
Västkustens 
Ullinsamling 



Svensk Ull 

• 2017 ställdes frågan –

”Vad kan vi göra för att nyttja 
mer Svensk ull?” 



CC Wool

• CC Wool grundas 2018 
• Vilken ull slängs i vår region?

• CC Wools mål är att tillverka:
• Produkter som inte kräver jämn kvalitet av ull
• Där lite organiskt material är godtagbart
• Produkter som platsar i de flesta hem, både i 

pris och funktion
• Priset hålls nere genom industriell 

tillverkning 
• Non-woven produkter

• Fokus häst och hund 



CC Wool

• Marknadsundersökning 
• Vad finns? 
• Vad finns inte? 
• Enkätundersökning via SoMe

• Vi ville ha en mindre serie med utvalda 
produkter

• Hållbart tänk hela vägen
• Naturmaterial 

• En tydlig tanke fanns, men det tog många försök 
innan vi hittade rätt! 



Ull Som Resurs 

• Fattades en insamlingspunkt i Halland

• Med vårt breda kontaktnät valde vi att satsa
• Hydraulisk ullpress
• Lagerlokal 

• Öka kunskapen om den Halländska ullen 
• Ull till tvätt



Västkustens Ullinsamling 

• Engagera fårägare
• Grovsortering på gård
• Ev. införsel av nya rutiner inför, under 

och efter klippning  
• Små förändringar gör stor skillnad!

• Ekonomiskt incitament 

• Med en organiserad ullinsamling har vi en 
ökad chans att storskaligt nyttja den 
svenska ullen



Västkustens Ullinsamling 

• Fyra insamlings tillfällen per år
• Minimum mängd till inlämning är 50 kg  

• Ullen sorteras 
• Organiskt material och gödsel
• Liknande ull sorteras ihop 
• Utmaning med små besättningar –

lagerhållning
• Ullen packas 

• Korsningsull ca 220 kg/ bal 
• Gotlandsull ca 300 kg/ bal 



Var hittar vi köpare? 

• Ull Som Resurs
• Storskaliga kunder 

• Intresset är stort 
• Kunskap 
• Hitta lämpliga användnings 

områden  
• Prisbild
• Saknas en efterfrågan 
• Öka medvetenheten

• Några har vågat satsa och vi hoppas 
på fler!  



Tack! 
Besök oss gärna på www.ccwool.se

och www.vastkustensullinsamling.se

http://www.ccwool.se/
http://www.vastkustensullinsamling.se/

