
Lär dig ullklippning
FÖR ATT DET SKA VARA LÖNSAMT att ta vara på ullen 
är klippning och skötsel nyckelfaktorer. Lär dig för-
bereda klipplats och tekniker runt klippning. Svenska 
fåravelsförbundets filmer är instruktiva.
https://www.youtube.com/watch?v=K4FV88ckjtw
https://www.youtube.com/watch?v=f8njW-VS8Jo

NU HÄNDER DET!
11-12 NOVEMBER VAR DET EN BRANSCHTRÄFF i 
Uppsala om ull. Det var ett mycket brett deltagande 
från alla sektorer – även industriföreträdare. Dagarna 
var mycket uppskattade och den allt överskuggande 
känslan var att nu ”händer det”. Efterfrågan på svensk 
ull ökar och slutproducenter börjar efterfråga svensk ull.

ULL SOM RESURS
NYH ET SB R E V  N U M M E R 4  –  DEC E M B E R  2019

ULLEN ÄR TVÄTTAD – DAGS FÖR ANALYSER
Den halländska ullen är tvättad – nu gör vi analyser. Vad kan man 
använda den till? Vi skickade 8 olika kvaliteter och sorteringar för att 
få en bredare bild på vad som vi har tillgång till. Resultatet var så pass 
bra (innan analyserna är klara) att ullen redan är såld. Allt fler svenska 
företag börjar efterfråga materialet.

Ulldagarna ökade kompetensen
Under november har projektet genomfört två ulldagar 
för att bidra till att öka kompetensen om ull. Ett tillfälle 
som handlade om företagandet, industrin och hur 
andra gör och ett tillfälle för att titta mer på klippning, 
miljö runt klippning och sortering vid klippning

Svensk ull efterfrågad 
Fler företag i Halland har sökt oss och efterfråga svensk 
ull. Intresset ökar.

Kulturgarn på gång 
En arbetsgrupp arbetar nu med att ta fram ett kultur-
garn för Halländsk Bingestickning

“Ull som resurs” får spridning 
Projektet ”Ull som resurs” är förlängt år 2020 ut främst 
för att hinna få fram resultaten i företagen under 
projekttiden och att vi planerar vår spridningskonferens 
under hösten 2020.

GOD JUL och 
GOTT NYTT ULLÅR!

”Hållbar” gran med ull som dekoration

https://www.youtube.com/watch?v=K4FV88ckjtw
https://www.youtube.com/watch?v=f8njW-VS8Jo

