SVENSK ULL FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Anteckningar från Branschträff 11-12 nov 2019 i Uppsala
Arrangörer: Länsstyrelsen i Uppsala län, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Ullförmedlingen,
Ullkontoret, Svenska Fåravelsförbundet och Ullvilja

På temat ”Svensk ull för en hållbar framtid” hölls den 11-12 nov 2019 en branschträff i Uppsala
som lockade 120 deltagare. Dagarna innehöll föreläsningar och workshops om hur vi kan öka
och utveckla användningen av svensk ull. Hela 14 korta föreläsningar/presentationer hanns
med och de gav många olika perspektiv på ullens värdekedja. Allt från hur fåravel och utfodring
påverkar ullen till hur konceptualisering och storytelling kan få enkla tröjor av svensk ull att bli
hett eftertraktade i high fashion-världen.

Ull på rull
Branschträffen inleddes med att moderatorn Lotta Möller presenterade sig och sitt förhållande
till ull. Där ingick även en liten trendspaning där Lotta konstaterade att det händer mycket kring
ullen just nu – ull är på rull! Därefter presenterades alla arrangörer: Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH), Länsstyrelsen i Uppsala län, Jenny Andersson och Hans Bulthuis från Ullkontoret,
Claudia Dillmann från Svenska Fåravelsförbundet, Fia Söderberg från Ullförmedlingen, samt
föreningen Ullvilja som representerades av ordföranden Marianne Fröberg.
Friedrike Roedenbeck, kanslichef på NFH, gav en kort introduktion till träffen. Syftet är att erbjuda en arena för möten och utbyte av kunskap och erfarenheter. Många känner redan till
varandra men inte alla, därför är det viktigt att få träffas! Annkristin Hult, nationell utvecklare
på NFH, konstaterade att en liknande branschträff för 3 år sedan samlade ca 50 deltagare. Nu
deltar 120 personer och fler hade velat komma men fick inte plats! Här finns en stor utvecklingspotential.

Fotograf: Patrik Söderman

Föreläsningar/presentationer dag 1, 11 nov
Att konceptualisera ull
Dennis Dahlqvist, SVT
Dennis är konst- och designkritiker på SVT:s kulturnyheter. Han har även jobbat en
del med NFH och tycker att ullföretagare/slöjdare och hantverkare är bra på att
göra fina, unika produkter men generellt inte så bra på att sälja och marknadsföra
dem. Därför ville han lyfta fram ett exempel på en lyckad lansering av en produkt.
Med ett genomtänkt koncept och storytelling har John Sterner lyckats sälja en helt
vanlig, serietillverkad ylletröja för 6500:-. Det kan alla göra, menar Dennis, om vi
lär oss att konceptualisera ullen.
Alexander Stutterheim var personen bakom konceptet. Målet var att skapa en
story om ett motgift till ”disposable culture” och ”fast fashion”. Projektet köpte
får och en gård på Öland, där byggdes gästhus för att kunna bjuda in retailers och
journalister. Fåren döptes efter huvudrollsinnehavare i Ingmar Bergmanfilmer och livestreamades. Projektet fick en unik grafisk identitet av Marie Paulsson, inspirerad av fårens öronmärken.
Det var en gul signalfärg och en logotype med tydligt budskap om lokal förankring (Swedish knitology). Ull från en viss tacka kunde taggas på tröjan och den som handstickade tröjan signerade med sitt namn. Till det lades integration till storyn eftersom tröjorna stickades av nyanlända.
Produkten lanserades med hjälp av kända fotografer och stylister på mässor som Formex och
Man Paris. Mottagandet blev enormt positivt och ledde till Collabs i high-fashion-världen. Black
Friday blev Black sheepday i en annonskampanj. Humor är inte så vanligt i modevärlden, kan
man bidra med det är mycket vunnet! När efterfrågan ökade på produkten uppstod problem
med att skala upp produktionen. Det var svårt att få tag på fler stickare i Sverige så då fick företaget vända sig till Rumänien och gå över till att sticka på handstickmaskin (vilket räknas som
handstickat i branschen). Det blev också svårare att få tag på ull till större produktion.

