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FRISKA OCH VÄLMÅENDE FÅR GER ULL OCH SKINN AV BÄSTA
KVALITET. AVEL, UTFODRING, HAGAR, FÅRSTALL OCH DESS GOLV
ÄR AVGÖRANDE FAKTORER FÖR HUR ULLEN OCH/ELLER SKINNET
KOMMER ATT BLI VID FÖRSÄLJNINGEN. JU RENARE ULLEN OCH
SKINNET ÄR DESTO HÖGRE VÄRDE FÅR DESSA VID FÖRSÄLJNING.
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Betet
GRANSKA dina beteshagar ur ull- och skinnförädlingssynpunkt. Smuts går oftast att tvätta bort
men det är värre med exempelvis kardborrar och
tistlar. En del får gillar också att beta bland brännässlor och det kan göra att ullen är full av torra
nässelblad, stjälkar samt frön. Har du många
låga barrväxter i hagarna, som en och gran, kan
det vara bättre att bara släppa på fåren på dessa
beten när de är relativt nyklippta. Allt stannar
inte kvar i ullen eftersom får är bra på att stryka
av sig skräp mot träd, stenar och grenar. En del
sköljs också bort av sommarens regn. Tyvärr har
just stickiga växtdelar, eller växter med hullingar, en tendens att stanna kvar i ullen till förtret
för de verksamheter som förädlar ull och skinn.

VÄXTER
MED
HULLINGAR
HAR EN
TENDENS
ATT STANNA
KVAR I ULLEN

OM DU går igenom dina hagar regelbundet och
slår av växter som kan stanna kvar i ullen och
ställa till det vid ull- och skinnförädling, är det
en väl investerad åtgärd när det senare är dags
för klippning och ullskörd, eller när skinnen ska
gå vidare till beredning.

Installning
UNDVIK att använda strö som fastnar i ullen som hackad halm, kutterspån eller torv. Lång halm kan
till exempel vara bra att strö med. Den fastnar inte så lätt i ullen. Ett rent och välströat stall ger även
rena djur, vilket i sin tur ger en ren ull utan gödselrester. Luftiga och välventilerade stall är bra för
både får och ull. De bidrar inte bara till fårens välbefinnande utan även till att ullen inte filtar sig, så
som den lätt kan göra i ett varmt och fuktigt stall.

LUFTIGA OCH VÄLVENTILERADE STALL ÄR BRA FÖR BÅDE FÅR OCH ULL.
4
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Foder
BRA foderhäckar ger mindre spill, god hygien
och renare ull. Att investera i en foderhäck för
grovfoder, hö eller ensilage, där fåren bara får
in nosen och inte hela nacken, gör att mycket
är vunnet, både ur ull- och skinnförädlingssynpunkt. Undvik i möjligaste mån att spilla hö på
fåren vid utfodring eller att borsta rent foderbordet och kasta ut foderspill över djuren. Foderbordet bör gärna fyllas på bak- eller framifrån
och på så vis att du inte behöver bära fodret inne
bland djuren.

EN BRA näringstillgång ger också en starkare
och mer hållbar fiber. Till exempel kan för lite
näring under en kortare period visa sig som en
”svältrand”, vilket gör att fibern får en midja och
blir mycket svag. Denna svaghet gör att fibern
lättare går av när den processas genom t.ex.
kard- och spinnmaskiner. Det ökade antalet korta fibrer ger ett tufsigare och stickigare garn som
kanske inte alltid uppskattas av konsumenten.

ÄVEN ett skinn som ska kunna användas år efter
år till inredning eller till konfektion måste vara
TIMOTEJ är bra i fårets mage men inte i ullen. perfekt i fiberstrukturen. Bra hull ger alltså både
Ett enda ax kan ge så mycket som uppemot 1000 en bra ull och ett bra skinn.
frön. Axen går sönder i kard- eller plysmaskinerna (där ullen finfördelas), och dessa frön både
stör tillverkningen och blir till små stickspunkter
i garnet.
FÖRSÖK att minimera växtrester i ullen så långt
det är möjligt. Halmstrån och fröställningar försvinner inte i tvätten, det gör däremot vanlig
smuts som sitter i toppen på lockarna. Kom ihåg
att ju mer skräpfri ull, desto mindre arbete vid
förädling, vilket ger ett bättre pris både för ullen
och skinnet.

