Ullen i Sverige idag
– branschträff 10-11 nov 2016 på NFH i Stockholm
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Västgötagatan 5, 102 61 Stockholm

Innehåll:
- Inledning
- Föredragen
- Diskussionerna

Branschträffen ”Ullen i Sverige idag” inleddes med att Friedrike Roedenbeck, kanslichef på NFH
(Nämnden för hemslöjdsfrågor) hälsade alla välkomna. Friedrike berättade att NFH under hösten fått
in ca 60 ansökningar om projektmedel varav 8 handlar om ull. Så ullen är aktuell just nu!
Annkristin Hult från ULLSTYRKAN berättade om bakgrunden till att bjuda in till denna träff.
Ullstyrkan har bildats av hemslöjdskonsulenter/regionala utvecklare inom slöjd och konsthantverk
från hela Sverige. Ullstyrkan vill använda sitt rikstäckande nätverk för att lyfta fram ullens
miljövinster och bidra till att skapa större efterfrågan på svensk ull. Som hemslöjdskonsulenter har vi
kontakt med många aktörer inom ullbranschen och flera har uttryckt en önskan att samverka och
utbyta kunskap och erfarenheter. Denna branschträff ska ses som ett första steg, förhoppningsvis
kan vi alla fortsätta att samverka för ullen i Sverige!

ULLSTYRKAN: Anso Norling från Gotland, Agneta Gefors Kalmar län, Annkristin Hult från
Uppland, Susanne Harrysson Västra Götaland, Malin Karlsson från Örebro län, Charlotte
Hellsten Husman Stockholms län, samt Marita Jönsson från Halland. Alla jobbar som
länshemslöjdskonsulenter/regionala utvecklare inom slöjd och konsthantverk. Foto NFH.
Sedan var det dags för presentationer av alla deltagare. Då fick alla också möjlighet att lyfta en fråga
att fortsätta diskutera under mötet. Vår moderator Frida Arnqvist Engström sammanfattade alla
frågor för att kunna återknyta till dem senare under träffen. Några av frågorna som kom upp var:
Hur kommer vi upp i större volymer? Kan man utveckla idén om Ullförmedlingen till större skala? Vårt
spinneri har problem att hitta den ull som är rätt för oss, samtidigt får ”fel” ull slängas, kan någon
annan ta hand om den? Hur kan vi öka kunskapen hos fårägare? Hur kan vi lära konsumenterna att
ull är miljövänlig och inte sticks?! Kan vi ta efter den brittiska Campaign for wool? Vad kan vi göra
med ull från allmogefår? Behövs ett varumärke för svensk ull? Hur får vi bra vävgarner?

Branschträffens moderator Frida Arnqvist Engström sammanfattar de frågor som kommit
upp under deltagarnas presentationer.
Efter deltagarpresentationen började diskussionen omedelbart! Flera av deltagarna hade under sina
presentationer efterlyst särskilda produkter av svensk ull till sin verksamhet: vadmal, stickgarner,
vävgarner, nöthårsgarn. Några av dem fick direkt konkreta tips. Eftersom vi behövde gå vidare i
programmet fick diskussionen avrundas för att ge plats åt dagens föredrag.

FÖREDRAGEN
Var står vi idag?

Anna Hedendal, Svenska Fåravelsförbundet

ANNA HEDENDAL är ullansvarig i
Fåravelsförbundets riksstyrelse,
fårbonde i Jämtland och aktiv i
föreningen Jämtlandsfåret.
Hon är även husdjursagronom vid
Torsta, Jämtlands kunskapscentrum för
de gröna näringarna, och började med
egna får 2008 i projektet UllFORuM.
anna.hedendahl@gmail.com
www.faravelsforbundet.com

Anna var inbjuden för att beskriva läget för fåren och ullen i Sverige idag utifrån Fåravelsförbundets
horisont. Hon började med att berätta om Jämtlandsfåret, som exempel på ett lyckat aktuellt
avelsarbete. Jämtlandsfåret är en ras med finfibrig ull som är framavlad för att vara ett svenskt
alternativ till merino. 2004 började projektet att korsa merinofår med sveafår (finullsfår). 2010 fick
de namnet Jämtlandsfår. Rasen har finfibrig ull, god fertilitet och god tillväxt. Idag finns ca 300 djur i
Sverige. Ullens egenskaper mäts med en OFDA-apparat och mönstras enligt australiensisk modell.
Fjällräven har nyligen tillsammans med Brattlandsgården köpt in jämtlandsfår för att ta fram en
spårbar, etisk, lokalproducerad produkt med positiv miljöpåverkan. Garnet kommer att spinnas på
Ullforum i Torsta och plaggen kommer att tillverkas i Sverige.
Fåravelsförbundet har varit med om att ta fram en Handlingsplan för lamm och ull, som blev färdig i
början av 2016. Målet med handlingsplanen är att öka köttproduktionen i Sverige men även att öka
värdet på ull och skinn. Bakom handlingsplanen står förutom Fåravelsförbundet bl. a. LRF kött,
dagligvaruhandeln, Jordbruksverket och Näringsdepartementet.
Handlingsplanen konstaterar att det finns problem. Ullbranschen i Sverige är fragmenterad. Det finns
ingen ullhantering i större skala över stora geografiska områden och det saknas ullklassificering. Men
samtidigt slår handlingsplanen fast att det finns stor potential att utveckla!