Nu slutar vi slänga svensk ull
Erik Blomberg Fjällräven/Tierra (Fenix Outdoor)
Erik Blomberg jobbar på Fenix Outdoor, där märkena Fjällräven och Tierra ingår.
Han berättade om hur 40 ton svensk ull kommit till användning genom produktutveckling i företaget. Deras idé är att utveckla och tillverka slitstarka, funktionella
och tidlösa produkter, producera med ansvar och respekt för djur och natur, samt
inspirera och uppmuntra till aktivt friluftsliv.
När Erik läste i tidningarna att svensk ull slängdes ville han göra något åt det. Han
tycker att ullen har många bra egenskaper som vi hela tiden försöker efterlikna
syntetiskt genom att använda kemikalier. Ull är funktionellt av naturen och dessutom ett förnybart material. Men för att slippa diskussionen om ullen sticks ville
han göra andra produkter än traditionella tröjor och långkalsonger. Det blev så
småningom tre projekt i företaget – ullfoder till jackor, ull till stoppning i ryggsäckar och så tog
man även fram ett par stickade plagg.
Efter ett gediget arbete med produktutveckling visade det sig att svensk ull fungerar bra till
både foder och ryggplattor. Belay jacket och Singi wool parka är två produkter med ullfoder
tillverkat av löst nålad vit ull och 20% PLA (majsbaserad polyester). PLA behövs för att få höjd
i fyllningen. Ryggsäcken Lappland hike 15 har en ryggplatta i nålad och pressad ull istället för
polyurethanskum. Till ryggplattor kan gärna ”skräpull” användas, den täcks med tyg ändå.
Brattland sweater och hat är två stickade produkter med ull från Brattlandsgården i Jämtland.
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När en fd medarbetare flyttade till en gård i Åre och skaffade jämtlandsfår fick företaget en unik
möjlighet att lära sig mer om ullråvaran. Företaget bestämde sig för att köpa upp all ull från
gården och följa den från lamm till tröja som en kompetensutveckling. I början tillverkades allt
i Sverige. Ullen tvättades och spanns i Torsta och Ivanhoe stickade. Numera har produktionen
flyttat till Italien.
Man måste komma upp i volym för att få hållbar ekonomi i tillverkningen och i nuläget saknas
en mellanstor industri i Sverige. Erik tror på ullen som material och att det finns goda förutsättningar för att bygga upp en svensk ullindustri.

Ullens väg och värde från får till färdig produkt,
Linda Nydén, Högskolan i Borås
Claudia Dillman, Svenska Fåravelsförbundet
Doreen Chiang från Filippa K
Linda Nydén inledde med att berätta om Smart Textiles, som finns på Science
Park Borås. Det är ett samarbete med textilhögskolan där det finns både ”do-tank
center” och ”prototype factory”. De har ett regeringsuppdrag att etablera en plattform för hållbart mode och där ingår att arbeta med ull i olika projekt. Exempel på
projekt är Cirkulära yllekläder och Svensk ullinnovation.
Sedan presenterade Claudia Dillman projektet Cirkulära yllekläder. Det drivs av
Svenska fåravelsförbundet och finansieras av Vinnova. Samarbetspartners är bl a
Filippa K och Röyk. Syftet är att undersöka förutsättningarna för att ta fram helsvenska ullprodukter med flera livscykler som ska vara komposterbara. Samt att
skapa mervärde för råvaran och ekonomi i alla led. Claudia tog upp några problem
och möjligheter som projektet identifierat: Certifiering och klassificering saknas.
44 olika fårraser i Sverige – många ullsorter blir det. Vi behöver inventera, samla
kunskap och skapa nätverk. Svenska fåravelsförbundet har gjort en inventering och resultatet
finns på föreningens hemsida. Claudia kallar det för Varuhuset Sveriges ullbod! Det är en sammanställning över de får och ullsorter, fårklippare, samlingsstationer och ullförädlingsföretag
som finns i Sverige. Flest företag finns i Västsverige.
Därefter berättade Doreen Chiang från Filippa K om arbetet med att ta fram tröjan Elin, också
en del i projektet Cirkulära yllekläder. Doreen köper in all ull till företaget och vill gärna arbeta
mer med svensk ull. Hon menar att det är en outnyttjad resurs där det går att få en hållbar
och transparent värdekedja. I detta projekt har Filippa K följt ullen från lamm till tröja. Det har
varit en fantastisk resa och de har lärt sig mycket men i det långa loppet är det inte möjligt för
företaget att arbeta så. Varje företag kan inte ha sin egen ullproduktion, det måste finnas en
fristående produktion som lever upp till internationell kvalitetsstandard, t.ex. Responsible wool
standard. 19 november kommer ett 20-tal klädföretag träffas på Filippa K och diskutera gemensamma beställningar av ull. Även ett möte med industrin kommer att hållas senare i november.