EN BRA
NÄRINGSTILLGÅNG
GER EN
STARKARE
OCH MER
HÅLLBAR
FIBER.
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Ullen
8

Klippning
RÄTT TIDPUNKT för klippningen är viktig. Höstullen är oftast den värdefullaste eftersom fåren
har gått ute på bete och inte fått på sig foderrester eller stallströ som har fastnat i ullen. Även
vårullen kan betala sig bra - förutsatt att man
har hållit god foder- och stallhygien.

ULLENS
VÄRDE

ULLENS VÄRDE kan öka mycket med längden
på fibern. Olika spinnerier har olika krav på just
längden för att de ska kunna processa fibern i
sina maskiner. Rådgör med ditt lokala spinneri
före klippning. Handspinnare däremot föredrar
ofta lång ull och kan vara villiga att betala bra för
”rätt” ull. Även här kan det vara bra att rådgöra
med köparen av ullen före klippning.

KAN ÖKA
MYCKET
MED LÄNGDEN
PÅ FIBERN.

VID HÖSTKLIPPNING är det mycket viktigt att
tänka på att klippa fåren före installning för att
undvika strö och foder i ullen. Tänk också på att
märkfärg inte försvinner vid tvätt av ullen utan
måste sorteras bort, vilket ger mer arbete och
mindre pengar för ullen. Märkfärg på skinn går
inte heller att tvätta bort. Märkta skinn måste tyvärr kasseras. Ska lammen märkas så sätt märkfärgen på huvudet istället.
VID VÅRKLIPPNING är det viktigt att tänka på
att inte klippa för nära lamningen, vare sig före
eller efter. Planera gärna så att klippningen inte
utförs närmare än fyra veckor före lamning.
Tackans roll som lammproducent går alltid
före ullen. Klippning direkt efter lamning bör
undvikas eftersom påfrestningarna påverkar
både ullen och laktationen. Vid vårklippning är
det också viktigt att lammande tackor fått i sig
tillräckligt med foder och är i gott hull. Tackans
kondition är alltså avgörande för både lammens
tillväxt och ullens kvalitet.
9

Inför klippningen
FÅREN måste vara torra, inte minst för att minimera risken för klippskador. Blöt ull blir tung
och tänjer ut skinnet, vilket är till nackdel både
för klipparens arbete och fåret. Fårsaxens skär
mår inte heller bra av våt ull. En blöt klipplats
kan göra att klipparen halkar samt blir blöt och
nerkyld. Tänk också på att ull tar tid på sig att
torka, det är därför viktigt att djuren är torra i
god tid inför klippningen. Vid regn, ta gärna in
fåren på en ren yta under tak med god ventilation, men försök så långt det är möjligt att inte ta
in djuren direkt på ströbädden före klippningen.
Eventuell avföring går att tvätta bort till skillnad
från strö och foderrester. Blöt ull går heller inte
att packa eller lagra utan permanenta mögelskador. En torr ull är alltså A och O!

FÄRGSORTERA gärna fåren inför klippningen.
Vid vidareförädling vill man oftast ha färgerna
separerade.
FODRA INTE djuren närmare än tolv timmar före
klippningen. Får med magarna fulla med grovfoder kan få det besvärligt med andningen när
man sätter ner dem. Ta bort tillgången till vatten
innan klipparen anländer, då hinner fåren kissa
av sig och det blir mindre blött och halt på klipplatsen.
SVENSKA FÅRKLIPPARFÖRBUNDET rekommenderar inte att djuren klipps om temperaturen i stallet är för låg vintertid. Detta är naturligtvis olika i olika lokaler men rådgör gärna med
din klippare före.

