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SvenSk ull - en framgångSSaga!
mer och mer svensk ull används och till en mängd olika produkter. Idag tillverkas 
både tröjor, filtar, häst- och hundprodukter, madrasser och mycket mer av vår 
fantastiska svenska ull!

mervärden som biologisk mångfald och god djuromsorg bakas in i värmande och 
ventilerande ullprodukter.

vi i Svenska fåravelsförbundet ser en märkbar ökning i efterfrågan på den svenska ullen och har här 
sammanställt en grafik över denna ökning från de senaste åren. 

anledningen till denna ökning anser vi beror på dels ett flertal breda gräsrotsprojekt från ullihop i 
väster- och norrbotten till ull som resurs i Halland i söder. Även vinnovaprojektet Cirkulära Yllekläder 
och den stora mediala uppmärksamheten har bidragit till att flytta fram positionerna för den svenska 
ullen. 

en tidigare råvara som mest setts som en biprodukt är nu på väg att bli en premiumprodukt och 
efterfrågas av allt från kända klädmärken, inredningsföretag, outdoor-branschen men också till häst- 
och husdjursutrustning. Svensk ull finns i en mängd olika färger och kvaliteter som lämpar sig väl i 
såväl framtida garderober, inredning men också i bilklädslar, som ljudabsorbenter och som isolering i 
byggnader. 

visste du detta om ull:
ull brinner dåligt - den är naturligt flamsäker• 
man kan böja en ullfiber 20 000 ggr utan att den går av – bomull 3000 gr och viskos • 
75 ggr
Den är töjbar och elastisk och kan förädlas i många grovlekar och kvaliteter med • 
låg energiåtgång
ull är värmande även i blött tillstånd – den kan absorbera upp till 35% av sin egen • 
vikt
ullfibern är ljudabsorberande, värmeutjämnande och motverkar dålig lukt samt • 
statisk elektricitet

Hälsningar
Svenska fåravelsförbundet

Frågor? kontakta Claudia Dillmann som är ull- och skinnansvarig på 070-231 39 92 eller 
claudia@faravelsforbundet.com

HUR MYCKET SVENSK ULL TAS TILLVARA?

2016 2017

HUR MYCKET ULL PRODUCERAS I SVERIGE?

IMPORT

CA 1200 TON/ÅR

2019

27 %
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SIFFROR OM ULL 2016–2019
från Svenska Fåravelsförbundet

FRÅN VILKA FÅRRASER KOMMER DEN 
SVENSKA ULLEN?

1 KN 5101
2 KN 5105
3 Kardgarn, kamgarn och stickgarn (KN 5106, 5107, 5109)
* trovärdiga uppgifter saknas
** 37 % (444 ton) av 1200 ton är 37 % mer än 27 % (324 ton) av 1200 ton

Källor: SCB, Elitlamm samt av SF manuellt insamlad information

Tillvaratagandet av svensk ull har ökat med ca 37 %** sedan 2016.

Importen av råull har minskat till 1/3 jämfört med 2016.

Exporten är liten (50–100 ton) och har minskat kraftigt.

Relativt stora mängder kardad ull och garn importeras, men 
trenden är minskande. Garnet är övervägande kard- och kamgarn.

Garn som exporteras är övervägande stickgarn.

2016      2017      2018      2019

336        217          198          122

15 4444    10 145     9 070       5 373

46         46,8         45,8         44

43            57            44            22

4 197      4 008       4 306       3 140

97,6       70,3         97,9       142,7

2016      2017      2018      2019 2016      2017      2018      2019

2 469      1 684      1 768       1 507

387 018  319 255  353 997  350 795

156,8     189,6      200,2     232,8

2016      2017      2018      2019

210           230           *              50

*                *              *               *     

*                *              *               *     

2016      2017      2018      2019

29            30            32             32

 4 348       4 266       5 698       6 862

149,9      142,9      178,1      214,4

2016      2017      2018      2019

732         725         722          689

182 333  176 374  187 346  213 475

249,1     243,3      259,5      309,8
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