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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 kvit spælsau

Opplæring for produsenter



Oversikt kvit spælull

 Hva er god kvit spælull?

 Bedømming av fell

 Bedømming av ullprøve ved hjelp av

 Svart underlag

 Kvitt underlag

 Lupe

 Test deg selv



Hva er god kvit spælull?

 Godt spælpreg

 Tydelig todeling i bunnull og dekkull

 Lang, myk og glansfull dekkull

 Vesentlig kortere og finere bunnull

 Uten uønska fibre i fellen

 Ikke tydelig grove enkelthår i bunnulla

 Ikke marg i bunnull 

 Lite marg i dekkull

 Ingen pigmenterte hår



Bedøm fellen

 Spælpreg

 Jevnhet

 Filting

 Lengde (korrigert)

Vær med godt spælpreg



God fordeling bunnull/dekkull (mengde)

Bunnull en tredel av lengden på  dekkull

Hel ullprøve skilt i bunnull og dekkull



Kvitt underlag:

Sjekk for pigmenterte fibre



Dødhår og marghår – skill ulla først!

 Dødhår finner du mest av i bunnulla

 Hvis det er mye, kan du se det uten lupe

 I lupa ses svært grove hår

 Grove enkelthår i bunnulla er uønska

 Dette gjelder uansett om håret har marg eller ikke!

 Marghår finner du mest av i dekkulla

 Marg ses som et hvitt felt inni håret

 Det kan være heltrukken marg av ulik bredde 
eller brutt margstreng (prikk-/flekkmarg)



Svart underlag:

Bunnull med og uten dødhår



Dødhår i bunnull, sett i mikroskop

Dødhår er grove og margfylt. 
Like grove enkelthår uten marg i 
bunnulla er også kvalitetsfeil.



Dekkull av god kvalitet

Forstørrelse ca 80 x



Bunnull av god kvalitet

Forstørrelse ca 80 x



Test deg selv

 Her kommer det fire bilder tatt i lupe

 Forstørrelse ca 80 x

 Svart underlag (metallplaten)

 Gjør deg opp en mening

 Ser du marg?

 Ser du grove enkelthår?

 Eventuelle feil påpekes i fellesskap før 
neste bilde vises



Ser dere kvalitetsfeil i dekkulla?

Forstørrelse ca 80 x



Dekkull med 100 % heltrukket marg

Hvitt heltrukket 
felt i midten

Forstørrelse ca 80 x



Ser dere kvalitetsfeil i dekkulla?

Forstørrelse ca 80 x



Brutt margstreng (prikk-/flekkmarg)

Forstørrelse ca 80 x



Ser dere kvalitetsfeil i bunnulla?

Forstørrelse ca 80 x



Bunnull med dødhår

Dødhår har 
bred marg

Forstørrelse ca 80 x



Ser dere kvalitetsfeil i bunnulla?

Forstørrelse ca 80 x



Bunnull med uønska grove hår

Grovt hår 
med marg

Grovt hår 
uten marg

Forstørrelse ca 80 x



Oppsummering god kvit spælull

 Fellen skal

 ha godt spælpreg

 være jevn

 være uten filting

 være lang nok

 Uten uønska fibre i fellen

 Ikke tydelig grove enkelthår i bunnulla

 Ikke marg i bunnull og lite i dekkull

 Ingen pigmenterte hår



Ullkvalitet farga spælsau

- Forskjell fra kvit spælsau

Opplæring for produsenter



Oversikt farga spælull

 Hva er god farga spælull?

 Bedømming av ullprøve ved hjelp av

 Svart underlag

 Kvitt underlag

 Lupe



Hva er god farga spælull?

 Godt spælpreg

 Tydelig todeling i bunnull og dekkull

 Farga ull

 Grunnfarge

 Mønster/tegning

 Uten uønska fibre

 Ikke tydelig grove enkelthår i bunnulla

 Ikke marg i bunnull og lite i dekkull

Utfordring: Marg kan ikke ses i lupe på farga ull

Personlig preferanse



Grove hår i bunnull: svart og kvitt underlag

Bunnulla ser tilsynelatende OK
ut på svart underlag

Bunnulla har mange grove 
mørke hår på kvitt underlag

Det er samme ullprøve på begge bilder



Samme ullprøve i lupe:

Jevn fiberfinhet, lyse hår uten marg 

Forstørrelse ca 80 x

Farga hår kan 
ikke sjekkes for 
marg med lupe



Samme ullprøve i lupe: 

Grovt enkelthår

Forstørrelse ca 80 x



Dekkull: Brutt margstreng i lyst hår

Forstørrelse ca 80 x



Oppsummering farga spælull

 Spælpreg

 Dødhår: både svart og hvitt underlag

 Kontrast mot lyse og mørke hår

 Bunnull sjekkes med lupa for grove 
enkelthår

 Farga ull kan ikke sjekkes for marg i lupa

Mye marghår gir dårlig glans og slitestyrke. 
Det krever erfaring for å vurdere dette rett.



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!