När fårklipparen kommer
HA EN LJUS, dragfri, slät och ren plats i ordning
när klipparen kommer. Bra belysning och ett
rent underlag gör också arbetet lättare, säkrare
och exaktare, vilket lönar sig för alla parter. En
hård och jämn golvyta utan lutning som är minst
3 x 3m meter blir en bra klipplats. Vid klippning
i ströbädd krävs någon form av stabil skiva att
stå på. En träfiberskiva gör det också lättare att
hålla klippytan ren och snygg. En plywood- eller
en masonitskiva på golvet med den sträva sidan

upp fungerar bra att ha som underlag. Ett djur
som halkar känner sig otryggt. Tillgång till el är
nödvändigt samt en takhöjd på minst 2,5m meter, gärna högre eftersom upphängda klippmaskiner är skrymmande. Prata gärna med ”din”
klippare innan klippningen om det finns några
önskemål i övrigt.
KLIPPER DU själv så se till att ha en god klippteknik och en bra, väl underhållen, utrustning!

HA EN LJUS, DRAGFRI, SLÄT OCH REN PLATS
I ORDNING NÄR KLIPPAREN KOMMER.
10

EN TORR ULL ÄR A OCH O!
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Under klippning
TÄNK PÅ att samla ihop flocken i anslutning till
klipplatsen innan klipparen kommer. Om du har
en stor flock där en del får vänta länge på klippningen är det viktigt att väntplatsen hålls ren.
Planera också så att djur som är färdigklippta
enkelt kan ta sig ifrån klipplatsen.

LITE VIT ULL I
DEN MÖRKA ULLEN

HÅLL KOLL på ”trafiken”, minimera väntetiden
och se till att det alltid finns ett får att klippa.
Tänk också på att det ska finnas plats för ullen.
Ha gärna någon extra person utplacerad som
kan ta hand om den klippta ullen direkt för sortering och/eller packning. Se till att färdigklippta
djur kommer bort från klipplatsen så fort som
möjligt så att de inte utgör en säkerhetsrisk. Ha
ett bra flöde!

GÖR INGENTING,
MEN HELST INTE
MÖRK ULL
I DEN VITA.

KLIPP de ljusaste fåren först. Lite vit ull i den
mörka ullen gör ingenting, men helst inte mörk
ull i den vita. Vid vidareförädling vill man oftast
ha färgerna separerade.
SORTERA gärna bort hals, buk och eventuell
grov lårull på en gång. Många fårklippare gör
detta direkt under klippningen. Borsta bort klövklipp och gödsel från klippytan innan nästa får
klipps. Klövbitar utgör en fara för spinneriets
maskiner och personal! Sopa klippytan noga
mellan varje djur. Kom ihåg att en ren och färgseparerad ull betalar sig bäst.
VID KYLIGT och/eller fuktigt väder, vänta gärna
några dagar med att släppa ut djuren. Vintertid
behöver nyklippta får en dragfri miljö med torr
ströbädd.
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Efter klippning
•
•

FORTSÄTT att hålla ullen separerad i färg.
LAMMULL, baggull och tackull sorteras gärna för sig i olika säckar eftersom det kan
skilja i kvalitet och pris hos uppköparen.
KLIPPAREN tar i regel bort hals-, lår- och
bukull direkt men annars tar man bort den
vid grovsorteringen.
TA ÄVEN ull som är hårt nedsmutsad,
innehåller gödselklumpar, är hårt hoptovad eller innehåller tistlar, grovt skräp eller
partier med märkfärg.
EFTERKLIPP (korta klipp på bara någon
cm) tas också bort i det här skedet.

per igenom småskräp och ev. dubbelklipp då
fällen med lätt hand skakas över gallret.

SAMMANFATTNINGSVIS innebär en grovsorte•
ring av ullen att man tar bort hoptovade, kraftigt nedsmutsade och skräpiga partier. Kassera
även ull som är kortare än 5 cm (sträckt fiber).
•
Den resterande, fina delen av ullfällen viks ihop
(i den mån det går att vika ihop den) och läggs i
pappsäckar som försluts väl. Idealet är naturligtvis om fällarna är mjuka, fina och skräpfria för
•
att efter en lätt granskning på sorteringsbordet
”bara” vikas ihop och staplas i pappsäckar. Då
blir sorteringsarbetet enkelt och går dessutom
DET UNDERLÄTTAR om man lägger ut den snabbt. Den som sorterar behöver bara tänka
klippta fällen på ett nät eller galler. Nätet släp- på vilket ändamål de olika fällarna ska passa till.