Handlingsplanen ger förslag på följande åtgärder: Klassificering ska tas fram. Förslag på effektiv
hantering. Riktlinjer för hantering i samband med klippning. Utbilda fårägare. Uppmuntra spinnerier
att organisera sig och enas om en gemensam företrädare. Undersöka möjligheter för marknad och
export. Svenska fåravelsförbundet (Anna) är ansvarig för alla åtgärder.
Vad har Fåravelsförbundet gjort hittills? Första steget är att samla information och statistik för att
synliggöra ullbranschen. En enkät har gått ut till ullanvändare och 6 företag svarade. De använder
från 600 till 20.000 kg ull per företag och år, vilket motsvarar ull från ca 15.000 får. Priset på ull (till
fårägaren) varierar mellan 5-130:-/kg, vanligast är 30-75:-. Enkäten visar att det finns problem med
smutsig ull, att ullen innehåller klövklipp och foderrester eller att buk- och lårull inte sorterats bort.
Det är brist på finull, särskilt brun och svart, samt brist på ull från texel och leicester. Ingen brist på
Gotlandsull. Företagen upplever att kunskap om ullkvalitet saknas hos fårägare och klippare. Svårt att
få fårägare att avla för fin ull. Företagen saknar ett klassificeringssystem för ullen.
Dessutom har Fåravelsförbundet arrangerat branschträffar på Ull-SM och Fårfesten i Kil. En ansökan
om innovationsprojekt inom EIP-Agri har skrivits och steg 1 är godkänt.
Sedan presenterade Anna aktuella siffror från Fåravelsförbundets statistik i databasen Elitlamm, där
i stort sett alla får i Sverige är registrerade. Statistiken visar bl. a. att 20% av fåren finns i 80% av
besättningarna. Vi har alltså många små besättningar (runt 20 tackor per gård). Detta blir ett
problem vid ullhantering. Hela statistiken finns på: www.elitlamm.com, gå vidare till fliken Svenska
Fåravelsförbundet, välj Årsstatistik.
I Elitlamm kan ullens egenskaper registreras för får av raserna finull och rya. Extremt oroväckande är
att det finns så få ryafår, bara ca 700 tackor! Finullsfåren går också ner i antal och det finns problem
med ullkvaliteten, med stor variation i finlek mellan individer. Här inflikade Kia Gabrielsson (som
arbetar med ullklassificering i Norge) att rasen inte har någon betydelse vid ullklassificering! Bara
ullkvaliteten räknas. Det finns fler får med ull av finullskvalitet. Här följde en liten diskussion om
ullkvalitet och hur den mäts. Optisk mätning kan inte alltid avgöra hur ullen känns! Glansig ull
upplevs som mjukare!
Det blev också en diskussion om lantraser. På frågan om vem som definierar en lantras blev svaret
att lantrasföreningarna har avelsbeskrivningar. För att få Jordbruksverkets stöd för bevarande av
lantraser krävs att djuren har fyra generationers känd härstamning registrerad i Elitlamm.
Anna berättade om ett tyskt projekt som drivs av Nathalie Ketterle. Hon har fokuserat på en ras i
taget (motsvarande tyska allmogefår) Insamling, produktutveckling, produktion och marknadsföring i
regionen hålls ihop och produkterna säljs av fårägarna själva. Kanske något för svenska allmogefår?
Länk till webbshop med produkter från lantraser: www.kollektion-der-vielfalt.de/shop/
Anna berättade också om Responsible Wool Standard, en internationell standard som lanserades
2016. Hänsyn ska tas till djurvälfärd, arbetsförhållanden, klimatpåverkan. Se: responsiblewool.org
Avslutningsvis, många är intresserade av ull just nu! Och många kontaktar Anna. Många textilföretag
vill ta fram spårbara ullprodukter. Så det finns hopp! Och vi måste fortsätta att PRATA OM ULLEN!

Information från Jordbruksverket

Göte Frid

GÖTE FRID arbetar med stöd i
landsbygdsprogrammet på
Jordbruksverket, bl.a. stöd till
lantrasföreningar.
Han är husdjursagronom och har
jobbat med djurhållning i många år. På
1970-talet mönstrade han får.
gote.frid@jordbruksverket.se

