En presentation av
ulläget 2017-2018
och SFs arbete med att
öka ullens mervärde

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 köptes upp inom Sverige under detta år av främst
ulluppköpare och ullförädlare.
• Ca 235 ton av denna 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.
• 2019 startas ett nytt ullprojekt upp i samarbete med
Smart Textiles och högskolan i Borås.
• SF planerar att i samarbete med Svenska Fårklipparförbundet
utforma en ullkurs inriktad på försäljning av ull
till industrin.

Presentation av SFs Nappaprojekt
•
•
•

•

Hösten 2018 köpte SF in 100 st vita skinn av korsningsraser från ScanHide
(fd Kontrollhudar).
Skinnen skickades vidare till företaget Kero i Pajala, för avhårning och
garvning.
25 st av dessa skinn var stora tackskinn och 75 st var mindre
skinn/lammskinn. De stora skinnen barkgarvades och de mindre
lammskinnen kromgarvades.
En provkollektion är uppsydd för att kunna visas upp på Fårfesten i Kil
2019.

Några fakta om garvning
•
•
•

•

•
•

KERO vill helst ha klippta skinn för avhårning. Det blir då lättare att få en
bra avhårning samt mindre problem i reningsverket.
Hondjur har lösare skinn och handjur ett ”fastare”.
Kromgarvat skinn kan bli hur mjukt som helst och kan även bli vattentätt
(med en speciell eftergarvning.) Denna garvmetod ger ett skinn som
lämpar sig bra till beklädnadsprodukter, kantning av beklädnadsprodukter
samt handskar m.m.
Små skinn, exempelvis lammskinn är bäst lämpade för kromgarvning.
(Storleken har ingen betydelse utan det beror mer på tjockleken på skinnet,
men det hänger oftast ihop.)
Vegetabilgarvning av skinn ger stabilare skinn än kromgarvade och lämpar
sig bra för t.ex. förkläden, väskor och ryggsäckar.
Stora skinn, exempelvis tackskinn (och baggskinn)
lämpar sig bra för vegetabilgarvning.