Förpackning och märkning
PAPPSÄCKAR, eller pappkassar om det inte är
en större mängd får som klipps, lämpar sig bra
som förpackning. Några ark tidningspapper kan
användas som skiljepapper mellan fällarna då
dessa suger åt sig fukt och kan ha en avskräckande effekt på skadedjur som mal m.m. Papperssäckar och kassar, till skillnad från plast,
andas. Använd aldrig täta plastsäckar när du
hanterar ull. Plasten stänger inne fukten vilket
bidrar till dålig lukt, en ökad risk för mögel och
på så vis kan hela ullskörden bli förstörd. Packa
inte ullen för hårt då ull mår bäst av att förvaras
luftigt. Låt gärna säckarna stå öppna och ånga
av sig ett par dagar.

FÖRSLUT sedan säckarna noga, till exempel
med ett balsnöre eller liknande. Märk gärna
pappsäckarna med ulltyp (exempelvis fårras),
färg och klippdatum. Djurets id-nummer kan
också vara en intressant märkning, om du säljer
direkt till en slutkund. Kunden kanske vill köpa
mer av just det djurets ull vid nästa klippning.
FÖRVARA säckarna med ull mörkt och svalt, inte
direkt på betonggolv eller mot en yttervägg (risk
för kondens). Tänk även på att ull är en färskvara. När ullen blir gammal härsknar fettet, den
luktar illa, gulnar och den blir svårtvättad. Använd näsan och ögonen när du hanterar ull.
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Ullens unika egenskaper
ULL har en unik formbarhet och förmåga att
motstå smuts och dålig lukt. Den är mycket töjbar och elastisk. Man kan sträcka ut fibern till 70
% utöver sin normala längd utan att den tappar
sin förmåga att gå tillbaka till sitt ursprungsläge
när sträckningen upphör.

fibrerna gärna kryper in emellan varandra men
ogärna halkar ut igen. Detta leder till att ull i rörelse har lätt för att tova ihop sig, i synnerhet i
vått tillstånd.

INNANFÖR fjällen finns de proteinfyllda barkcellerna, som utgör hårets huvudsakliga massa.
MÄNNISKANS HUD utsöndrar ständigt fukt som Innanför dem kan det även finnas en kärna med
ska dunsta nära huden och därefter ge sig iväg tomma märgceller – som ibland rasat samman
i ångform. Det är så kroppen reglerar sin vär- och bildat ett hålrum mitt i fibern.
meavgivning. Plagg som suger undan flytande
svett riskerar att sabotera förloppet och öka ULLFIBRERNA är relativt energisnåla i sin uppsvettmängden. De flesta textilfibrerna suger upp byggnad och avger då inte heller mycket energi
svetten för snabbt, för att de samlar mer vatten när de bryts ned. Energisnålheten och protepå sin yta än inuti.
inernas naturliga fukthalt medför att fibrerna
ogärna brinner, istället har ull väldigt lätt för
ULLFIBERN gör tvärtom – tack vare sin feta yta att självslockna. Om den ändå tar eld bildas en
suger den inte bort vatten i flytande form, med- isolerande askskorpa som skyddar bäraren mot
an vatten i ångform passerar fritt in och ut rätt vidare skador.
igenom fibrernas proteiner – precis det fuktflödet som huden behöver!
YTTERST är varje djurfiber täckt med fjäll, så
kallade epidermisfjäll. Fjällens kanter hindrar
flytande vatten från att sprida sig utmed fibern,
medan deras feta ytor hindrar vattendroppar
från att krypa in mellan fibrerna. Vatten ger alltså inga köldbryggor varken längs med eller mellan fibrerna. Därför är ullen det enda materialet
som fortfarande värmer när det är blött.