Göte informerade om en handlingsplan för bevarande av husdjursraser och om valda delar av det
nuvarande landsbygdsprogrammet, två saker som kan vara relevanta för ullnäringen.
Bevara, nyttja och utveckla - Handlingsplan för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser 20102020. Har sitt ursprung i Riokonventionen där varje land har ansvar för att ta hand om sin biologiska
mångfald, även den odlade och husdjuren. Här finns inga pengar att söka men det är ändå viktigt att
formulera åtgärder som bör göras för att Sverige ska klara sitt åtagande. Göte tog upp några insatser
som berör får och ull:
Insats 2: Identifiera och dokumentera rastypiska drag och egenskaper hos svenska husdjursraser.
Seder och bruk som är förknippade med djurhållning och användning ska också dokumenteras! Det
kan alltså handla om traditionell ullhantering.
Insats 3: Samla, lagra och tillgängliggöra data. Rasföreningar eller motsvarande ansvarar för detta.
Jordbruksverket gör en samlad information på sin webbplats med länkar till olika rasföreningar.
Genetisk karakterisering och dokumentation ska göras för alla svenska husdjursraser. T. ex.
fruktsamhet, produktkvalitet, pälsfärg, men naturligtvis även ullkvalitet.
Insats 15: Skapa efterfrågan för nationella raser. Ta fram en strategi för att skapa marknadsåtgärder.
Undersöka olika möjligheter för nischproduktion av varor och tjänster. Det kan handla om garn eller
andra produkter från allmogefår.
Insats 17: Sprida information och kunskap om inhemska produktionssystem och traditionella
metoder. Friluftsmuseer, kulturreservat och hembygdsföreningar identifierar och sammanställer
information. Gärna i samarbete med rasföreningar, som har kunskap om hur man förr hållit djuren.

Det finns alltså inga projektpengar att hämta här ännu, men det är ett sätt att uppmärkssamma t.ex.
politiker att dessa frågor är viktiga. Kanske kan det därmed skjutas till pengar i framtiden.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Några områden som kan vara intressanta:
Jordbruksverket kommer att utlysa pengar till kurs- och utbildningsverksamhet inom grönt kulturarv
och svenska lantraser. Inget om ull, det handlar om kompetensutveckling inom matkultur. Men det
kan ju ändå komma lantrasföreningar till godo, vilket i sin tur gör att raserna och ullen bevaras. 3
miljoner kommer att utlysas över hela Sverige.
Investeringsstöd till nya jobb på landsbygden. Företag kan få stöd för att bredda verksamheten och
skapa fler arbetstillfällen. Skulle kunna vara ullförädling.
EIP – Europeiska innovationspartnerskapet. Stöd för att ta fram ny produkt, ny metod, eller en ny
process. Innovationen ska leda till ökad konkurrenskraft och hållbar produktion in om näringen. Där
finns redan nu två ansökningar om ull! Möjlighet att få kontakt med samarbetsparter eller
experthjälp från andra länder (inom EU).
Nordgen (www.nordgen.org) ansvarar för genbanken på Svalbard. Där drivs en del nordiska projekt.
Nästa möte i Selbu, Norge, 15 mil från Trondheim. I Selbu finns en Minimill!
Göte fick frågan: Hur kan Jordbruksverket stödja ullnäringen i Sverige? Göte svarade att eftersom
myndigheten i första hand arbetar med djurhållning blir det lite knepigt att gå in i förädlingsindustrin.
Investeringsstödet skulle kunna vara en möjlighet. Det finns även möjlighet att få stöd för insatser
som kan stärka lantbrukets konkurrenskraft (t.ex. utbildning av fårbönder).
Det blev också en liten diskussion om bevarandet av lantraser. På frågan om det finns det möjlighet
att spara sperma från baggar för framtida behov svarade Göte ja.

Goda exempel och erfarenheter från Norge
Ingun Grimstad Klepp och Tone Skårdal Tobiasson
INGUN GRIMSTAD KLEPP (t.v.) och
TONE SKÅRDAL TOBIASSON är
författare till boken Ren ull
(mycket läsvärd men tyvärr helt
slutsåld).
Ingun är professor i etnologi och
forskare vid Forbruksinstituttet
SIFO. Hon har forskat om kläder,
hållbarhet och miljö i många år.
ingun.g.klepp@sifo.no
Tone är modeskribent och
redaktör för nicefashion.org. Hon
har jobbat med flera projekt kring
hållbart mode.
tone@nicefashion.org
I
Ingun och Tone började med att berätta att Norge är nr 1 i Norden på produktion av ull och
lammkött! Det finns stationer för insamling av ull över hela landet, på samma plats som slakterierna.
Exempelvis har Norilia 8 ullstationer. Bönderna kan lämna ull på stationerna, eller så klipps fåren på
slakteriet. Sedan klassificeras ullen. Det går att gå utanför klassificeringssystemet om det finns
särskild efterfrågan på en viss kvalitet. Ullen får subsidier, statligt stöd, olika stort beroende på
klassen på ullen. Detta är oerhört viktigt för att ullen ska tas omhand! Klassificeringen och priset
bestäms varje år i jordbruksförhandlingarna. Den bästa ullen kan få upp till 60 kr per kilo.
Norsk kvit sau är den vanligaste fårrasen (egentligen ett samlingsnamn för flera raser med vit ull).
Merparten av den norska ullen tvättas i England, lite tvättas i Norge. Det finns ett ökande intresse för
ull och handspinning i Norge. Det finns både små och stora spinnerier och det går bra, garnet är
mycket efterfrågat! Många stickfestivaler bidrar till efterfrågan. 43% av alla norska kvinnor stickar, ca
30% av de yngre stickar vilket har ökat sedan den senaste undersökningen!
Tone och Ingun fortsatte med att berätta om forskningsprojektet KRUS, ett stort samarbetsprojekt
kring norsk ull. Bioekonomi är en viktig del i projektet, som har samlat aktörer från fårnäring,
ullsortering, köttföretag (Norilia och Fatland), forskning, ullförädling, mode, m.m. I Norge finns en
mycket större efterfrågan på ullprodukter jämfört med Sverige men konsumenterna efterfrågade
inte norsk ull. Därför exporterades större delen av den norska ullen, i synnerhet från kvit sau. Man
var dock ganska duktig på att behålla och förädla ull från rasen spelsau. Tack vare KRUS förädlas nu
mer norsk vit ull i landet. Projektet pågår ännu och kan följas på Facebook, gruppen KRUS.

