
Sau & Geits møte 5. mars 2016
Gjøvik

Auka verdiskapning av norsk ull – kva gjer Norilia?



Ull-stasjoner
• Målselv
• Bjerka
• Malvik
• Førde
• Forus
• Sandeid
• Gol
• Rudshøgda

• Ca. 35 stk
arbeidere



Klipping

Klassisk – gård/slakteri Linjeklipp – slakteri



Buk, hale og lår…hmmmm?



Innkjøring



Klassing – Norsk Ullstandard





Kommentarer 



Lag 
0500 –
0550





Lag 
0201 –
0250





Lag 
0400 –
0440



Nortura «skjulte tillegg» for ULL

• Ingen frakttrekk

• God Ull-behandling

• Høstullkompensasjon

• Egenleveringstillegg

• Etterbetaling

• Kvantumstillegg



1800-tallet – måtte/pålagt å ha sau for å få ull nok 
klede til de de på garden – alt brukt hjemme



For bare en generasjon eller to siden var ull 
fortsatt viktigst både innerst og ytterst 



1970- tallet - fleece



Internasjonal vare – import/eksport – Merino, 
alpakka…



Undertøy – nye helter…



Salg/bruk i Norge ned til 20%



Pendelen kan se ut til å ha snudd 
- økende interesse for norsk ull

Unike 
fortrinn: 
spenst, 
slitestyrke, 
glans 

Fokus på 
dyrevelferd, 
bærekraft og 
miljømerking 

Finere 
kvaliteter er 
igjen blitt 
tilgjengelig 

Trender

Stort 
potensiale i 

Norge!



Avl – fokus på deler av dyr…



Fokus på hele dyret - Hel ved - Pen sau!



Ubegrenset med vann & beite. Lite sprøyting, 
gjødsel, medisin. Dyrevelferd – små skala



Svanemerking



Vi har fått strikkedilla! 



Sandnes Garn – design og inspirasjon
…solgte 700 tonn garn i 2015, deriblant også mye norsk ull



Peer Gynt – en klassiker til kofter



Fritidsgarn – strikking og toving blir som en lek



Hillesvåg Ullvarefabrikk – tradisjon og håndverk



Opptatt av å bruke norsk ull i sine garn
…også fra noen av de mindre rasene



Rauma Garn – norsk kvalitet og design



Fokus på opprinnelse i kommunikasjon



Røros Tweed – pledd av norsk ull
NYHET: pledd av fineste sortering norsk lamull





GU er også store på møbelstoff



Samarbeid på tvers 



Helnorske tekstiler til stoler



Norske designere interessert i norsk ull





Norges Husflidslag setter fokus på ull!



Merking er noe vi må jobbe med slik at de som 
ønsker å velge norsk enkelt kan gjøre det 

MAT: ULL: 

?



Resultat

• God avl i Norge med hele dyret i fokus

• Økt fokus på NORSK ull i det siste og 
fremover – i Norge (ref. lokal mat)

• Økte priser! 

• Utland fått opp øyne for Norsk ull – vil 
ha alt – lett å få avsetning

• Trussel – økt konkurranse/lave priser 
fra utenlandsk ull

• Strategi norsk ull – fortsatt høy kvalitet 
er vår mulighet!

• Fremtiden?



Fremtiden

Stå samlet (Tight group)!
I felleskap arbeide for de beste 
langsiktige løsninger. 

Norge trenger de beste 
løsningene!
• I utgangspunktet nesten 

umulig å drive landbruk i 
konkurranse med utland – fjell, 
fjord, snø mm.
– Unntak sauenæringa fordi 

konkurransefortrinn ;-)