AV ALLA TEXTILA
MATERIAL ÄR ULLEN
EN AV DE FIBRER SOM
HAR DEN STÖRSTA

AV ALLA textila material, har ullen störst förmåga att ta upp vatten inuti sig utan att fibrerna blir
våta utanpå.
DET ÄR OCKSÅ fjällens kanter som gör att ull-

VATTENUPPTAGNINGSFÖRMÅGAN.
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ALL ULL ÄR ANVÄNDBAR
TILL NÅGOT!
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Vilken ull till vilket
användningsområde
TÄCKHÅR är ofta långa, grova och starka. Täck- den hårt, och ullen då fjädrar tillbaka igen utan
håren fungerar vattenavvisande på fåret och de att packa ihop sig i din hand, då kan den fungera
är ofta glansiga.
perfekt till stoppning. Texel och andra importerade köttraser är exempel på fårraser som kan
BOTTENULLEN är ofta finfibrig, mjuk och ibland ha den här typen av ull.
krusig. Den håller värmen bra på fåret och ger en
tät fäll som hindrar vatten och vind att tränga SKRÄPIG ULL är till exempel de delar av en ullner till huden.
fäll som har så hög halt av växtrester att de inte
lönar sig för vidareförädling. De kan enkelt sorMÄRGHÅR håller fällen luftig och yvig och bi- teras bort vid eller efter klippningen. Nackullen
drar till att ventilera fåret. Märghåren kan ge en kan ha en del växtrester kvar efter vintern och
intressant ytstruktur i t.ex. tovade tyger. Dessa sorteras då bort men resterande delar av ullfälfibrer är dock svaga, stickiga, går ej att färga till len kanske är rena, fina och kan användas.
samma nyans som resten av ullen och nöts ganska fort bort vid användning.
SKRÄPULL är riktigt full av vegetabilier och gödsel där inga delar är användbara till ullförädling
FIN ULL är inte detsamma som FINULL.
överhuvudtaget. Den ullen är utmärkt till marktäckning i t.ex. trädgårdslandet där den behåller
FINULL är den svenska versionen av gammal fuktighet i jorden, håller undan ogräs, tillför näöstskandinavisk lantras och delar därmed ur- ring och kan avskräcka sniglar.
sprung med finsk lantras, en gammal svensk
lantras. Finullsfåren har en glansig, finkrusig och ALL ULL är användbar till något! Alla våra svensväldigt mjuk ull som är härlig att ha i plagg nära ka lantraser, och en hel del korsningar, lämpar
huden utan att den sticks.
sig bra till tovning. De olika strukturerna på fibrerna bidrar till en mängd olika användningsFIN ULL är däremot en subjektiv beskrivning områden. Spinnare vill gärna ha lite längd på
och hänger, som så mycket annat, på vad som fibrerna och en finfibrig ull för att kunna spinefterfrågas av användare och konsumenter.
na ett garn som inte sticks. Utöver detta finns
också möjligheten att använda ullen som byggnadsmaterial till ljud- och värmeisolering, samt
BULKIG/STUNSIG/VADDIG ULL är en ull som en mängd andra användningsområden varav
kan användas till stoppning av kuddar och täck- många ännu inte har utforskats.
en. Om man tar en rejäl ulltuss i handen, kramar
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Vad är en bra ullkvalitet?
EN ULL fri från växtrester, gödsel, klövklipp och
främmande föremål kan ha en mängd användningsområden. Ullens värde kan öka mycket
med längden. Hör efter med eventuella köpare
vad som efterfrågas. Fibergrovleken har också
en avgörande betydelse vid vidareförädling.

LUKTA på ullen – den ska lukta friskt, färskt och
inte härsket.
EFTERFRÅGAN styr kvaliteten och här gäller det
att lära känna ”sin” marknad. Vad efterfrågas i
just min kundkrets och av mina ullköpare?

GLANS, krusighet och spänst (bulkig/stunsig/
vaddig ull) påverkar användningsområdena.

HÖR EFTER MED

LYSSNA på ullen - hur låter den när du kramar
ihop den. Prassel tyder på en bulkig ull med kantiga, skrovliga ytfjäll och sämre glans. Ullgarn av
god kvalitet däremot ger mycket tysta kläder åt
jägare och fågelskådare.