Framtidens textilindustri och nya hållbara fibrer
Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO (Sveriges textil- och modeföretag)
TEKO är en bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 300 medlemsföretag, varav
ganska många små. Det är företag som äger industrier i Sverige eller utomlands. De stora
klädkedjorna är ofta med i Handels istället. Cecilia satte in ullindustrin i ett större globalt
perspektiv. Textilindustrin är 4% av världsindustrin. Vi blir fler människor på planeten och
alla behöver kläder. Det innebär att bomullen kommer ta slut! Ca 60% av världsproduktionen är idag syntetiska material. Vi behöver ullen som förnybar resurs! Sverige behöver
en egen produktion av fibrer och vi kan producera ull och trä (cellulosafibrer).
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Vi behöver också skifta fokus från fiber till process när vi diskuterar hållbaret, menade Cecilia.
Miljövänlig produktion är minst lika viktig som val av material, liksom att produkterna håller för
användning och får en längre livslängd! En annan viktig fråga är återvinning av fibrer och material. Vi måste få ordning på insamlingen! Textilfibrerna blir oftast kortare vid återvinning vilket
begränsar användningen om inte det blandas med nya fibrer. Polyester från återvunna PETflaskor är idag mest vanligt inom återvinning. Bomullsavfall kan återvinnas som regeneratmassa
och bli cellulosafibrer men det är svårt att återvinna fibern som bomullsfiber.
Cecilia berättade också lite om ”Design for redesign”. Vid utveckling av nya produkter måste
industrin ta hänsyn till hur produkten kan återvinnas. Detta kommer att bli ett allt viktigare försäljningsargument, frågan är viktig för konsumenterna och dessutom kommer lagstiftning att
reglera produktionen i framtiden. Det kommer att innebära nya affärsmodeller där vi går från
ett linjärt tänkande till en cirkulär ekonomi.

Alice Lund textilier – handvävning i 2010-talet
Frida Lindberg, Alice Lund textilier AB
Frida Lindberg äger och driver Alice Lund textilier. Textilateljén har funnits sedan
1936, då Alice Lund startade verksamheten inspirerad av dåtidens funktionalism.
Frida och de andra i företaget förvaltar detta kulturarv genom att hämta inspiration
från företagets rika tradition för att formge och handväva unika textilier som är aktuella i samtiden. De väver främst inredningstextil, inte längre möbeltyger och gardiner utan mattor och kyrkliga textilier t.ex. till Uppsala domkyrka. Flera uppdrag
kommer från utlandet, t.ex. en beställning från Minneapolis, där de bl. a. vävde
en matta på 26 kvadratmeter! De vill ha ett helhetsperspektiv från idé och rum till
färdig produkt samt från får och material. Formgivning, material och vävning bildar
en treenighet.
De har också ett nära samarbete med textilkonstnären Helena Hernmarck, där de arbetar med
en speciell vävteknik med mycket färg. Mönstret löser upp sig på nära håll men ger tredimensionell effekt på avstånd. Det senaste projektet har pågått i 4 år och det är textilkonst till en
nybyggd skyskrapa på Manhattan.
Frida menar att det finns en brist på bra vävgarner i Sverige. Vi har en stark vävscen med flera
professionella vävare som är i stort behov av bra vävgarner – både industrigarner men även
mer hantverksmässigt producerade garner till unika mattor. Gärna i många färger! Vävning och
textilkonst har andra behov av ullkvaliteter jämfört med klädindustrin. Vi behöver ryaull eller andra långa fibrer med hög glans och vi vill gärna kunna påverka produktionskedjan, säger
Frida.