KRUS jobbar inte med avel och förändring av ullkvaliteten utan med att se med nya ögon på det
material som finns och utveckla nya produkter av det. Tone och Ingun menar att det är viktigt att
hitta produkter för hela bredden av materialet, inte bara jobba med det bästa! Exempel på nya
produkter är att Hillesvåg utvecklat garnsorter med ull från fårraserna villsau och pelssau. Eftersom
ingen vävde tyger av norsk ull har det också utvecklats inom projektet. Då visade det sig att den
norska ullen var så stark att man inte behövde tillsätta syntet! Ingun och Tone hade med sig både
garn och tyger från projektet, som deltagarna fick titta och känna på.
KRUS har dessutom handlat om märkning, konsumentupplysning och marknadsföring. Som en del i
projektet har norsk ull blivit Svanen-märkt.
Ingun och Tone avslutade med att ge några fler goda exempel och erfarenheter från Norge:
North Atlantic conference of sheep and wool var senast på Lofoten, vilket var positivt! Det sker alltid
produktutveckling på varje plats där konferensen har varit.
Projektet VikingGull, handlade om att rekonstruera och hämta inspiration från gamla textilier, ull
från spelsau. Läs mer: www.sifo.no/page/Forskning//10060/79251.html
En ny giv for norsk ull! är en grupp på Facebook för alla som är intresserade av produkter i norsk ull.
Gruppen startade efter ett ullseminarium på Gyl 2013.
Ulluka i Oslo, Norge/The Campaign for Wool in Oslo,Norway har en sida på Facebook.

Aktörer som medverkar i det norska forskningsprojektet KRUS. Läs mer om projektet på webben:
http://www.sifo.no/page/Forskning//10060/80049.html
http://nordicfashionassociation.com/project/krus

Klippning, sortering, insamling och tvätt
Christer Gustafsson och Hans Bulthuis

CHRISTER GUSTAFSSON från
Svenska fårklipparförbundet.
Förutom arbetet som fårklippare
har Christer i många år haft
företaget Ulltäcket och sytt
täcken med texelull. Numera har
han lämnat företaget vidare och
arbetar heltid som klippare. Det
innebär att han klipper ca 30 000
får om året.
www.farklipparforbundet.se

Svenska fårklipparförbundet har funnits i 7 år med syfte att utbilda och vidareutbilda klippare samt
sprida kunskap om klippning och ullhantering, främst till djurägare. Fårklipparna upplevde att
klippningen var en flaskhals, det saknades klippare, utbildning och samordning. Just nu finns 4
utbildade instruktörer i Sverige. Fårklipparna utbildar sig även i handklippning, det finns fördelar med
det, man får ut mer ull per tacka. Förbundet jobbar också för att öka statusen för klippningen, bl. a.
genom att anordna SM i fårklippning varje år och att utse klippare som representerar Sverige i VM.
Nu finns klippare i Sverige, nästa flaskhals är ullsorterare. Det finns inga i Sverige! Fårklipparna har
kunskap men hinner inte sortera, försöker utbilda djurägaren. Det är flera generationer sedan vi tog
vara på ullen, grundläggande kunskap saknas hos de flesta fårbönder. Jätteviktigt att sprida kunskap!
Gärna sortera djuren före klippning, det underlättar.
Det finns en mängd faktorer som påverkar ullkvaliteten: Ras och avel, djurskötsel, klippning och
sortering. Utfodringen påverkar ullen både inuti och utanpå lammet! Ullen ska inte vara förorenad av
foder eller strö, eller kardborrar från betet. Djuren ska vara lusfria och torra vid klippning. Klippytan
ska vara ren. Det är viktigt att ta reda på hur köparen vill ha ullen packad. Ullen ska inte lagras
onödigt länge och den ska märkas ordentligt. Sammanfattningsvis är fårbondens kunskap och
intresse avgörande för ullkvaliteten!
Tiden för klippning är viktig och det gäller att ta hänsyn till gårdens produktion och geografiska läge.
Ullen måste lyfta från lammet. Man ska inte klippa för nära lamning, varken före eller efter. Tackan
som djur och hennes roll som lammproducent går alltid före ullen!