EVENTUELLA KÖPARE
VAD SOM EFTERFRÅGAS.
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HÄR nedan följer några av de svar som vi fick av ett urval bland Sveriges ullförädlare på
frågan: Vad är en bra ullkvalitet?

– En bra ullkvalitet innebär egentligen att man använder rätt ull till rätt
produkter. Då har man optimerat användandet av ullen. ULLFORUM
– En skön känsla, bra stuns, fin färg, vacker glans och snygg lock är några
tecken på bra ullkvalitet. FILTMAKERIET
– Vi vill att ullen ska klippas 2 ggr/år för att få den bästa kvalitén och för
att den inte ska vara för lång för våra maskiner. Vi kan inte karda ullen om
den är för lång och hoptovad. ÅDDEBO ULLKARDERI
– Bra ullkvalitet för oss är långa fibrer som ger både styrka och glans till
det färdiga garnet. Vi använder oss mest av ullen från Ryafåret, men också Gotlands-, Leicester och ullen från Finullsfår. Den här ullen använder vi
oss av i olika kombinationer. WÅLSTEDTS TEXTILVERKSTAD
– All svensk ull är bra ull. Den finaste ullen spinner vi till garn, stickar kläder och väver filtar av. Den grövre ullen tovar vi och tillverkar bland annat
grytunderlägg, tofflor och sulor av. Vissa ullsorter passar bra som stoppull
så det finns användningsområden för alla sorter. ÖLANDS ULLCENTRUM
– Ullkvalitet till spinneri är en så enhetlig ull med lika långa staplar för
att göra ett bra garn och helst så skräpfritt som möjligt. Så jämn kvalitet i
samma sändning som möjligt om det ska bli bra garn av det. Gärna också
lite krusighet om det ska bli lite elasticitet i garnet. BRINKHANTVERK
– En bra ull är en ull som är fri från skräp och gödsel samt främmande
inslag men sedan beror kvalitén på vad man vill använda ullen till. Vi i vårt
spinneri vill ha en finfibrig och lång ull. GOTLANDS ULLSPINNERI
– Vi vill ha ren, skräpfri och inte filtad ull och då helst höstullen. Det är
viktigt att man klipper före installning och tänker på klipplatsen som ska
vara ren från skräp. En bra ull ska ha glans och styrka men det är lite olika
för olika raser. SOLKUSTENS SPINNVERKSTAD
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Skinnet
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Skinnet
LÄDRET består av tre på varandra liggande skikt:
Underhud, läderhud och överhud. Underhuden
avlägsnas innan skinnet garvas. Överhuden behåller man intakt under beredningen. Det är läderhuden som garvas. Läderhuden är i hög grad
avgörande för skinnets kvalitet. Läderhuden
består av två skikt. Längst ner ligger retikularskiktet och däröver det s.k. narvskiktet som ofta
kallas enbart narv. Vid beredning av pälsskinn
försöker man så långt det går tunna ut retikularskiktet.

LÄDERHUDEN
ÄR I HÖG GRAD
AVGÖRANDE FÖR
SKINNETS KVALITET.

Klippning
FÖR ATT HÖJA kvaliteten på skinnen bör de
lamm som slaktas sent, och även vinterlammen,
klippas minst 2 månader före slakt.
3,5 CM bör ullen vara för att klassas som ett
plädskinn och 1,5 cm på ett pälsskinn (Gotlandsfår).

Slakt
ANVÄND INTE kniven när du flår av skinnet. En
enda flåskada kan förstöra hela skinnet. Dra av
skinnet och öppna bara vid ben och buk. Efter
avdragning av skinnet ska det svalna och det gör
det på ungefär en halvtimme. Sträck ut skinnet
ordentligt och lägg det med lädersidan uppåt –

rensa i den mån det går från fett och köttrester.
Obs, använd inte kniv! Därefter är det dags för
skinnet att saltas.
TÄNK PÅ att vuxna djur som slaktas på våren
ofta får en sämre skinnkvalitet.
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Konservering - saltning
ETT VÄLSALTAT skinn är en förutsättning för
ett lyckat slutresultat. Det är också viktigt att
saltningen sker i rätt tid. Om saltningen är bristfällig eller sker för sent är risken att skinnet blir
surskadat stor (=kala fläckar där ullen har lossnat). Salta skinnet på köttsidan med 3-5 kilo
grovt salt såsom stensalt (natriumklorid). VARNING: använd aldrig vägsalt! Vägsaltet innehåller kalciumklorid vilket löser upp skinnet.