Att bygga en svensk produktionskedja runt ull
Marie Sandin, Ullcentrum
Marie Sandin berättade om sina erfarenheter från arbetet med att bygga upp Ullcentrum på Öland.
För 21 år sedan startade AB Ullcentrum. Tanken var att samla in svensk ull som slängdes och att utveckla produkter. Först trodde vi att vi kunde göra allt själva, berättade Marie. Vi köpte in maskiner
för ullförädling och byggde även egna. Men efter 4 år gav vi upp spinnmaskinerna eftersom vi inte
hittade kompetent personal som kunde sköta dem. Istället försökte vi att fokusera på det vi var bra
på – insamling och klassificering av ull samt produktutveckling – och började leta samarbetsparter.
Ullcentrum samlar in ull från sydöstra Sverige med bil och släp. Ullen balas i Skåne, sedan skickas ullen till Belgien för tvätt. I Belgien färgar de även vår ull medan vårt garn färgas i Borås. Garnet spinns
i Litauen, Estland och Tyskland. Vi har samarbetat med Frankrike men de kunde inte spinna vår ull.
Det har varit svårt att hitta spinnerier som kan spinna gotlandsull. Nu ser vi ett problem med återväxten då inga unga vill jobba i t.ex. spinnerier.
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Ullcentrum har två användningsområden för ullen som styr klassningen. Den finaste ullen
används till att spinna garn. Merparten av garnet säljs för handstickning och de tar fram egna
mönster. En del av garnet stickas upp till kläder. Det andra användningsområdet är tovad/filtad
ull som filtas i deras hembyggda rulltovningsmaskin. Hela produktionen våttovas. De arbetar
med stora stycken, en platta tar en dag att tova och för det krävs två personer. Sedan stansar
de ut sulor, grytunderlägg, m.m. De ritar alla former själva och en smed tillverkar stansarna.
Ullcentrum tillverkar även vävda filtar, täcken och sovkuddar. Marie tycker att det är svårt och
kostsamt att sälja produkterna, det krävs aktiv marknadsföring och de är ute mycket på marknader och mässor (42 ggr på Formex!). De använder sociala medier och har en blogg.
Från det att ullen hämtas hos bonden tar det ungefär 2 år innan de har en färdig produkt. Det
kan bli besvärligt att ligga ute med pengar innan varan är såld. De kan tyvärr inte ta betalt för
alla arbetstimmar, ideellt arbete i företaget är nödvändigt för att det ska fungera. Marie önskar
sig ett spinneri i Sverige som har kapacitet, mer efterfrågan hos konsumenter behövs också.

