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Pris på ull avhenger av kvalitet

 Klassifisering etter Norsk ullstandard

 Høstulla deles i fire hovedgrupper

 Crossbredtype (C)

 Hvit

 Farga

 Spæltype (F)

 Hvit

 Farga

 I tillegg sorteres ulla etter kvalitet



Ullklasse har stor betydning for pris

Klasse 
høstull

Sortering Pris

C1 Førsteklasses kvit crossbred 55

C1S Førsteklasses pigmentert crossbred 30

C2 Andreklasses crossbred, utypisk spæl 20

C2S Pigmentert C2-ull eller F2-ull 1

F1 Førsteklasses kvit spælull 52

F1S Førsteklasses pigmentert spælull 30

F2 Andreklasses spælull 20

Norilia netto noteringspris 07.09.2016

Nær 
verdiløs



Ulldømmingssett

 Lommemikroskop/lupe

 Mikrofiberklut

 Til linsa på lupa

 Reservebatteri

 Skift når lyset blir dårlig

 Metallplate å legge ullprøven på

 Objektglass

 Meterstokk

 Saks

 Sjekkliste for vurdering av ullkvalitet

Utstyret er pakket i en plastboks

Innhold

Pakket

Se www.nsg.no/ull for info om 
utstyr og opplæringsmateriell.



Lommemikroskop/lupe

Forstørrelse

Skyv tappen 
til 60x 

Fokus

Lys



Slik kan dere holde lupa

Fokuser med 
hånda som 
du holder 
lupa med

Velg arbeids-
stilling som 
passer for deg



Plate, ull og objektglass

1 Spre ull på plata
2 Legg glasset mot knekken på plata
3 Skyv glasset mot knekken så ulla 

klemmes fast



Skyv lupa på tvers, sjekk all ulla

Press lupa mot 
glasset og skyv den 
bortover



Unngå for tykt lag med ull

Vanskelig å se, må justere 
fokus for å se alle lag klart

For tykt lag med ull, ser ikke 
hver enkelt fiber



Ullkvalitet crossbred

Opplæring for produsenter



Oversikt crossbred

 Hva er god ullkvalitet?

 Bedømming av fell

 Bedømming av ullprøve ved hjelp av

 Svart underlag

 Kvitt underlag

 Lupe

 Test deg selv



Hva er god ullkvalitet?

 Fellen skal være

 Jevn lengde, ikke «toppet»

 Tett nok, ikke «åpen»

 Ubetydelig filta ull (litt nederst på siden godtas)

 Lang nok (C1-kravet er 70 mm utstrukket) 

 Myk, kruset ull med god spenst

 Uten uønska fibre i fellen

 Ikke marghår

 Ikke dødhår

 Ingen pigmenterte hår hos kvite raser



Ullfell: god type



Ullfell: litt åpen
Hvis fellen blir for åpen, 
blir den glissen.



Ullfell: kort ull

Lengden korrigeres for 
alder, burd og moras alder.



God crossbredull

 Ullprøven skal 
klippes av med 
saks på krysset

 Strekk ulla når du 
måler lengden

 Bildet viser god 
crossbredull



Svart underlag: 

Fiberfinhet og krus/spenst

Finfibra, god krus Noe grov og strak, dårlig C1



God ull i lupe: glassklare, jevne fibre

Forstørrelse ca 80 x



Marghår: kvit streng inni håret

Forstørrelse ca 80 x



Flekkmarg: stiplet kvit streng

Forstørrelse ca 80 x



Mange hår med kvit margstreng 

Forstørrelse ca 80 x



Svart underlag:

Dødhår

Korte, grove, 
kantete og stive hår.
Let inni stapelen i 
rotenden.

Normale ullhår til 
sammenlikning



Dødhår

Forstørrelse ca 80 x

Margkanalen fyller 
mer enn 60 % av 
bredden av håret.
Dødhår kan være 
svært grove.



Kvitt underlag:

Sjekk for pigmenterte fibre

To pigmenterte 
hår. Det er flere 
på bildet.



Test deg selv

 Du får nå se tre bilder 

 Er kvaliteten god på ulla?

 Hva er eventuelt galt?



Ser du en kvalitetsfeil?



Dødhår



Ser du en kvalitetsfeil?

Forstørrelse ca 80 x



Spissen på et dødhår

Forstørrelse ca 80 x

Følg grove enkelthår for å 
sjekke om det er marghår
eller dødhår



Ser du en kvalitetsfeil?

Forstørrelse ca 80 x



Marghår

Forstørrelse ca 80 x



Oppsummering god crossbredull

 Fellen

 jevn

 tett nok

 ubetydelig filta ull

 lang nok

 Myk, kruset ull med god spenst

 Ikke grov og strak ull

 Uten uønska fibre

 Ikke marghår

 Ikke dødhår

 Ingen pigmenterte hår



Lær mer om ull

På www.nsg.no/ull finner du 

 informasjon om materiell fra NSG 

 lenker til Animalias Fagtjeneste for ull



Samarbeidspartnere

Utstyr og opplæring i ulldømming ble initiert 
gjennom KRUS-prosjektet. Disse har bidratt:

 Norsk Sau og Geit

 Inger Anne Boman

 Kjell Steinar Løland

 Thor Blichfeldt

 Norilia

 Stein Terje Moen

 NIBIO

 Lise Grøva

 Animalia

 Sissel Berntsen



Lykke til med ulldømming!


