
      
 

INVITASJON TIL ULL-OG INSPIRASJONS KURS  
10.-11. FEBRUAR 2017    GALLERI FRØYA  I KALVÅG  

 
Kurset er en del av det nasjonale Kursprosjektet som er igangsatt av Norges forskingsråd og 
Statens Institutt for forbruksforskning SIFO. Fokus på ullen fra «villsauen» er en del av 
prosjektet. Formålet er å øke verdiskapningen, bruk og interesse for norsk. 
 
Formålet med kurset er å samle folk som har interesse av å utnytte og ta vare på denne 
ullkvaliteten i 4 fylker: Norland, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.  
 
Instruktør Karin Flatøy Svarstad har hatt fokus på ullen fra «villsauen» med rasenavnet 
gammelnorsk sau siden 1995. Hun har hatt ansvar for flere nasjonale og internasjonale 
ullprosjekter. 
Karin har hatt flere faglige kurssamlinger med informasjons og inspirasjons dager i de 
utvalgte fylkene i 2016. 
Kurset er åpen for alle som vil delta enten man har sauer eller ikke eller om en tenker å 
skaffe seg sauer. 
 
Alf Ottar Folkestad vil også delta på kurset i Kalvåg for å presentere Norsk Villsaulag.   
 
For mer informasjon og påmelding kontakt:  
Bremanger Sau og geit: Åse Leirgulen  E-post aseleir@gmail.com  
Mobil 90967726  
 
Instruktør:  Karin Flatøy Svarstad  
Mobil 952 15 399   E-post kfsvars@online.no    
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Førebels program for faglig «villsau-ull samling»: 

Fredag:  

Kl 19:00  Ankomst, registrering og kaffe. 

 Velkommen. 

 Presentasjon av  instruktør Karin Flatøy Svarstad og deltakerne.  

Gjennomgang av programmet.  

  Gjennomgang av deltakernes medbrakte råull. 

   

Lørdag.  

Kl 09:00-9:30 Registrering.  Kaffe. 

Historikk. Sau og ull. 

«Ull er Gull». Ull kvaliteter og ullens egenskaper 

Kl 12:30-13:15 Lunsj  

Kl 13:15 Gjennomgang av medbrakt villsau ull. Hva er god og mindre gode kvaliteter.  

Produkter og  bruksområde for villsau ull. 

Muligheter for nisjeproduksjon. 

Modeller for videre samarbeid og kvalitets utvikling og distribusjon 

  Demonstrasjon av produkter og teknikker. 

Kl 16:30 Plan for oppfølging. Oppsummering 

Kl 17:00 Avslutning og avreise 

 

Kurspris kr 500,-    dekkar  kurs, materiell og kaffi/ te  
 
For evt. overnatting: 
Smørhamn Handelsstad knutavad@gmail.com    mob  95270495 

Knutholmen, www.knutholmen.no/overnatting tel.  57796900 
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