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Att klippa får
Omfattning

3–4 timmar.

Mål/syfte med kursen

Enligt lagstiftningen måste får klippas minst en gång årligen, men de flesta mår bäst om de kan klippas två gånger per 
år. Kursens mål och syfte är att förmedla några goda råd och tips om hur ni gör för att förenkla för er själva och för era 
husdjur vid klippning. Kursen är för dig som vill lära dig mer om klippningsteknik och själv kunna klippa dina egna får.

Vill du veta mer om fårklippning i största allmänhet är det här 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 klippning av får och eventuellt kunna klippa sina egna får. 

Kursledare 

Yrkesverksam fårklippare.

Kurslitteratur 

Hygienguide för fårklippare
Kan hämtas gratis på Svenska djurhälsovårdens hemsida: 
http://www.gardochdjurhalsan.se/upload/documents/Dokument/Webbshop/Far/150922_hygienguide.pdf

Klippning i klippstol och många fler artiklar om klippning och olika tekniker
Kan hämtas via Kunskapsbasen:
Kunskap > Management > Klippning

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

Kursupplägg

Förberedelse före klippning
Teoretisk information, ca 60 minuter 

När ska man klippa sina får? • 

Beställa klippare eller klippa själv?• 

Förberedelse inför klippningen• 

Köpa sax • 

Slipa skären • 

Gör i ordning platsen där klippning ska utföras • 

Under klippning
Praktisk information, ca 2 timmar

Klippteknik• 

Klippområdets och fårfållornas utformning• 

Ta hand om ullen under klippning• 

I mån av tid och antal deltagare får ni själva  • 
prova att klippa djuren och vi diskuterar efteråt  
era resultat

Efter klippning
Att ta hand om ullen efter klippning och övrigt att 
tänka på.

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

