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Utgangspunktet for prosjektet Valuing Norwegian Wool er et ønske om å bidra til at norsk 
landbruk, ullbasert industri og design utnytter det potensialet som ligger i norsk ull som 
råvare, og i norsk tekstiltradisjon. Prosjektet har vært finansiert av Norges Forskningsråd 
gjennom programmet Natur og Næring, med viktig støtte fra norsk industri og handel.  
Prosjektet diskuterer det paradoksale i at  

 Norge er kjent for sin tekstiltradisjon i ull;  

 kun 10-20 % Norsk ull returneres etter vasking i UK for videreforedling i Norge 

 Norge har en livsdyktig tekstilindustri, men selv om mange av de største og beste er 
basert på ull som råvare, er dette importert merino.  

 Markedsføringen av ullens egenskaper og geografiske opphav er mangelfull eller 
direkte feil 

 Forbrukere tar det for gitt at ull i norske produkter er norsk 

 
Utfordringer i norsk ullproduksjon  

Ull er et av flere avlsmål, men med en stadig synkende prosentvis andel av inntekten fra ull i 
forhold til kjøtt prioriteres dette ikke høyt nok. Et systematisk og godt arbeid med avl ville 
kunne øke verdien av norsk ull ved å få ned innslaget av blant annet pigmenterte hår og døhår. 
Både i forhold til avl og i utnyttelse av ullen som råvare er situasjonen mest problematisk for 
de eldre og mindre raser som villsau. Den lave prisen på pigmentert ull gjør det lite lønnsomt 
å klippe og levere ullen. Det finnes ikke en egen klasse for denne ullen i Norge. I andre land 
rundt Nord Atlanteren blir det laget egnede produkter av villsau, mens i Norge kastes mye av 
denne ullen.  
 
Ca 76 % av all norsk ull blir levert og klassifisert på Norilias ullstasjoner, resten håndteres 
hovedsakling av Fatland Ull AS. Ullavdelingen i Norilia har ansvar for salg av ull fra disse 
ullstasjonene. Hver ullfell vurderes av erfarne klassifisører som bedømmer ullen i forhold til 
16 ulike kvalitetsklasser. Disse utgjør Norsk Ullstandard definert i 2007. 
Klassifiseringskriteriene gjelder fibertykkelse, lengde, vegetabilinnhold, spenst, krusing, 
klippesesong og rase.  
 
Ullens fiberfinhet måles i my (kalles også mikron). Én my er en tusendels millimeter. Den 
fineste norske ullklassen av norsk crossbred har en finhet på i gjennomsnitt 31,4 my, mens 
merinoull er nede i 15 my, med et gjennomsnitt for fin ull på mellom 16 og 18. Grensen for 
hva som oppleves å være behagelig mot huden ligger på ca. 28 my. Den norske spelsauens 
bunnull er alltid under 25 my, og kan være så fin som 11-12 my. Norsk ull er ikke så tynn og 
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fin som merinoull, men blir berømmet for andre positive egenskaper som slitestyrke, glans og 
spenst. Det høyere innslaget av vegetabiler i den norske ullen er ansett som et problem hos 
ferdigvareprodusentene. 
 
Utfordringer knyttet til klassifisering og kvalitetsarbeid er ikke et nytt fenomen Norilia har nå 
besluttet å skille ut lammeullen og selge den for seg. Et problem med å gjøre å skille ut finere 
klasser er at når man sorterer ut den beste ullen fra C1-klassen vil den gjennomsnittlige 
kvaliteten på klassen gå ned. I tillegg er et høyre antall klasser tid- og kostnadskrevende. Et 
eksempel på en klasse som tidligere ble sortert ut og som det nå diskuteres å gjeninnføre er 
lammeull. En slik klasse kan være interessant fordi ull fra lam som ikke har vært fôret med 
kraftfôr kan klassifiseres som økologisk produsert.  
 
Det neste leddet i foredlingen av ull er vasking. Dette er det "the missing link" i verdikjeden 
sett fra et norsk perspektiv. Det meste av norsk ull vaskes i England. Nortura eier 50 % av 
vaskeriet i England. Bare noen ganske få produsenter har mulighet til å vaske i Norge. Av de 
større er det bare Sandnes Garn som har eget vaskeri – men de har til gjengjeld større 
kapasitet enn de utnytter for egen produksjon. I tillegg har vi en del små spinnerier som 
vasker selv.  
 
Merking, markedsføring og bruk  

Det finnes per i dag ingen felles merking for norsk ull. Det er derfor utydelig for forbrukerne 
om de kjøper norsk eller utenlandsk ull. Noen få av de selskapene produserer tekstiler av ull i 
Norge bruker bare norsk ull – eller i alle fall i overveiende grad norsk ull, mens andre bruker 
en kombinasjon av norsk ull og importert ull. De fleste bruker imidlertid ikke norsk ull i sine 
produkter.  
 
