
Optimistisk landsmøte i NORSK PELSSAULAG 

Styret i laget hadde sett saman eit interessant program til landsmøtet som var helga 9. og 10. 

mars i Kristansund på Nord-Møre. Litt av intensjonen med å leggja møtet der var å få sjå 

korleis ein sauehaldar som har pelssau kan tilby og omsetja eigne pelssauskinn. Evy Solli, 

som for øvrig sit i styret i laget, inviterte heile landsmøtet heim på garden sin, Kvalvik gard på 

Frei. Her har ho på fåe år bygt opp ein flott buskap med pelssauer.  

Kvalvik Gard 

Etter ein god lunsj på Rica Hotell inne i byen, la me turen til garden på Frei. Med stort 

pågangsmot er det sett opp ny driftsbygning, men fokus for oss var det nyleg innreidde 

fjøsloftet. Her var det laga til romslege og trivelege salslokale, utleigelokale, gardsbutikk og 

café. Evy kunne fortelja om ein eventyrleg opningsdag då folk stod i kø for å kjøpa skinn, 

skinnprodukt og andre varer. Evy omset ikkje berre eigne skinn, men kjøper inn for vidaresal 

skinn både frå garveri og frå andre pelssauhaldarar. 

Fenalår av pelslam er eit topprodukt 

Etter omvisinga benka me oss i utleigelokalet for å høyra kva Magne Henden frå Sunnmøre 

Kjøtt AS kunne fortelja om framstilling og omsetjing av fenalår. Selskapet er ei 

tradisjonsbedrift lokalisert i Ørskogvika på Sunnmøre. Her produserer dei spekemat av høg 

kvalitet ved hjelp av gamalt handverk. Henden fortalde at pelslam var heilt perfekt til denne 

produksjonen. Sist haust hadde pelssaulaget v/Gudmund Skotte sytt for å skaffa 450 pelslam 

til produksjonen. Kravet var at lamma måtte ha ei slaktevekt på over 15 kg samt at pelsen 

skulle vera av god kvalitet. Skinna skulle nemleg gå til Roar Pels AS som betalte produsent kr 

450 pr råskinn. Gjennomsnittet av lamma vart 20,8 kg med feitt 1,72. 

Henden ga landsmøtet innblikk i produsjonsprosessen av fenalår av pelslam. Ved deira 

framgangsmåte senka dei saltinnhaldet i det ferdige produktet frå normalt 9-16 % ned til 5,72 

%. Låra vart frosne ned før salting. Føremålet med dette var å få ut blodet som låg i hovudåra 

(gjerne ei spiseskei). Først vart heile låret gnidd inn med fint salt. Deretter vart låra lagde i eit 

kar med grovsalt i botnen. Til slutt spadde dei over med grovsalt. Denne salteprosessen varte 

berre eitt døgn pr kg lår. Difor vart låra sortert etter vekt før salting. Etter salting vart låra 

hengde opp slik at saltet fekk fordela seg. Turking føregjekk i 15 – 16° C og ved 65 – 70 % 

luftfuktigheit. Då turka det 1-2 % pr. døgn. Frå fersk vare og til ferdig produkt var svinnet 

minst 36 %. 

At Henden kunne laga spekemat kunne me óg slå fast etter å ha smaka på smaksprøvene han 

hadde med. Alle fekk også med seg ein ferdigpakke med spekemat av pelslam. Henden 

meinte at pelslamma var underbetalte. Han hadde difor betalt ein overpris på kr 9 pr. kg. 

Utsalsprisen hans en gros var kr 399 pr kg + mva. Selskapet hadde avtale med Norgesgruppen 

v/Eivind Hålien og det vart m.a. selt til Sparbutikkar. Henden delte gjerne oppskrifta si med 

andre, så dersom nokon hadde planar så måtte dei berre ta kontakt. Han minna om at det var 

sers viktig å få på plass alle formalitetar med m.a. Mattilsynet før ein gjekk i gang. 

