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P R E S S M E D D E L A N D E
från Svenska Fåravelsförbundet

Några reflektioner kring Sveriges ullproduktion
2016 importerade vi 336 ton ull till ett värde av 15,387 miljoner kronor. (Källa SCB). Den ull
som importerades var avfettad (tvättad) men okardad, okammad och inte karboniserad
(behandlad med insektsdödande medel), med andra ord ”tvättad råull”.
Att tvätta ullen samt transportera den hit inom Europa kostar ca 10 kr/kg (källa Ullcentrum,
Öland). Drar vi av denna kostnad så kommer vi fram till en råvarukostnad av ca 12 miljoner
kr för den importerade råullen. Detta ger ett kilopris på ca 35 kr för den utländska råullen.
Enligt SJVs siffror så fanns det år 2016, 600 000 får i Sverige. Räknar vi med att vi får ca 2
kg ull per tacka och ca 1 kg ull per lamm i snitt och dessa klipps två ggr per år så ger det en
”ullproduktion” av ca 1500-1800 ton per år.
Knappt 327 ton svensk ull togs om hand 2016 varav 210 ton exporterades inom Europa.
Endast 15-20% av den svenska ullen togs alltså rätt på det året. Ca 1 400 ton ull/år plöjs ned
eller eldas upp. Skulle vi värdera den ullen till de 35 kr vi köper in råull för per kilo, så ger det
ett värde på 40-50 miljoner kr som alltså bara går upp i rök eller hamnar på gödseltacken.
Vi i Svenska Fåravelsförbundet har tagit fram en informationsfolder för fårägare som kommer
att distribueras ut nu under januari 2018. Vår ambition är att denna folder ska öka kunskapen i
produktionsledet och bidra till att sätta värde på den svenska ullen. Vi vill att svensk ull ska
ses som en resurs i stället för en outnyttjad biprodukt.
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