
Detta har hänt
DEN 12 JANUARI samlades 130 personer i Borås för att 
lära mer om ull och pågående processer. Flera aktörer 
från Halland fanns på plats. Mycket pågår parallellt. 
Några exempel: Ullförmedlingen presenterade resulta-
tet av sin undersökning som främst är gjort i Upplands- 
området. Försäljningen är till största delen småskalig. 
Ullkontoret kan tvätta mer än de gör och de har ut-
vecklat ett eget kvalitetssystem för att kunna prissätta 
ullen. RISE har startat ett ullprojekt och Ullvilja har 
bildats för att driva nationella ullfrågor.

23 OKTOBER anordnade Coompanion Halland och 
Drivhuset i Göteborg en workshop på Högskolan för 
design och Konsthantverk i Göteborg med inriktning 
ull. Aktiviteten var en del av Interregprojektet Inno- 
Match och målsättningen var att inspirera och un-
dersöka nya idéer och uttryck kopplat till ullen som ett 
hållbart material. Studenterna fick möjlighet att arbeta 
med en utmaning från Öströö fårfarm. Utmaningen 
handlade om att på ett innovativt och kreativt sätt 
generera idéer och att ta fram prototyper som visade på 
olika exempel att gestalta ull i stor skala, gärna så rå och 
obearbetad som möjligt. Prototyperna presenterades för 
Öströö och i nästa steg var det dags att genomföra några 
av idéerna i full skala på plats hos Öströö.

DEN 17 NOVEMBER genomfördes en kreativ workshop 
på Öströö fårfarm. Dagen var härligt grå och fukten i 
naturen lyfte fram nyanserna i de vackra omgivningar-
na. Tillsammans med deltagarna, som var studenter och 
småföretagare med kunskap och intresse för hållbara 
material och hantverk, var uppdraget att gestalta ett 
rumsligt verk i stor skala där ullen fick ha huvudrollen. 
Det fanns ull i olika varianter och med hjälp av en krea-
tiv ledare kunde deltagarna på slutet av dagen presentera 
ett verk, en storskalig ullinstallation, med inspiration 
från både graffitti, glaskonst och textil utsmyckning. Ett 
imponerande resultat som visade på nya sätt att använda 
en lokal råvara och hur man på ett inspirerande sätt kan 
skapa och utveckla innovativa idéer tillsammans. 

ULL SOM RESURS
NYH ET SB R E V  N U M M E R 2  –  F E B RUA RI  2019

Vi har nu påbörjat arbete med att försöka hitta lösningar att ta vara på ullen. 

Vi kan konstatera att vi har 70% vit ull i länet till skillnad från många andra 

områden i landet där grå ullen dominerar. Vi har hittat intresserad industri som 

vill ha svensk ull. Det finns ullköpare som vill exportera och det finns kunskaps-

resurser att ta vara på som vi inte visste om. Har du idéer är du välkommen att 

kontakta oss. susanne.paulsson@hushallningssallskapet.se

>>>

mailto:susanne.paulsson%40hushallningssallskapet.se?subject=Ull%20som%20resurs


På gång
FÅRFESTEN I KIL 2–4 MARS 2019 på fårfesten kommer 
man att genomföra en workshop, B2B, för dig som vill 
etablera affärskontakter. http://www.farfestikil.com

ULL- OCH SPINN -SM förläggs i Halland i höst. Det blir ett 
samarrangemang med ”Ull i Kubik”. Preliminärt datum är 
den 29 september 2019. Se mer info www.ullvilja.se

DEN 24–26 SEPTEMBER 2020 arrangerar Svenska 
Vävrådet Vävmässa på Halmstad Arena. Mellan 8 000 
och 10 000 svenska och utländska besökare kommer till 
detta intressanta arrangemang som är störst i världen i 
sitt slag. Vävmässan arrangeras vart tredje år och olika 
orter väljs varje gång. Den allra första Vävmässan ar-
rangerades 1986 i Halmstad. Marita Jönsson, utvecklare 
- slöjd och konsthantverk, Region Halland, vet mer och 
är lokal värd för Vävmässan 2020.

Nytt projekt
LRF HAR BEVILJATS MEDEL från Vinnova till projekt ”cirkulära yllekläder”. Projektet är en förstudie som ska: 
• Undersöka förutsättningarna för att tillverka och sälja helsvenska ullprodukter som kan ha flera livscykler och i 

slutänden vara helt komposterbara. 
• Hitta affärsmodeller som både bidrar till lönsamhet i hela kedjan och till en mer hållbar konsumtion. 
• Undersöka hur vi kan få ett mervärde för råvaran och samtidigt hålla nere kostnaderna i förädlingsledet och ut till 

konsument så att alla led gynnas och på lika villkor. 
Målsättningen med projektet är att få till en lösning där det går att få ekonomi i alla led och nytta av råvaran in i 
minsta fiber, även de eventuella rest- eller biprodukterna.
Claudia Dillmann är projektledare. Samarbetspartners är LRF, Filippa K, Röjk och Textilhögskolan i Borås.

Källa: Vinnovas hemsida

Kalkyler tacka

För dig som vill testa din känslighet runt din kalkyl för 

ull och får så finns nu en  nedladdningsbar excelfil 

som du kan använda

TIPS!
ANVÄND KASSERAD ULL TILL SMÅGRISAR 

SÅ FÅR DE VARMT OCH SKÖNT

http://www.farfestikil.com
http://www.ullvilja.se
http://hushallningssallskapet.se/?projekten=ull-som-resurs