Et eksempel på en bedrift som bruker mye norsk ull og også til en viss grad markedsfører 
produktene med dette er Dale of Norway. Bedriften er i dag den ledende produsenten av 
høykvalitets strikkeplagg basert på norsk ull. Blant de andre produsentene av gensere er det få 
som bruker mye norsk ull, men flere av strikkegarnsprodusentene gjør det. Den største av dem 
er Sandnes Garn. Tidligere produserte de mest industrigarn og teppegarn, men i dag 
produserer de i hovedsak håndstrikkegarn. En annen som også satser noe på de mindre rasene 
er Hillesvåg Ullvarefabrikk. Bedriften produserer håndarbeidsgarn, kardet ull til toving og har 
et bredt utvalg av garn- og ullprodukter, som selges under merkenavnet Hifa. Hillesvåg 
Ullvarefabrikk satser mye på produktutvikling. Norsk ull er viktig og bedriften tar på seg 
spesialoppdrag som karding og spinning av villsau og andre spesielle ullkvaliteter. Det finnes 
svært lite ferdige plagg av norsk ull med unntak av strikkegenserne fra Dale. Et annet unntak 
er pleddkåper fra Lillunn Design of Norway, som delvis blir laget av Røros Tweed. Eksempel 
på småskalaproduksjon er Selbu spinneri og Telespinn. Førstnevnte er nær knyttet til arbeidet 
med rasen grå trønder, og de leverer ufarget garn spunnet i 3 til 4 ulike fargenyanser. Dette får 
de til ved å sortere fellen på farge før spinning.  
 
Få av de firmaene som bruker norsk ull utnytter dette i sin markedsføring og merking av 
produktene. En av grunnene kan være den manglende interessen for forholdet mellom råvarer 
og ferdig produkter innen tekstil. Kunnskapen er lav og debattene få. Mens lokalmat og 
kortreist mat er begreper de aller fleste i det minste har hørt om, er det lite diskusjon om 
tilsvarende lokale klær. Det er også lite oppmerksomhet omkring råvarens betydning for de 
ferdige produkter innen tekstil. Den utviklingen vi har sett på mat; mot å lage mat fra ”bunnen 
av” og bruke gode råvarer, har ingen klar parallell innen klesfeltet, med et lite unntak av 
redesign og omsøm som en måte å skaffe mer personlige og miljøvennlige klær. En annen 
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viktig faktor er trolig den måten Norge og norskhet brukes av produsenter som ikke bruker 
norsk ull. Dette er til dels produkter av lav kvalitet rettet mot turistmarkedet. Kanskje norske 
flagg, elg og viking så å si er brukt opp som merke på dårlige etterligninger og ”Made in 
China”?  Det faktum at det er Dale – som jo selger mest i utlandet som er tydeligst på å bruke 
norsk ull støtter en slik tolkning.  
 
Den norske ullens potensial  

Den norske ullen har allerede en rekke kjennetegn som er ettertraktet. Den har for eksempel 
spesielt god spenst. Denne egenskapen gjør at stoffene beholder sin fasong selv om de utsettes 
for mye trykk og slitasje. I klær vil dette si at de ikke blir krøllete selv om de pakkes hardt i en 
koffert og at det ikke blir ”knær” eller ”albuer” i dem selv om de brukes mye. Et annen positiv 
egenskap er styrken og glansen. Det tilsier at ullen er godt egnet til varige og vakre klær. De 
problemer som mykere (og dermed tynnere) ull ofte har slik som nupper er et mye mindre 
problem for norsk ull.  
 
Blant norske designere og mindre klesfirmaer er det stor interesse for å ta i bruk norsk ull. 
Innen dette segmentet er ikke billige turistkopiene et problem, snarere er norskhet et mulig 
salgsfortrinn som forbinder klærne med noe rent og naturlig. Norsk råvareproduksjon har også 
andre fordeler slik som fraværet av mulesing og lite bruk av pesticider.  
 
Tekstilmarkedet, og spesielt klesmarkedet er et marked der profilering og ”gode fortellinger” 
betyr mye. Norge har en unik posisjon i kraft av vår natur og tekstilhistorie. Dersom dette ble 
kombinert og utnyttet riktig kunne moderne kvalitetsprodukter av norsk ull bidra til 
lønnsomhet og stolthet i den norske næringskjeden. Norsk landbrukspolitikk har økt 
produksjon av mat som viktigste politiske mål, men vi bør lære av historien: Det er når alle 
resurser utnyttes riktig at velstand skapes. Og lokalt produserte klær, designet med 
utgangspunkt i vår rike kulturarv, kan bli en vel så stor suksess som lokalmat.  
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For mer informasjon se; 

http://www.sifo.no/page/preview/preview/10060/76798.html 

http://www.nicefashion.org/en/featured-projects/Wool/index.html 

 

 

 

 

http://www.sifo.no/page/Ansatte/10037/77618.html
http://www.sifo.no/page/preview/preview/10060/76798.html
http://www.nicefashion.org/en/featured-projects/Wool/index.html
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