Djurvälfärdsersättning är ett nytt stöd som fårbönder kan söka från Jordbruksverket. Då förbinder sig
bonden bl.a. att klippa fåren 2 ggr om året. Christer berättade om fördelar och nackdelar med att
klippa 2 ggr per år. Det är inte så lämpligt för vissa raser som Texel och Suffolk, ulltillväxten är inte så
hög och ullen blir för kort. Men andra raser bör klippas 2ggr per år, annars blir ullen för lång och tovig
och ett hälsoproblem för fåret. Dessutom blir djuren svåra att klippa med ökad risk för klippskador.
Därför tyckte Christer att s.k. veganfällar, som tovas av helårsull, inte är så bra för djuret.

HANS BULTHUIS från Ullkontoret,
det första stora ulltvätteriet i
Sverige. Tvätteriet finns i Endre på
Gotland. Det har byggts upp under
flera år och är nu äntligen igång!
www.ullkontoret.se
hans@stenstu.se

Sedan en månad är ulltvätteriet i Endre på Gotland igång! Det första stora tvätteriet i Sverige med
kapacitet att tvätta 1,5-2 ton ull per dag. Vad betyder det att komma upp i industriell skala, och vad
kan man göra av de olika ulltyperna? Började av en slump, när Hans och hans fru Jenny köpte en gård
med många stora byggnader. Vad skulle byggnaderna användas till? Både Hans och Jenny har jobbat i
byggbranschen och tänkte först ta fram en byggprodukt där man blandar lera och ull. Flaskhalsen var
att det inte fanns storskalig ulltvätt i Sverige. Hans och Jenny sökte kunskap och maskiner utomlands.
De fick bl. a. kontakt med italienska Biella, som kan kallas världens ullhuvudstad. Där fanns tvättlinjer
som tvättar 25-30 ton ull om dagen, men det var alldeles för stort för Gotland (som årligen
producerar ca 60 ton). Det var svårt att hitta maskiner till ett mindre tvätteri. Till slut fick de kontakt
med ett företag i Spanien som ville sälja ett mindre tvätteri.
För att få ett ulltvätteri att fungera krävs ett intresse för logistik och maskiner! Hur hanterar man ull i
stora mängder? Ullen behöver vila 2-3 dagar efter tvätt innan pressning, annars blir den skadad.
Ullen pressas i juteväv till balar.
Ullkontoret samlar in ull i stålhäckar, som körs ut till gårdar där de fylls, sedan hämtar Ullkontoret. Ca
60 ton ull kan samlas in på Gotland. Den bästa gotländska ullen har redan hittat sin väg till
marknaden, Ullkontoret är intresserade av att den ”sämre” ullen tas tillvara.

Ullen tvättas i 5 tvättkar, med mangling mellan varje tvätt. Första karet har 25-gradigt vatten för att
få bort urin, svett och salt. Nästa kar är det riktiga tvättvattnet som håller ca 55 grader. De sista 3
karen är sköljkar. Ullen torkas i varmluft ca 80 grader, sedan roterar ullen i en gles trumma och då
kan skräp och dubbelklipp falla bort. Men tyvärr är skräp är det största problemet i ullen, organiskt
material från foder och bete. Problem att svenska får går på skogen?
Det går snabbt att få djurägaren att inse att hen inte kan få betalt för skräpig eller smutsig ull. Nästa
gång ullen hämtas blir det bättre.
Ull påverkas inte av temperaturen i vattnet! Det är den mekaniska bearbetningen som krymper ull!
Tvätteri i Turkiet ville köpa all svensk ull (400 ton) men då får vi ju bara 4-5 kr per kg. Går inte att
samla in ull för det priset. Bättre att vi samlar in ullen och förädlar själva! Hans visade prover från
Biella. Osorterad gotlandsull av medelkvalitet skickades till ullfabrik med uppmaningen: gör det bästa
av den här ullen! Biella kammade bort all underull, spann kamgarn och vävde tyg. Men italienarna
blev lite besvikna på tygets kvalitet, eftersom det inte ville filta sig!
Kamgarnsspinneri behövs på Gotland! Och ett väveri som kan väva!

Isolen-projektet

Lars Noväng

LARS NOVÄNG – konstnären som
ville prova hur det var att ha
konsten i väggen istället för på
väggen!
Lars arbetar med idéer och social
innovation, i projekt där konsten
kan användas till processer,
metoder och strategier snarare än
att tillverka konstverk.
Ett av Lars många projekt var att
utveckla ullisoleringen Isolen.
www.larsnovang.com

Isolen-projektet var ett projekt som ville undersöka hur två bortglömda resurser skulle kunna tas
tillvara, ullen som slängs och människor som blivit över på arbetsmarknaden. Målet var inte
produktutveckling utan snarare samhällsutveckling. Vad är möjligt? Går det att göra produkten? Och
kan en grupp som ingen tror på göra det?