sidor och nacke. Efter ca en vecka har skinnen
vattnat ur sig och du kan salta om, det vill säga
salta hela skinnet en gång till. Efter ytterligare en
vecka kan du skaka av saltet rulla ihop skinnet.
Du kan också salta in flera skinn men lägg inte
mer än 5 skinn på varandra. Det gör alltså inget
att ullen ligger i salt. Låt skinnen ligga i minst 10
dagar – är skinnen omhändertagna enligt ovanstående råd kan de ligga mycket länge utan att
ta någon skada. De bör dock ligga svalt.

STRÄCK UT SKINNET väl så det inte blir veck
där saltet inte tar. Var noga med att få ut saltet
i ett jämnt lager över hela skinnet – även i ben,

ANVÄND ALDRIG VÄGSALT!

Förpackning, märkning
och transport
SKAKA AV löst salt. Vik skinnet längs ryggen med
lädret inåt och vik ihop det (knyt/tejpa inte runt
skinnet). Lägg 3-4 skinn i varje plastsäck (använd
gärna dubbla plastsäckar). Lägg säcken i en kartong som extra säkerhet om plastsäcken skulle
läcka. Lägg följesedeln i en tätt försluten plastficka och fäst den väl synlig utanpå kartongen.
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Vad är en bra
skinnkvalitet?
– En bra skinnkvalitet är egentligen beroende av vad jag
söker just för ögonblicket. Den ska ha ett brett användningsområde, inte för storlockig, inte för finfibrig, inga
märghår eller dödhår utan en bra kvalitet rakt av!
ULL OCH SKINN FRÅN NÄRKESBERG, Gudrun Haglund
Eriksson
– En bra avvägning av smidighet och styrka avpassat för
det ändamål som ska tillverkas av skinnet är bra skinnkvalitet för mig. Rätt skinn och rätt beredning till det som ska
tillverkas.
FIRMA TÄPP LARS, Lars Arnesson
– Bra kvalité är för mig ett relativt begrepp som generellt
sett handlar om att det som ska bedömas är väl anpassat
för sitt ändamål.
SKINNERSKAN, Eva Alfredsson
– Bra skinnkvalitet är väldigt olika för olika personer. Det är
väldigt subjektivt. Varje skinn är unikt för den egna uppfödaren. Skinn med liv i, lite melerade, upplever jag som fina
skinn men de funkar inte lika bra inom aveln eller konfektion och inredning.
DONNIA SKINN AB, Filip Ugrinovski
– En bra skinnkvalitet är ett välslaktat djur som inte är tovigt och smutsigt när man lämnar det och att skinnet är
välsaltat. Skinnen ska vara blanka och fina.
TRANÅS SKINN, Jenny Andersson
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Checklista ULL
SOMMARTID Bra och rent bete utan kardborrar, tistlar eller annat som kan sätta ner
värdet på ullen vid ”ullskörd”.

VINTERTID Bra foderhäckar där djuren inte får nacke och rygg full av grovfoder. Tänk på
att ha ett välstrött stall med bra ventilering. Ha helst inte kutterspån, hackad halm eller
torv som strö.

INFÖR KLIPPNING Rena och torra djur när klipparen kommer. Ordna en ljus, slät och
ren klipplats, gärna med en plywood- eller en upp och nervänd masonitskiva som underlag. Vid höstklippning, klipp alltid före installning.

UNDER KLIPPNING Klipp de ljusaste fåren först! Lite vit ull i den mörka gör ingenting,
men helst inte mörk ull i den vita. En färgsorterad ull lönar sig. Sortera gärna bort buk, eventuell grov lår- samt rumpull direkt. Bort med klövklipp och gödsel från klippytan
innan nästa får klipps. Klövklipp är extremt farliga för spinneriets personal och kardverk.
Sopa klippytan noga mellan varje djur.

