
En presentation av 
ulläget 2017-2018 

och SFs arbete med att öka 
ullens mervärde 



Det här är superfåret Hjördis 
Hennes ull är lowtec men med hightec-egenskaper. 

Visste du till exempel detta om ullfibrer? 

Den kräver ingen gödsling, vattning eller besprutning för 
att växa. 

När man klipper av den växer det ut nya fibrer. 

Den är töjbar och elastisk och kan ”tillverkas” i många 
grovlekar och kvaliteter med låg energiåtgång. 

Man kan böja en ullfiber 20 000 ggr utan att den går av 
(bomull 3000 ggr och viskos 75 ggr). 

Den är värmande även i blött tillstånd. 

Den är naturligt flamsäker och återanvändningsbar. 

Man kan väva tyger, spinna garn och tova eller filta den.  

Den är ljudabsorberande, värmeutjämnande och 
motverkar dålig lukt samt statisk elekticitet. 

Samtidigt som den utvändigt är vattenresistent, kan den 
absorbera upp till 35 % av sin egen vikt.  

Den är lätt att färga och är vatten- 
och smutsavvisande. 

En ullfiber skrynklar inte. 

 

 

 



Ulläget – import och export 2017 
• SF har i samarbete med Sveriges Fårklipparförbund beräknat den 

totala ullmängden för 2017 till 1200 ton.  
• Ca 349 ton råull (29%) köptes upp inom Sverige under detta år av 

främst ulluppköpare och ullförädlare.  
• Ca 235 ton av denna uppköpta mängd råull exporterades. Drygt 67% 

av all uppköpt ull såldes alltså utomlands 2017 och då främst till 
Danmark och England. 

• Importen av råull detta år var 219 ton (tvättad men ej kardad), till 
ett värde av 10 300 000 kr. 

• Vi importerade också 1 240 ton kardad ull och 
garn till ett värde av 248 065 000 kr. 



Fördelar för den svenska ullen 

• Världsmarknadspriset på ull stiger.  

• Många företag, speciellt inom 
klädindustrin, ser sig om efter annat 
än merinoullen. 

• Vi har värden och fördelar som inte 
andra länder har, men som vi måste 
bli bättre på att kommunicera ut. 

• Ett brett utbud av fårraser = många 
olika ulltyper som ger en mängd 
olika användningsområden. 

 



SFs arbete med att öka ullens mervärde 
• Vi valde under 2018 att fokusera på korsningsullen och att försöka 

öka mervärdet för denna.  

• Under hösten 2018 skickades en provsändning vit korsningsull till 
Gotland för tvätt i Sverige och sedan för vidareförädling till Italien 
och Litauen. Hösten 2019 kommer vi att få se resultatet på detta. 

• 2019 startas ett nytt ullprojekt kallat ”Cirkulära Yllekläder” upp i 
samarbete med LRF och Smart Textiles, Högskolan i Borås. Vinnova 
finansierar och Klädföretagen Filippa K och Röjk är 
samarbetspartners. 

• SF planerar att i samarbete med Svenska 
Fårklipparförbundet utforma en ullkurs inriktad 
på försäljning av ull till industrin. 



Presentation av SFs Nappaprojekt 
Bakgrund 

• I dag importeras nappaskinnsprodukter av lamm till ett värde av 
ca 20 miljoner kronor. Dessa skinn kommer mestadels från 
Etiopien, Italien och Frankrike. 

• Köttrasernas vita skinn har ett mycket sämre värde idag än de gråa eller 
andra naturfärgade skinnen. Detta leder tyvärr till att de vita skinnen tas 
om hand och bereds i väldigt liten utsträckning.  

Syfte 

• I stället för att sälja våra skinn utomlands, med alla de värden vi har i form 
av god djurhantering och miljötänk, borde vi kunna ta hand om dem och 
förädla dem här i landet. Vi ville i projektet informera 
och öka kunskapen inom fårnäringen om hur man 
redan vid avel, djurhantering och vid slakt kan höja 
värdet på råvaran.  



Presentation av SFs Nappaprojekt 
 

• Hösten 2018 köpte SF in 100 st vita skinn av köttkorsningsraser från 
ScanHide (fd Kontrollhudar). 

• Skinnen skickades vidare till företaget Kero Leathers AB i Pajala, för 
avhårning och garvning.  

•        En provkollektion syddes  
       upp av de färdiga nappa-  
       skinnen för att kunna visas 
       upp på Fårfesten i Kil i  
       mars 2019. 

 

 

 