Bakgrunden var ett annat projekt som Lars arbetade med kring frågan varför är det så svårt för
invandrade att använda sin kompetens i det svenska jordbruket? Lars bjöd in invandrade personer att
börja odla mat på en bit mark. I gruppen fanns människor med lång erfarenhet av fårskötsel. Det blev
många diskussioner om hur den kompetensen skulle kunna tas tillvara. En idé var ”hyr en herde”, det
blev inte verklighet då men kanske i framtiden? Men Lars fick upp ögonen för fårskötsel och ull.
Våren 2010 började Lars med Isolenprojektet tillsammans med Madeleine Tunbjer, Hans Sandgren
och Måns Månsson. Hans hade lamm och problem med att bli av med ullen. Då fanns Fas 3, en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd för långtidsarbetslösa. Kunde man använda dessa människor för
innovativt arbete istället för ”åtgärd”? Projektet beviljades pengar och fick en budget med 700.000:på 4 år. Riskkapitalet kom till via den arbetstid som de arbetslösa la in i projektet.
Först åkte deltagarna runt och samlade in ull. Det var tids- och personalkrävande men trevligt och
fördelen var att få kontakt med många bönder. Projektet köpte sedan in en ullpress och samarbetade
med fårklipparen Daryl Keenan. Ullen behövde tvättas, men det var inte möjligt att starta ulltvätt
inom projektet. Projektet tittade på ulltvätterier i Shanghai, England och Belgien, fastnade sedan för
Belgien och tvättade ullen där.
Isolerskivorna tillverkades med metoden Air laing, då fibrerna klipps till kortare längder som blåses
ihop med annan fiber och sedan smälts ihop. Tillverkningen skedde i Tyskland, ett ställe där man
utvecklar nya produkter. Majsstärkelsebaserad smältfiber användes istället för petrolumbaserad – då
blev isoleringen helt ekologisk! Borsalt tillsattes som skydd mot skadedjur.
Lars tyckte att det var lätt att utföra prototyputvecklingen för byggskiva men sedan var produkten
svår att sälja. För att testa intresset på marknaden togs en liknande produkt, Isolen BM, hem från
Wales. Ullisolering möttes med entusiasm, men det betydde tyvärr inte att produkten sålde.
Efter 4 år hade projektet visat att det var fullt möjligt att tillverka ekologisk ullisolering i byggskiva.
Det fanns även tankar på att tillverka lösullsisolering och akustikplattor. Men syftet med projektet var
aldrig att starta storskalig tillverkning, det måste någon annan göra. Nu har stafettpinnen lämnats
över till Hallagården, förhoppningsvis kan de jobba vidare.
Lars avslutade med några reflektioner kring produktutveckling och innovation. Konsten kan spegla ett
material och vara ett sätt att samla kunskap. Undersöka materialet. Men varför ska vi göra produkten
och bidra till konsumtionen? Hur tar vi ansvar för vårt möte med materialet? Ska vi befria oss från
produktutveckling? Måste vi alltid produktifiera oss? Lars menar att vi bör förhålla oss sunt skeptiska
till innovation, det är inte en enkel lösning på alla våra problem!
Och, slutligen en annan viktig fråga: Kan ullkunskapen hos våra invandrare tas tillvara?
Läs mer om Isolenprojektet på webben: isolenprojektet.tumblr.com

Projektstöd till ullbranschen?
Information och diskussion med Klas Rabe från Tillväxtverket, Göte Frid från Jordbruksverket och
Friedrike Roedenbeck från NFH. Tre myndigheter som hanterar projektstöd i olika former.
Klas, Göte och Friedrike fick först en kort möjlighet att reflektera över nuläget i ullbranschen, utifrån
vad som kommit fram under denna träff. Alla tre efterlyste struktur och samordning för att
branschen ska kunna kommunicera med myndigheter, politiker, m.fl.
Klas tog upp exemplet Musiksverige som driver gemensamma frågor, samlar statistik, lyfter frågor
om upphovsrätt, m.m. Musiksverige samarbetar med andra kulturbranscher i en större organisation
kallad Kreativ sektor för att nå ut med t.ex. debattartiklar. Läs mer på: statistik.musiksverige.org
Tillväxtverket ska stödja strukturell och kunskapsmässig utveckling inom KKN (kulturella och kreativa
näringar). En ny utlysning av stöd kommer 2017. Det går inte att söka för att bilda nya nätverk eller
organisationer, bara för att stärka befintliga strukturer. Den som söker måste definiera vad som
behövs för utveckling och långsiktig hållbarhet. Det finns också stöd att söka för att träffa
internationella beställare.
Ingun Grimstad Klepp ställde då frågan till Klas: varför räknas produktion av kläder som kultur? Det är
ju en industri! Klas svarade att man utgår från kulturella och kreativa kompetenser, som leder till
produktion av kulturella eller ekonomiska värden. Kultur eller kreativitet är råvaran. Ingunn invände
att det ju är ullen som är råvaran, en jordbruksprodukt, som behöver industriell utveckling!
Är kläder en jordbruksprodukt? Landsbygdsprogrammet är väldigt inriktat på matkultur. Kanske
skulle det vidgas att även innefatta ull, lin och hampa. Det skulle kunna innebära möjligheter till
projektstöd. Nu börjar arbetet att ta fram nytt landsbygdsprogram som ska gälla från 2020, värt att
försöka påverka tipsade Göte om.
Fårägarna behöver stöd, de måste få betalt för ullen. Men det kan inte Tillväxtverket lösa. Möjligen
stöd för en statistisk studie eller marknadsanalys.

