
Hallands Fåravelsförening

Medlemsbrev efter ulldagar december 2019 

Nu har Ulldagarna på Lilla Böslid genomförts. Det viktigaste vi tog med oss därifrån är att det nu finns en 
ullstation i Halland igen, Västkustens ullinsamling utanför Laholm. Den drivs av fårklippare Carl-Oscar 
Allared och Charlotte Jansson. Bifogar  deras korta information, det finns även en folder. Här följer litet 
kompletterande information

Skillnaden mot tidigare är att man får lämna ullen två dagar i kvartalet, sista fredag-lördag i januari, april, 
juli och november, kl 8-17. Dessutom måste minst 50 kg levereras. Mindre fårägare kan gå samman, eller 
spara ull från flera klipptillfällen. Lagring: se nedan! Otvättad ull har bäst före-datum c:a 2 år efter klippning.

All ull utom dorper (håren förorenar annan ull) tas emot. Men i första hand önskas vit eller grå ull, för 
industriell användning.

För ägare till lantrasfår och allmogefår lönar det sig ofta bättre att sälja till hantverk via Ullförmedlingen 
som numera har en hemsida, eller kontakta småspinnerier direkt.

Ullen måste vara ren och torr vid inlämning till Västkustens ullinsamling. Förorenad ull debiteras. Se tips 
nedan! Dessutom färgsorterad: Vitt för sig, grått för sig, övriga färger för sig. Skicka gärna lammull 
separat, och håll isär höstull från vårull, det kan löna sig.  Varje säck ull ersätts efter den sämsta kvalitén i 
blandningen.
Förvaring av ull måste vara insektstät men tillåta luft och fukt att passera ut och in. Plast orsakar kondens, 
framför allt vid förvaring på betonggolv. Möglig ull kan inte användas. För små fårägare är det bäst med 
papperssäckar (stor rymmer c:a 10 kg), ordentligt förslutna med balsnöre, de förvaras gärna på träpallar i 
väntan på transport.  För större mängder ull rekommenderas rena storsäckar, för närmare instruktioner: 
kontakta CC Wool! Storsäckar underlättar deras arbete. Lagringslokalen bör vara sval.

Några tips vid fårklippning (från andra ulldagen):
Se till att ullen inte blir förstörd de sista dygnen före klippning. Ta in fåren 1-2 dygn i förväg om de går ute i 
regn eller vid regn i prognosen (så länge att de är torra till klippning). Undvik att ha tistel, kardborre, 
nejlikrot, slån, björnbär och rosbuskar i hagarna (måste avlägsnas efter röjning). Timotejax fastnar också i 
ullen. Ströbädden ska vara lagom intrampad, nästan kladdig, så den inte ger ifrån sig halm. Halma inte sista 
1-2 dygnen. Undvik att förorena ullen med fr.a. kort halm, kutterspån, torvströ etc.
Klipp-platsen ska vara ren, gärna med plywoodskiva som underlag, och gärna med en ingång och en utgång 
för fåren, bra belysning för fårklipparen och tillgång till el och gärna krok i taket för upphängning. Fråga 
fårklipparen om detaljer i förväg! Fåren skall vara fastande 12 timmar om de sätts på rumpan/läggs vid 
klippning. Annars mår de illa. De ska gärna få komma till ett välladdat foderbord direkt efter klippning.

Den ull som är attraktiv kommer från rygg och sidor. Buk- och rumpull samt oftast det nedersta från lår och 
framben skall slängas åt sidan och städas bort kontinuerligt (kan bli trädgårdsull, för att skrämma bort rådjur 
mm). Den ull som man vill sälja grovrensas från växtrester och ev. dubbelklipp, och samlas för sig. Om 
klövarna klipps, måste allt klippet städas bort. Om du klipper själv, med eller utan klippstol, gäller samma 
sortering. Undvik dubbelklipp, d.v.s. att få med kort ull från föregående drag med fårsaxen. Bättre med 
randiga får än med centimeterkort ull som fastnar i maskiner

Tovningstest:
Min kommentar: Det kan också vara bra att test-tova ullen  och sortera isär sådan som tovar sig från den som 
inte gör det. T.ex ren texelull tovar sig inte och är utmärkt till stoppning, finull tovar sig och blir en hård 
platta efter en tids användning om man stoppar t.ex. möbler eller kuddar med den. Gör i ordning såpvatten i 
en balja, diskvattenstemperatur. Doppa en rejäl ulltuss och gnugga den ordentligt med händerna, försök 
forma en boll. Om den inte är tovningsbar så blir den bara renare av behandlingen, om den är tovningsbar så 
blir den tovad.

Lycka till med ullinsamling och försäljning!

Gertrud på Rya gård