Non wowen svensk ull
Charlotte Jansson, CCWool
Charlotte Jansson driver företaget CCWool tillsammans med sin sambo Kalle. Det
är ett relativt nystartat företag som är nästan i lanseringsfasen. De har även en
gård med 180 lammande tackor och Kalle är fårklippare. Deras vision är att skapa
hållbara, funktionella och miljösmarta produkter för djurägare samt att nyttja
korsningsull av ojämn kvalitet (det är den de har mest av i sin närhet). Målet var
att använda nålfilt av 100% svensk ull och tillverka den hos Nordifa i Halmstad.
Nordifa var först skeptiska till att det skulle fungera och ville lägga till viskos. De
provade ändå att använda 100% vit ull men det blev inte riktigt bra. Däremot fick
de fram en användbar kvalitet med 20% gotlandsull och resten vit.
Charlotte menar att det till deras produkter går bra att använda ull med ojämn kvalitet och att
vissa växtrester är ok. Allt är en kommunikations- och marknadsföringsfråga. Om kunden hittar
en halmrest i ullen är bara positivt för det visar att det är en svensk produkt! Hon upplever att
många aktörer är rädda för ojämn kvalitet och därför är man skeptisk till svensk ull. Hon önskar
en plattform för B2B där de som vill och kan jobba med svensk ull kan mötas, samarbeta, utbyta kunskaper och erfarenheter och hjälpa till att förmedla ull och ullprodukter. Fårägarna måste
vara engagerade och sporren är att ge ullen ett högre ekonomiskt värde. Vi måste öka värdet på
våra svenska individer som dagligen producerar världens mest fantastiska fiber!

Fotograf: Patrik Söderman
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Föreläsningar/presentationer dag 2, 12 nov
Härligt, hållbart och trendigt
Stefan Nilsson, Trendstefan
Dag 2 inleddes med att Stefan Nilsson, alias Trendstefan, gav alla deltagare gott
hopp när han berättade om de senaste hållbarhetstrenderna i modevärlden: att
sälja upplevelser och färre men klokare varor. Enligt honom kommer det nya decenniet att innebära stora förändringar i handeln. ”Shop til you drop” är ute. Den
som inte fattar att vi kommer att sluta konsumera är körd! Nu är trenden HAPPY
– vi träffas, umgås, gör saker tillsammans, trivs – men vi kommer inte konsumera
oss lyckliga. De trendigaste varuhusen i världen satsar idag på att sälja upplevelser,
gärna interaktiva och Instagram-vänliga. Ett exempel är K11 i Shanghai där det
finns DIY-aktiviteter istället för varor på en hel våning.
Ökande e-handel har redan lett till att butiker läggs ner men all handel kommer inte att flytta
till nätet. Och, framför allt, handeln kommer inte att växa i oändlighet. Vi kommer att prata om
att göra oss av med saker istället för att köpa nya. Och när vi köper saker kommer vi att efterfråga produkter som har en historia, äkthet, är lokalt producerade och klimatsmarta! Här finns
enligt Stefan en stor möjlighet för svenska ullprodukter. Men vi behöver utbilda mottagaren.
Hantverk skulle kunna vara dyrare om vi bara kan motivera priset och sätta det i relation till
hållbarhet och livslängd. Vi ska också tänka på hur vi marknadsför lokala produkter internationellt – Borlänge är lokalt i Sverige men Sverige är lokalt i Tokyo.

Vad är kvalitet? Ett projekt om material och mode
Pernilla Ekeståhl, Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH)
Pernilla Ekeståhl läser sista året på kandidatprogrammet för kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet. Hösten 2019 praktiserade hon inom ett projekt på
NFH. Genom projektet ville hon erbjuda en möjlighet för modestudenter att under
en seminariedag undersöka ull som material med hållbarhet som fokus. Eftersom
deras undervisning till stor del bygger på teoretisk forskning var det intressant att
öppna för samtal och se vad som händer när teori möter praktik. Hur känns kvalitet? Hur låter materialen? Ofta förutsätts det att praktisk materialkunskap redan
finns hos studenterna, men så är det inte längre! Tillsammans med studenterna
förde Pernilla diskussioner om fibern, tyget, plagget, samt konsumentens roll i ett
materialperspektiv. Studenterna visade stort intresse och engagemang och förhoppningsvis inspirerade projektet dem att fortsätta att utveckla sin materialkunskap både via
teori och praktik.