DISKUSSIONERNA
Under branschträffen fördes många, långa och livliga diskussioner mellan deltagarna. Andra dagen
började med en gemensam diskussion kring frågan Varför slängs svensk ull? Ann Linderhjelm från
Ullcentrum Öland lyfte frågan och hon hade själv ett svar: det finns inte kunder för ullprodukter!
Svensk ull har inget värde hos konsumenterna! Ullcentrum har kapacitet att samla in mycket mer ull
och ta fram produkter, men säljer de?
Detta ledde till en diskussion kring hur vi kan öka värdet på svensk ull och efterfrågan på
ullprodukter. Ingun Grimstad Klepp sa att om ullen inte efterfrågas i Sverige går den alltid att sälja på
den internationella marknaden, men naturligtvis är det bästa att väcka de svenska konsumenternas
intresse. Ingun tipsade om en undersökning som visar att om kunden börjar med merinoprodukter,

kommer sedan intresset för andra ullprodukter. Läs mer om undersökningen i rapporten Sweet
dreams in merino: www.sifo.no/files/file80443_oppdragsrapport_no_2_2016_-_woolbed_final.pdf
Hans Bulthuis menade att svensk ull måste sorteras och klassificeras, först då får den ett värde –
antingen i Sverige eller på den internationella marknaden.
Det kom flera förslag på hur vi kan öka efterfrågan på ull i Sverige: Tänk om fler kunde börja väva, då
skapas en marknad för svenska ullgarner! Upplysning ökar användningen! Någon föreslog att sälja in
ullplagg till motionsindustrin. Flera deltagare önskade en central marknadsföring av svensk
lammproduktion där man trycker på att produktionen av ull och kött är miljövänlig! Det blev även en
diskussion om möjligheten att marknadsföra ullprodukter som koldioxidsänka.
Tone Skårdal Tobiasson uppmanade oss att jobba effektivt för att marknadsföra ullen så som de
gjort i Norge. Hårt arbete har gett resultat! Forskning är också viktigt, vissa läkare har varit skeptiska
till ull för att den kan ge atopiska eksem men forskning visar att merino/finbibrig ull inte gör det!
Fakta och medier är oerhört viktigt!

Tre framtidsfrågor
Senare under fredagen diskuterade vi tre framtidsfrågor i mindre grupper. Frågorna var: Hur ser den
svenska ullbranschen ut om 10 år? Vilken eller vilka samarbetsparter skulle vara bäst för utvecklingen
i ditt företag? Vad är svensk ull och vad skulle ett varumärke kunna innehålla?

Hur ser den svenska ullbranschen ut om 10 år?
- Det finns en hållbar textilindustri med fler spinnerier och större väverier än idag.
- En branschorganisation samlar samtliga aktörer. Först har de olika parterna organiserat sig
(spinnerier, väverier, etc). Branschen har ett gemensamt språk om hur vi pratar om ull.
Apropå branschorganisation tipsade Alan Waller om att föreningen Sveriges ull- och skinnråd finns
vilande och går att återuppväcka om vi vill.
- Ullen definieras som jordbruksprodukt. En organisation (kanske LRF?) ansvarar för insamling,
klassificering och vid behov lagring av ull. Fårägarna har god kunskap om vilken ull som branschen
efterfrågar. Det innebär att rätt ull hamnar på rätt plats och att ullen har ett högre värde.

Vilken eller vilka samarbetsparter skulle vara bäst för optimal utveckling i ditt företag?
- Stickare och vävare samarbetar med spinnerier om att ta fram garner.
- Alla behöver hjälpas åt att sprida information och kunskap.
- Fårklipparna har en nyckelposition i råvaruhanteringen och måste ingå i samverkan.

Vad är svensk ull och vad skulle ett varumärke innehåll?
Märkningen svensk ull ska stå för svensk ull i hela kedjan. Från fåret till färdig produkt. Det är inget
fel på produkter som har en eller flera delar i annat land men det måste isåfall framgå i märkningen.
T.ex. Svensk ull, spunnet i Italien. Någon måste få det officiella ansvaret att förvalta och kontrollera
ett varumärke.
Ingun och Tone tipsade om att en norsk rapport om varumärken snart kommer!

