
NORSK ULL



Norilia - Datterselskap Nortura – Plussprodukter!



4 260 tonn ull siste ullår totalt for Norge



Norge er #1 i Norden på produksjon av ull! 

• Har ikke tall for volum ull pr. land

MEN

• Om vi ser på produksjon av sauekjøtt, 

er Norge klart størst! 

– Norge: 23 424 tonn

– Island: 9 891 tonn

– Sverige: 4 890 tonn

– Danmark: 1 535 tonn

– Finland: 980 tonn

Unik posisjon! 

Unike muligheter! 
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Norilias 8 ullstasjoner

GOL

SANDEID

FORUS

MALVIK

BJERKA

MÅLSELV

FØRDE

RUDSHØGDA



Innkjøring



Klassifisering – hver fell vurderes



Hvordan få et bra ulloppgjør? 



Avl! 



Kvaliteten på spælulla er ikke god nok



…men nå gjøres det tiltak



Egen undervisningsfilm



Hold ulla rein

Spesielt viktig: 

• Unngå kutterflis

• Fjern tistler fra høstbeitet

• Foringsopplegg

– Ulla ikke blir skitten

– Ulla ikke blir full av 

grovfôrrester

• Unngå merkemaling i ulla

– Ull med merkemaling blir 

kassert



Klipping

Klassisk – gård/slakteri Linjeklipp – slakteri

• La ulla tørke

– Klipp når ulla er tørr på sauen

• Ryddig og rein klippeplass

• Ta vekk rusk i ulla før du klipper

• Klipp hvit ull først – den pigmentert ulla til sist



Buk, hale og lår…hmmmm?



Ha med nok folk til ullsortering….

De færreste av oss holder samme tempo som norgesmesteren ☺



Pakking og merking

• Pakk ulla i papirsekker

– IKKE bruk plast!

• Legg papir som skille 

mellom fellene

• Hvit og pigmentert ull 

pakkes hver for seg

• Merk sekken med

– Leverandørnummer

– Totalt antall sekker du 

leverer inn

– Skriv gjerne navn på 

noen av sekkene



Pris



Nortura «skjulte tillegg» for ULL

• Ingen frakttrekk

• God Ull-behandling

• Høstullkompensasjon

• Etterbetaling

• Kvantumstillegg



Hva kjennetegner norsk ull 

og vår produksjon? 



Slitestyrke – spenst - glans



Bruk av utmarksressurser



Ubegrenset med vann & beite. Lite sprøyting, 

gjødsel, medisin. Dyrevelferd – små skala



God dyrehelse



Ren ull – fri for kjemikalier



Hva brukes norsk ull til i Norge?



Vi har strikkedilla 

– men hvilke garn er er laget av norsk ull? 



Andel norsk ull hos de 3 norske spinneriene

Kilde: NRK, Forbrukerinspektørene 2.11.2016 

Ønsker du å kjøpe garn med norsk ull må du kjøpe fra et av disse spinneriene, 

eller fra lokale småskala spinnerier eller gårder



Sjekk banderolen! 

Er det norsk ull så vil det være spesifisert. 

Står det ikke hvor ulla kommer fra er det IKKE norsk ull



Veldig bra 

etterspørsel etter 

norsk lammeull –

etterspørselen er 

større enn 

tilgjengelig volum!



Vi må ta vare på fordelene våre og tenke kvalitet

Bærekraftig 
produksjon. 
Utmarks-
ressuser. 

Dyrevelferd, 
småskala, lite 
kjemikalier

Miljømerking, 
ren ull 

Unike fortrinn: 
spenst, 
slitestyrke, 
glans 

Finere kvaliteter 
er igjen blitt 
tilgjengelig 

Stort 

potensiale 

i Norge!



Takk for oss!


