
”Ull som resurs” är ett EU-projekt som drivs av 
ett partnerskap av Hushållningssällskapet Halland, 
Coompanion Halland, Hallands fåravelsförening, Region 
Halland och The Loop Factory AB. Projektet har ett stort 
övergripande mål: Vi måste hitta avsättning till svensk ull 
och sluta slänga den för att i nästa steg importera ull från 
djur som haft det betydligt sämre än de svenska djuren. 
Det kan vi göra på många sätt, så projektet kommer att 
arbeta med breda perspektiv. Vi utgår från Halland, men 
samarbetar gärna med andra områden.

Projektet kommer att arbeta fram till våren 2020. 
Under projekttiden hoppas vi att vi tagit stora kliv 
framåt för den svenska ullen. Vi kommer inte att ha löst 
alla problem för det är en längre process än så, men vi 
har kommit en bit på väg.

Vi arbetar med kompetensutveckling av primär-
producenterna – fårägarna, kvalitetssystem, produktions-
kedjan och nya produkter. Projektet startade den 
1 september.

Du som har idéer runt ullen kontakta oss gärna. 
Du kan ha egna utvecklingsidéer eller idéer om 
strukturer. Vi tar hand om båda. Vi har tillgång till 
test- och prototypframtagning, affärsutveckling, 
kunskap/nätverk etc för att hjälpa till.

”Ull som resurs” är klar med förstudien i projektet. 
Se här: http://hushallningssallskapet.se/wp-content/up-
loads/2018/12/forstudie-ull-som-resurs-original.pdf
Tänk på ull i julklappen!
/Susanne Paulsson, Projektledare
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Detta är första nyhetsbrevet i projekt ”Ull som resurs”. Brevet kommer att 
komma ut digitalt med ojämnt mellanrum, dvs när vi har samlat material nog för 
att kommunicera och sprida. Har du själv något som du vill förmedla går det bra 
att maila in material till susanne.paulsson@hushallningssallskapet.se

INTRESSANTA ULLAKTIVITETER PÅ GÅNG 
– I PROJEKTET OCH UTANFÖR PROJEKTET

• 20/10 2018–13/1 2019 i Borås 
”Ull För Livet” Utställning 
Ingen annan fiber är så hållbar, praktisk och miljövänlig 
som ullen. Få upp ögonen för den fantastiska svenska 
ullen i vandringsutställningen ”Ull för livet” som nu 
visas i en utökad version på Textilmuseet.

• 12/1. Kl.10–16:30 i Borås. 
”Ull för livet” Seminarium med utblickar, förutsät-
tningar och framtidsvisioner för ullområdet i Sverige

• 1/3–3/3 i Karlstadområdet 
”Fårfesten i Kil” http://farfestikil.com/ 

• 16/2–25/8 2019 på Varbergs fästning 
Se en riktig jurta uppställd, i samband med en 
utställning ”Kirgizistan – konst och världsarv”

• https://ullvilja.se/ är en nybildad förening med syfte 
att arbeta nationellt för den svenska ullens framtid. 
Yrkesutbildningar, Ursprungsmärkning, Maskinutveck-
ling, Lobbyverksamhet, Logistik kring rå ull, Ull- och 
Spinn-SM är de ämnesområde som är prioriterat i före-
ningen. Marita Jönsson, Region Halland som är med i 
vårt projekt sitter också med i Ullvilja. 

• http://www.ullformedlingen.se/ – En ny arena för 
ullförsäljning har tillkommit genom ett projektarbete i 
Uppland

• 2017–2020 i Norrbotten-Västerbotten. ”Ullihop” 
Ullprojekt som arbetar med olika parallella spår för att 
öka delaktighet, förankring och effektivitet genom 
ökade samarbeten mellan aktörer inom ull.
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