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Idag måste de svenska 
fåruppfödare som vill göra 
objektiva ullanalyser skicka 
sina ullprover utomlands. Ny 
mätutrustning håller dock på 
att installeras i Sverige, vilket 
minskar risken för språkre-
laterade missförstånd och 
kapar svarstiden.

I 
dagsläget har Sveriges fårupp-
födare två metoder för ullana-
lys att använda sig av. Den ena 
metoden är okulär bedömning. 

Antingen skickas ullprover till en ullbedö-
mare för okulär bedömning i mikroskop 
eller så bedöms ullen okulärt vid mönst-
ringen av fåren. Den subjektiva metoden 
med okulär bedömning tillhandahålls av 
fl era rasklubbar i landet. Den andra meto-
den är att skicka ullprover till Skottland för 
objektiv analys. Snart fi nns dock tekniken 
för att göra objektiv analys av ullprover 
även i Sverige.

Djur bedöms subjektivt 
Flera parametrar är intressanta vid bedöm-
ning av ull; fi bergrovleken, märgandelen, 
glansen, färgen, längden och stapelbild-
ningen. 

- Dessa parametrar kan alla bedömas oku-
lärt. Men en okulär bedömning blir aldrig 
helt objektiv och kan därför aldrig ge helt 
tillförlitliga resultat, säger Gunnar Lind-
berg, ryafårsägare i Jämtland och en av 
personerna i Ull-rikaprojektets styrgrupp. 
För närvarande blir de fl esta djuren sub-
jektivt bedömda. Objektiv analys kan an-
vändas till potentiella avelslamm, men då 
får fårägaren vända sig till Skottland.

- Det är bra när lammens utveckling kan 
följas med hjälp av väldokumenterade, ob-
jektiva värden, säger Gunnar Lindberg.

Mäter fi bergrovleken
Den teknik för ullanalys som håller på att 
installeras i Ås utanför Östersund är näst-
intill identisk med den teknik som fi nns 
i Skottland. Det innebär att utrustningen 
klarar av att mäta glansen, märghalten och 
fi bergrovleken i ullproverna.

Snabbare svar med svensk
ullanalysutrustning

- Att objektivt kunna mäta fi bergrovleken 
och märghalten är oerhört värdefullt ur 
avelssynpunkt. Detta är något vi inte haft 
tillgång till tidigare i vårt land, påpekar 
Gunnar Lindberg.

Rådgivning på svenska
En fördel med att få analysen utförd i Sve-
rige är att tiden för postgången minskas. 
Därmed kommer också svaren fortare till-
baks till avsändaren. Ytterligare en fördel 
med att få analysen utförd i Sverige är att 
dialogen med den som utför analysen un-
derlättas.

- Jag tror det blir lättare att ta till sig ana-
lysen och att fråga om råd och få råd om 
den som utför analysen talar svenska, sä-
ger Gunnar Lindberg.
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Sveriges första instrument för 
objektiv analys av ull håller 
på att installeras hos JiLU i 
Ås utanför Östersund. 

M
ed hjälp av detta instru-
ment kan ett fårs ull-
kvalitet snabbt avgöras. 
Instrumentet kan också 

användas till att avgöra kvaliteten på ett 
helt parti ull. Om planeringen håller ska de 
första ullanalyserna utföras lagom till årets 
mönstring börjar. 

Utrustningen som ska användas till ul-
lanalyserna är en OFDA100 (Optical-based 
Fibre Diameter Analyzer). OFDA100n kla-
rar inte bara av att mäta spridningen av ull-
fi brernas grovlek med en noggrannhet på 
en micron, utan kan också identifi era ande-
len märghår, det vill säga andelen döda hår, 
i ett ullprov. Utöver detta kan OFDA100n 
även mäta ullens krusighet, fi brernas för-
hållande till komfortfaktorn samt upptäcka 
vissa föroreningar. 

Avelsegenskaper avslöjas
Ett ullprov görs vanligtvis genom att ull 
klipps från ett 3x3 cm stort område på fårets 
sida. De resultat som fås fram är värdefull 
information för att avgöra om respektive 
fårindivid har de avelsegenskaper som öns-
kas. På så vis underlättas arbetet med att 
bygga upp en besättning som producerar 
en viss ullkvalitet. 

Den som har frågor kan ringa 063 – 14 
73 73 eller gå in på www.ull-rika.se.

Fakta JiLU
JiLU är en förkortning av Jämtlands läns 
institut för landsbygdsutveckling. JiLU 
arbetar bland annat med att stimulera 
nyetablering av företag och delta i ut-
veckling och förnyelse av redan eta-
blerade landsbygdsföretag. Läs mer på 
www.jilu.se

Ullanalys för svensk fåravel framåt

OFDA100:n presenterar sina resultat med 
diverse siffror och grafer på en dataskärm. 
Informationen är mycket värdefull i arbe-
tet med att välja ut rätt individer till avel.

Fakta Ull-rika
Ull-rika är ett EU-projekt som syftar till 
att öka produktionen av fi nfi brig, mjuk 
ull för vidareförädling till ylleprodukter. 
Ull-rikas verksamhet bedrivs inom ra-
marna för de tre delprojekten:

• Finfi brig ull för tillverkning av ylle-
produkter

• Tillvaratagande av ullråvara 

• Vidareförädling av ull

JiLU är huvudman för Ull-rika. I det ull-
center som håller på att uppföras i Ås 
utanför Östersund fi nns en tovnings-
maskin, kardverk, langetteringsmaskin, 
plysch, en mobil klippningsvagn samt 
möjligheter att sortera, tvätta och färga 
ull. Läs mer om projektet på www.ull-
rika.se
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