
Kompetensutveckling 
om ull i fårföretagen
HAR DU BEHOV OCH INTRESSE SÅ KONTAKTA OSS! 
Vi har möjlighet att göra kursupplägg för att öka 
kunskapen i bruksbesättningar om ullhantering, så 
att det blir ett rationellt och naturligt arbete att även 
ta vara på ullen. Efterfrågan finns på svensk ull men 
den måste vara ren utifrån organiskt material och hud. 
Vårt mål är att alla i värdekedjan ska få betalt om vi 
får igång en efterfrågan. 
Kontakta Susanne Paulsson 035-465 36

Besked från 
Jordbruksverket
ULL RÄKNAS SOM EN ANIMALISK BIPRODUKT. Om 
den ska exporteras till andra länder omfattas den av 
EU-lagstiftning och Jordbruksverket håller på att ta 
fram information om som vad som gäller för ull inom 
Sverige och vid export. Inom Sverige får man sälja och 
ge bort även otvättad ull om gården inte är spärrad på 
grund av någon sjukdom. Kraven upphör efter tvätt. 
Mer information kommer på jordbruksverkets hemsida 
inom kort.

Jordbruksverket beslutade de 28 mars om nya före-
skrifter och allmänna råd när det gäller fårhålln-
ing in om lantbruket. Se länk https://www.
jordbruksverket.se/download/18.7c1e1fce169bee5214fb-
04cf/1553854381975/2019-021.pdf

ULL SOM RESURS
NYH ET SB R E V  N U M M E R 3  –  J U N I  2019

ULLARBETET FORTSÄTTER I HALLAND
Nu har vi skickat halländsk blandull till tvätt så att vi kan 

börja utveckla nya produkter i våra företag. Vi har också 

fått nya medel från Region Halland för att kunna ta 

fram provkollektioner i 3 helt olika spår utifrån filtad ull. 

Fortsättning följer. Det är mycket spännande.

>>>
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UTSTÄLLARE SÖKES 
TILL ”ULL I KUBIK”
”ULL I KUBIK” ARRANGERAS DEN 29 SEPTEMBER på 
Öströö Fårfarm i Halland. Ansökningsblanketten ligger 
på www.ullikubik.se och inbjudan via vår länk 
https://hushallningssallskapet.se/wp-content/up-
loads/2019/06/ny-inbjudan-till-ull-sm-2019.pdf

Spinn-SM och Ull-SM 
I ÅR FÖRLÄGGER DEN NATIONELLA FÖRENINGEN 
Ullvilja både Ull-SM och Spinn-SM på ”Ull i kubik”. 
Olika kategorierna kommer att kunna delta. 
Se mer på Ullviljas egen hemsida https://ullvilja.se

RESULTAT 
GÖDNINGSINNEHÅLL
HAR ULL NÅGON GÖDSELVERKAN? Ja, bedöm själv. Vi 
har fått svar på analyser på ull så att vi har lite fakta att 
utgå ifrån. Tyvärr får vi inte alla svar utifrån kväve och 
hur hårt bundet det är, men vi får ju veta lite om andra 
ämnen. Vi kan konstatera att det skiftar mellan olika 
ullsorter, vilket inte är så konstigt eftersom det kommer 
från olika raser och djuren har olika foderstater.
https://hushallningssallskapet.se/wp-content/up-
loads/2019/06/godselresultat-ull.pdf

UPPROP!

Är det någon som har någon gammal härva Bingegarn 

att skänka? Vi vill återskapa en garnkvalitet och behöver 

ett material att utgå ifrån. Kontakt oss i så fall.
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