det pågår fler delprojekt, men de är inte färdiga att skriva om. 

Den 4 november kommer Ull som Resurs att redovisas på ett heldagsseminarium på 
Hushållningssällskapet, Stora Böslid (om inte Coronasmittan sätter käppar i hjulen). 

Ull i Kubik kommer att hållas på Öströö den 13 september, om Coronaläget tillåter. Om du vill 
anmäla dig som utställare så finns nu en blankett på hemsidan.  Sista anmälningsdag är 15 juni. Då 
kommer också beslutet om Ull i Kubik ska bli av eller ej, beroende på vad Folkhälsomyndigheten 
beslutar. Anmälningar till råullsmarknaden tar vi emot efter detta datum, om den blir av. 

Vid sommarträffen 2019 fick vi in ett antal intresseanmälningar till kurser om ull och 
fårklippning. Hushållningssällskapet valde att hålla en kurs på Stora Böslid med inriktning främst 
mot större fårgårdar. Fåravelsföreningens styrelse vill ordna mindre medlemsträffar - gårdsbesök hos 
varandra – med bl.a. det innehållet. Men Coronapandemin gör det svårt att planera än så länge. 

Ta hand om Er och varandra! Hälsningar styrelsen


