


TEKSTILPRODUSENT I VERDENSKLASSE 

MED ALT UNDER ETT TAK

Hvem er vi ?
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Eierstruktur

Gubdrandsdalens Uldvarefabrik       

Eiendom AS

Gubdrandsdalens Uldvarefabrik AS 

(Driftsselskap)

RS Mesna AS              

Rangvald Svarstad 50 %

FS Mesna AS                       

Frode Svarstad 50 %

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik            

Holding AS



Vertically integrated woollen mill

Alle prosesser under eget tak

• HER ER DET PLASS TIL EN HEADING

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS er en prisvinnende 

og innovativ tekstilprodusent som spesialiserer seg på 

ullstoffer.
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Fiberfarging

Blanding

Karding

Spinning Spoling, tvinning

Garnfarging

Renning

Veving Nupping

Stykkfarging

Etterbehandling

Kvalitetskontroll

Alle prosesser under eget tak innebærer at vi har kontroll på kvalitet i alle ledd. Vi 
har dermed unike muligheter til å lage de riktige fargene, strukturene, mønstrene 
og tekniske egenskapene til stoffer i kolleksjon og til spesialprodukter.



• Norges største tekstilinnovatør som designer, 
utvikler og årlig produserer ca. 650.000 meter 
ullbaserte kvalitetsstoffer til: 
• Møbelindustri, både prosjektbasert og 

hjemmeinnredning
• Transportsektoren (Tog, cruiseskip  og ferger)
• Bunadsmarkedet

• Design og produktutvikling har vært og er en av våre 
styrker, og vi har mottatt mange utmerkelser for 
våre design. Vi har fått ”Merket for god design” 18 
ganger

• Bedriften har vært tuftet på, og utmerket seg 
gjennom:
• Kvalitet
• Design
• Miljø
• Produksjon

• Vi er i dag 80  motiverte medarbeidere med solid 
kompetanse.

HVA GJØR VI ?



Nøkkeltall

Omsetning  122 millioner

Resultatgrad (Driftsresultat før bonusavsetning) 11 %

Antall ansatte 80 årsverk

Omsetning pr. ansatt 1,50 millioner

Sum antall produserte meter med stoff 600 tusen

2016



Valg av fibertyper

Vi velger tekstile fibre i våre møbelstoffer ut fra hva vi ønsker å oppnå:

• Tekniske egenskaper
• Utseende / design
• Miljø
• Pris

Vi bruker:

- Naturfibre
- Kunstfibre; Naturlig regenererte polymer og syntetiske



Nøkkeltall - ullbehov



Norsk ull

Antall sauer: ca 2 500 000
Total ullproduksjon (tonn): ca 4 000
Norilia: 75% / 8 ullstasjoner
Fatland: 25% / 3 ullstasjoner
Vasking: England / 3000 tonn etter vask
Av dette brukes i Norge: 750 tonn ?

Forbruk GU / egenproduksjon og innkjøpt: ca 320 tonn (ca. 10% av norsk produksjon)
Antall «GU-sauer»: ca 270 000



Ull - Gudbrandsdalens krav

• Ulltype som norsk C1 – høstull av Crossbred type
• µ 32 – 33 (noe µ 28-29) etter Airflow og OFDA
• Ekstra ren = 0,0% VM (Vegetabilske urenheter)
• Ekstra hvit (den hviteste uten bleking) Y-Z <2,5 (1) 
• Lengde LAC (grov type > 50 mm, fin type > 45 mm) 
• God spenst
• Tydelig krusning
• Ingen dødhår
• Ingen sorte fibre
• Ikke «mulesed»
• Vasket; restfett < 0,3%
• Ikke behandlet med pesticider
• Miljømerket; etter kriterier til EU-Blomst grunnet eksport til Europa 
• Svanemerket norsk ull kan brukes



Norsk ull til Gudbrandsdalens i dag

• C1 = µ 33
• Vegetabiler: dagens leveringer = 0,3% VM
• Hvithet 8< Y-Z <13 (for gul)
• Lengde; riktig for oss (70 – 90 mm)
• Spenstig
• Tydelig krusning
• God glans 
• Dødhår (<= 0,3%)
• Sorte fibre forekommer
• Ikke behandlet med pesticider
• Svanemerket
• Blir levert vasket fra England 



Sammenligning Norsk ull C1 – våre krav

• C1; - µ 33 (noe grovere)
• Vegetabiler; - ca. 0,3% VM
• Mye urenheter; - møkk, oppsop, flis fra transport
• Farge; - gulere
• Klima, - noe værskade
• Lengde; - passende
• Spenst; - god
• Tydelig krusning; - bra
• For mye dødhår; - <= 0,3%
• Sorte fibre; - forekommer
• EU Blomsten - Svanen



Norsk ull – våre erfaringer så langt

• Ull til bunad:
- 2 års erfaring

• Ull til utprøving til møbelstoff:
- underveis i første driftsår 

• C1 er grov; - Det blandes inn lammull
• Løsere ullballer; - Gir mer volum i norsk ull – annen håndtering
• Norske ullballer 330 kg; - NZ: 480 kg / betyr mer håndtering og plass 

NZ-container: 56 baller / Norsk ull: 36 baller
• Vegetabiler; - Ikke så ren – gir manuelt merarbeid

- enkeltforekomster av mye vegetabiler inne i partier skaper problemer
- større andel av norske vegetabiler sitter løsere og faller dermed lettere ut enn NZ

• Gulere; - Ikke så god farge krever justering av fargeresepter
• Glans; - Mer refleksjon betyr korrigering i farging og tyngre filteprosess
• Dødhår; - Tar ikke farge
• Sorte hår; - Lite så langt, men skaper problemer for utseende på ferdig vare



Norsk ull – våre utfordringer for fremtidig bruk

• Vi ønsker at Norilia jobber med bevisstgjøring rundt faktorer som påvirker kvalitet i 
sauenæringen (avl og stell)

• Utsortering innen kvalitetsklasser er viktig (finhet, farge, renhet, svarte hår og dødhår)
• Vi er avhengig av forutsigbarhet gjennom langsiktige kontrakter med Norilia for å sikre oss nok 

ull av høy kvalitet fra sesong til sesong



Norsk og NZ-ull

Vi har et mål om å benytte norsk ull
i all vår produksjon.

Vi vil fortsette samarbeide med Norilia
for å utvikle bruken av Norsk Ull i 
moderne tekstilproduksjon.

Produksjon basert på ull fra NZ har gitt
oss lite problemer.
