EFTER KLIPPNING Håll var färg för sig. Blanda aldrig vit ull med färgad ull. Lammull/
baggull/tackull sorteras för sig. Klipparen tar i regel bort lår- och bukull direkt men annars tas den bort nu. Ta även bort ull som är hårt nedsmutsad, gödselklumpar, hårt ihoptovad ull, tistlar och eventuella partier av märkfärg. Efterklipp (korta klipp på bara någon
cm) tas också bort i det här skedet. Sortera gärna ullen på ett nät eller galler som släpper
igenom småskräp och ev. dubbelklipp då du med lätt hand skakar fällen mot gallret.

FÖRPACKNING OCH MÄRKNING Vik ihop ullfällarna och lägg i pappsäckar. Några ark
tidningspapper som skiljepapper mellan fällarna är bra. De tar upp fukt och kan ha en
avskräckande effekt på vissa skadedjur. Använd aldrig täta plastsäckar när du hanterar
ull, plasten stänger inne fukten i ullen vilket bidrar till mögel, dålig lukt och kan leda till
onödigt svinn. Märkning med ulltyp (exempelvis fårras), klippdatum och ev. SE-nr + djurets idnummer är bra. Packa inte ullen för hårt, ull mår bäst av att förvaras luftigt. Förslut
säckarna väl efter ett par dagar för att minska risken för ohyra i ullen. Förvara mörkt och
svalt, inte direkt på betonggolv eller direkt mot en yttervägg (risk för kondens). Lägg gärna en lastpall under och/eller mellan säck och vägg. Ull är en färskvara.
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Checklista SKINN
VID SLAKT
Använd inte kniven när du flår av skinnet. En enda flåskada kan förstöra hela skinnet. Dra av skinnet, det går att använda en knuten
näve, och öppna bara vid ben och buk. Efter avdragning av skinnet
ska det svalna och det gör det på ungefär en halvtimme. Sträck ut
skinnet ordentligt och lägg det med lädersidan uppåt.

KONSERVERING/SALTNING
Salta skinnet på köttsidan med 3-5 kilo grovt salt, till exempel
stensalt (natriumklorid). Använd aldrig vägsalt (kalciumklorid)!
Sträck ut skinnet väl så det inte blir veck där saltet inte tar. Var noga
med att få ut saltet i ett jämnt lager över hela skinnet – även i ben,
sidor och nacke. Efter ca en vecka har skinnen vattnat ur sig och du
kan salta om.

FÖRPACKNING, MÄRKNING OCH TRANSPORT
Skaka av löst salt. Vik skinnet längs ryggen med lädret inåt och vik
ihop det (knyt/tejpa inte runt skinnet). Lägg 3–4 skinn i varje plastsäck (använd gärna dubbla plastsäckar). Lägg säcken i en kartong
– extra säkerhet om plastsäcken skulle läcka. Lägg följesedeln i en
tätt försluten plastficka och fäst den väl synlig utanpå kartongen.

29

30

KÄLLOR
Häftet Göra klipp! av Alan Waller JiLU /SF/
Glesbygdsdelegationen – Brinkhantverk – Donnia
Skinn – Filtmakeriet – Gotlands Spinneri –
Solkustens Spinnverkstad – Tranås Skinnberedning
– Ullcentrum Öland – Ullforum – Ullkontoret –
Wålstedts Textilverkstad – Åddebo Ull.
FAKTAGRANSKNING
Lena Persson, Ullforum – Alan Waller, ”Ullguru”
– Britt Skytt, Åddebo Ullkarderi – Lena Köster,
konsthantverkare ull – Ulf Ekholm, styrelseledamot
SF – Stefan Morberg, textilhantverkare, studerar
textilvetenskap – Christer Gustafsson, Svenska
Fårklipparförbundet – Gudrun Haglund-Eriksson,
vice ordförande SF – Björn och Margareta Jonsson,
Norrbro Fårgård.
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