Hur går vi vidare?
Både Ullstyrkan och Fåravelsförbundet planerar nya branschträffar under 2017. Där kan arbetet att
samordna branschen fortsätta! Vi behöver också titta på siffror, se vad som är mätbart för att bättre
synliggöra branschen!
Under 2017 kommer en utställning med temat ullen i ett överlevnadsperspektiv göras av Sveriges
hemslöjdskonsulenter.
Som avslutning fick alla deltagare svara på frågan hur jobbar du vidare efter branschträffen? Svaren
visar på den bredd och engagemang som finns hos alla! Här ett urval av alla svaren. Det inger hopp
för framtiden!
”Sprida information om vad som hänt på mötet, skriva vad vi lärt om svensk ull, söka upp
samarbetspartners, titta på deltagarlistan och ta kontakt, kommunikation, hoppas att diskussionen
fortsätter på fårfesten, ska besöka JTI som ska dra igång ett projekt om vad man kan göra med ull (ev
pellets), kommer kontakta personer från träffen, rapportera till kollegor, stötta ryarasen, fortsätta
arbetet i spinneriet, hur kan jag använda nya kunskaper i mitt arbete med vävning för barn, hitta
struktur i länet, rapportera till styrelsen (finullsföreningen), fortsätta jobba med ullen, sälja garn,
klippa får och prata med fårägare, informera föreningen, revidera budget och lägga till för ullarbete,
boka resor, klura på en monter till fårfesten i Kil, planera 100-årsjubileum, försöka hitta ullkläder till
styrelsen i svenska fåravelsförbundet, hämta ull, fundera över att bilda branschorganisation, tänka på
vem jag ska kommunicera med, fundera över vad kan NFH göra i frågan, klassa ull, jobba vidare, göra
tvättprover, sprida budskapet om ull, arbeta med folkbildning.”

Sammanfattat av Anso Norling för Ullstyrkan.
Alla foton är tagna av Agneta Gefors, om inte annat anges.
Bilaga: Inbjudan till branschträff Ullen i Sverige idag (med kontaktuppgifter till Ullstyrkan)

BRANSCHTRÄFF - ULLEN I SVERIGE IDAG
Tid & plats

10-11 november 2016
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Västgötagatan 5, 102 61 Stockholm

Program
Torsdag kl 13.00–20.00
13.00 Välkommen!
Ullstyrkan och NFH hälsar välkommen
13.15 Deltagarpresentationer
Varför är du här? Vilka är dina största utmaningar?
14.15 Fika
14.45 Var står vi idag?
Anna Hedendal, Fåravelsförbundet
15.30 Info från Jordbruksverket
Göte Frid, Jordbruksverket
16.15 Goda exempel och erfarenheter från Norge
Ingun Grimstad Klepp och Tone Skårdal Tobiasson,
författare till boken Ren ull
17.00 Mingel med buffé

Fredag kl 08.30-13.00
8.30 Tankar från gårdagen
9.00 Klippning, sortering, insamling och tvätt
Christer Gustafsson från Fårklipparförbundet och Hans
Bulthuis, Ullkontoret på Gotland
10.00 Fika
10.30 Möjliga branschområden
Lars Noväng berättar om Isolénprojektet, utveckling av
ekologisk ullisolering
11.00 Info från Tillväxtverket
Klas Rabe, Tillväxtverket
11.30 Diskussion, vad kan vi göra?
12.30-13.00 Sammanfattning, Nästa steg?
Ny branschträff våren 2017? Utvärdering.

Ett flertal enskilda ullprojekt har gjorts under årens
lopp. Många aktörer vi mött har uttryckt en önskan om
ökad samverkan inom ullområdet. Ett nationellt
samarbete mynnar ut i möjligheter att lyfta värdet på
vår svenska ull för att det ska bli lönsamt att ta hand om
den. Det gynnar även landsbygdsutvecklingen.

Ullstyrkan
har bildats av Sveriges Hemslöjdskonsulenter. Vi
använder vår styrka som rikstäckande nätverk. Vi vill
visa ullens miljövinster och bidra till att skapa större
efterfrågan på svensk ull. För att nå detta mål arbetar vi
för ökad samverkan inom ullområdet i Sverige.
Agneta Gefors, Kalmar län, agneta.gefors@hemslojd.org
Susanne Harrysson, Västra Götaland,
susanne.harrysson@vgregion.se
Charlotte Hellsten Husman, Stockholms län,
charlotte.hellsten.husman@stockholmslansmuseum.se
Annkristin Hult, Uppsala län,
annkristin.hult@upplandsmuseet.se
Malin Karlsson, Örebro län, malin.karlsson@olm.se
Anso Norling, Gotlands län,
anso.norling@gotlandsmuseum.se
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH)
en statlig myndighet under Kulturdepartementet. NFH
stärker hemslöjden i hela Sverige genom att planera,
driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som
ekonomiska perspektiv. En viktig del av arbetet är
information, utbildning och samordning för ett 60-tal
hemslöjdskonsulenter, som arbetar regionalt eller som
rikskonsulenter inom olika specialområden.
Anmälan
skicka din anmälan till nfh@nfh.se senast 15 oktober.
Meddela ev. allergier eller specialkost.
Då det är ett begränsat antal platser på detta
seminarium är vi tacksamma om du snarast meddelar
ev förhinder att delta. Din plats kan då gå till någon
annan.
Varmt välkommen!

