Dokumentation AV ull för försäljning

Datum ...........................

Dokumentet ifyllt av ...............................................................

Säljare

köpare

Namn .....................................................................................................

Namn .....................................................................................................

Adress ....................................................................................................

Adress ....................................................................................................

Tel ..........................................................................................................

Tel ..........................................................................................................

Epost ......................................................................................................

Epost ......................................................................................................

Kontaktperson .......................................................................................

Kontaktperson .......................................................................................

Bal/
säck
nr.

antal
kg

Ras/typ

Färg

klippsenaste
ullkategori skräptidpunkt klippning
förekomst
månad, år

antal mån

tacka/bagge/
lamm/bukull

Klipparens namn ..............................................................................

liten/måttlig/stor

Professionell

förekomst av Mikron Pris
färgade fibrer
gäller endast vit ull
liten/måttlig/stor

JA

NEJ

Övrigt ....................................................................................................................................................
..................................................... ...........................................................................................................
.............................................................................................. ..................................................................

μm

kr/kg

Kommentar

Förklaringar till Dokumentation av ull för försäljning
Bal nr. 			

Balens individuella märkning.

Antal kg			Antal kg i balen eller säcken.
Ras/typ

Ange fårras eller typ om det är korsningsdjur, ex gutefår, köttraskorsning, finull/köttras.

Färg			
			

Färg kan vara vit, grå, svart eller brun. Ibland säljs färgad ull ihop( grå, svart och brun) och beskrivs
då som färgad.

Längd

Anger fiberns längdintervall, ex 0-5 cm, 6-10 cm, 11-15 cm eller över 15 cm.

Klipptidpunkt

Ange när ullen klipptes, ex mars 2020.

Månader sedan 		Ange hur många månader det gått sedan senaste klippning (av fåret som levererat ullen).
senaste klippning
Ullkategori		

Ullkategori anger varifrån ullen kommer och delas in i tackull, baggull, lammull eller bukull.

			Lammullen är ullen från den första klippningen för djuret, från både baggar och tackor.
Mikron			

Om mikronmätning gjorts, anges medelvärde här.

Skräpförekomst

Bildexemplen visar liten/måttlig/stor skräpförekomst.

Förekomst av färgade
fibrer (gäller vit ull)

Denna ruta ska fyllas för vit ull, och anger förekomst av färgade fibrer. Ingen/liten/stor förekomst.

Överenskommet pris

Det pris som köpare och säljare kommit överens om.

Kommentar

Här finns plats för ytterligare beskrivning av ullen, ex missfärgning av märkfärg.

Dokumentet har tagits fram med syfte att erbjuda
fårägare ett enkelt sätt att dokumentera ull för
försäljning. Vårt mål har varit att hålla dokumentet
så enkel som möjligt, men ändå få med nödvändiga
uppgifter. Förslag till förbättring? Kontakta
ullansvarig hos Svenska Fåravelsförbundet.