Bereiing av skinn 

 Så var det Filip Ugrinovski frå Donnia Skinn AB sin tur. Han hadde teke turen heilt frå 



Tranås i Sverige for å fortelja oss om bereiinga av pelslamskinn som familieselskapet hans 

dreiv. Sist haust tok dei imot mykje skinn frå norske produsentar. Sjølve bereiinga skjedde i 

Bosnia, men skinna vart tekne i mot i Tranås. Der vart skinna reinskorne, skadar vart 

registrert og kvart enkelt skinn vart vurdert med tanke på kva type handsaming som ville gje 

best resultat. Skinna vart så transporterte til Bosnia. Ugrinovski ga oss innføring i 

garvingsprossen, heilt frå korleis feitt og kjøt vart fjerna frå skinnet med påfølgjande vasking 

og avfeitting. Ved garvinga vart det nytta 3-verdig krom. Det var ikkje krom att i ferdig garva 

lær, difor var det vaskbart. Etter garvinga vart skinna sentrifugerte, strekte og karda. Skinn 

som skulle nedklyppast vart klypte ned til 18 mm eller 35 mm. Skinnet vart avfeitta på nytt så 

det ikkje skulle harskna, men det skulle vera att noko feitt. Det var no pelshåra fekk att 

lokken. Til slutt vart skinnet slipt og kantane trimma. Eit ferdig skinn vog ca. 700 g. 

Ugrinovski opplyste om at dersom dei fekk skinna til Tranås innan 5. oktober, så kunne ein få 

ferdig bereidde skinn attende innan 13. desember (Lucia). Kom skinna etter 5. oktober var 

leveringstida 3 – 4 månader. Han understreka at uklypte skinn måtte flatsaltast. Det var ikkje 

tilstrekkjeleg med trommelsalting. Trommelsalta skinn tova seg, og dersom det var avføring 

på skinnet, vart dette spreidd over heile skinnet og det vart misfarga.. 

I Sverige var det skinn med 35 mm ull som absolutt var mest etterspurt. Ellers avla alle der 

mot stor lokk, men dei var ikkje eigna til å sy klede av. Dersom ein skulle sy plagg burde ein 

heller ikkje ta skinn av klypte dyr, for dei dyra gav tjukkare lær. I dag var det svært liten del 

som gjekk til konfeksjon. 

Det var fullt mogeleg å få individmerking av skinna. Me kunne også få eigen logo eller 

stempel på skinna. Dei tilbaud også vegetabilsk garving (EKO-pläd), men dei kunne då ikkje 

vaskast. Elles kunne ein også få farga og voksa skinna. Prisen på garving med 35 mm 

vaskbare skinn var for komande sesong 245 sek + 25 % mva. Uklypte vaskbare skinn ville det 

kosta 340 sek + mva å bereida. 

Ugrinovski gjorde oss til slutt merksame på ein kvalitetsfeil som han kalla ”narvbrekk”. 

Skinnet hadde då to lag som skildest. I enkelte flokkar i Sverige var det opptil 30 % av slike 

skinn. Det var klart at dette skuldast arv. Han hadde ikkje sett slikt på dei norske skinna. 

Gode skinn gir gode prisar 

Sist på bana var Ken Lunn frå Bøverbru. Han har sjølv omsett ferdig bereidde skinn og han 

tok føre seg korleis me som pelssauhaldarar kunne henta ut meir av den verdiskapninga som 

skjedde med skinna. Han nemnde fleire faktorar som var avgjerande for verdiskapinga: me 

måtte ha god skinnkvalitet, skinna måtte gå uskada gjennom slakteprosessen, me burde unngå 

bukklypping, skinna måtte flatsaltast og me måtte ha god logistikk i ”verdikjeda”. Gode skinn 

var forutsetningen for god pris, og kvaliteten på bereiinga meinte han var viktig for meirpris i 

marknaden. 

Lunn meinte at ein måtte prisa skinna etter kvalitet og fortelja kunden kva som gjorde skinnet 

verdifullt. Hans erfaring var at det var dei dyraste og dei billigast skinna som vart selde først. 

Han la til slutt fram eit oppsett over kva han trudde var ”mogeleg” pris. Han rekna då med at 

alle ledd hadde forteneste. På landsmøtet dagen etter vart det vedteke rettleiande prisar som i 



stor grad samsvara med Lunn sine tal. Dei vedtekne prisane vart: Råskinn – kr 350 til kr 600, 

sal av lammeskinn i stort – kr. 900 til kr 1150, sal i detaljmarkedet – kr 1200 til kr 1600. 

Tillegg for fine vaksne skinn – kr 100 til kr 300. Meirverdiavgift kjem i tillegg til desse 

prisane. Det vart elles framheva at det var viktig at me stod saman om prisane. 

     