Sveriges enda storskaliga ulltvätteri fyller 3 år
Jenny Andersson och Hans Bulthuis, Ullkontoret

Jenny och Hans berättade om sin resa från 0 till 35 ton tvättad ull per år. Även på
Gotland slängdes stora mängder ull och det ville de ändra på. De köpte tvätteriet för
6 år sedan och började samla in ull. Då klassades ull som en animalisk biprodukt när
den var otvättad men inte som tvättad. Själva tvättandet kom inte igång förrän för 3
år sedan och under åren har de jobbat mycket med att få till logistiken kring ullen.
Bönderna tyckte att det var för dyrt och krångligt med papperssäckar med tidningar
mellan varje ullfäll. Istället har Ullkontoret ett system med häckar, som fungerar bra
för bonden och ger en rationell hantering. Häckarna är lättare att lasta i lastbil jämfört
med pappsäckar. Ullkontoret har också utvecklat ett eget klassificeringssystem. I
början fick de mycket skräpull men det har blivit bättre och bättre. När bönderna
upptäckt vad som ger bäst betalt tar de bättre hand om ullen vid insamlingen.
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Ulltvätteriet kan hantera 1,5-2 ton ull per dag och 2019 tvättades ungefär 35 ton. Ca 35% av
vikten försvinner under tvättningen (ullfett är tungt) så om det kommer ut 35 ton har de samlat in ca 50. De försöker ha en tydlig miljöprofil. Enbart regnvatten används i tvätten, vilket gör
att de kommer runt problemen med kalk i tvättvattnet och det orsakar heller ingen vattenbrist
(vilket annars kan vara ett problem på Gotland). Tvättvattnet används sedan som gödning på
gårdens åkrar och blir då en tillgång istället för ett föroreningsproblem.
Tanken från början var att samla in och förädla den gotländska ullen. Numera åker de även runt
på fastlandet för att samla in vit ull eftersom det finns en efterfrågan på det. Förutom att de
tvättar på uppdrag och säljer tvättad ull så har de egen produktutveckling. Där har de satsat på
nålfilt för att det är enklare och snabbare att få en färdig produkt som kommer ut till kund. Det
innebär inte en lika stor investering som garntillverkning.
Jenny berättade lite om den gotländska ullen och projektet Gotland Grey. Gotlandsfår utgör
25% av alla svenska får och det blir ganska mycket ull. Gotlandsullen förädlas idag av hantverkare och mindre aktörer men det finns mer ull än vad som kan förädlas hos befintliga företag.
Ullkontoret har samlat in stora mängder gotlandsull men inte fått avsättning för den. 2018 gjordes en förstudie på Gotland om förutsättningar för ullfiberbaserad industri, vilket lade grunden
för projektet Gotland Grey som pågår 2019-2020. Målet är att hitta en storskalig värdekedja där
gotlandsfiberns egenskaper kommer till sin rätt.

Insamling och klassificering av ull i Norge
Marion Tviland och Stein Terje Moen, Norilia
Norilia är ett kooperativt företag som ägs av norska bönder. Stein Terje är
Fagsjef Ull och Marion leder ullavdelningen. Deras uppgift är att ta vara på
och använda biprodukter från lantbruket, eller PlusProdukter som de hellre
kallar dem. Det har länge funnits en norsk textilindustri med bas i norsk ull
och vattenkraft. Vid mitten av 1900-talet var dock varken producenter eller
förädlare nöjda – bönderna tyckte att de fick för lite betalt och förädlarna
tyckte att de fick för dålig ull. 1953 upprättades därför ett ullavtal för att säkra
tillgången på norsk kvalitetsull. Detta lade grunden för dagens verksamhet. Norilia samarbetar
med norska motsvarigheten till Svenska fåravelsförbundet. Varje år är det förhandling om
ett pristillskott för ull mellan bondelag och politiken. 2019 var tillskottet 40 kr/kg och det går
direkt till producent. Norilia lägger dessutom till ett litet överskott till priset. Men om ullen är
förorenad av hö/halm/spån går nästan hela betalningen bort.
I Norge finns flera olika fårraser med olika ulltyper och färger. Vanligast är norsk kvit sau (norskt
vitt får). Lite svart i vit ull räknas alltid som svart, vit ull ska vara 100% vit! Ull är en del av avelsmålet för att ge bra kvalitet på råvaran och bara de baggarna med bäst ull får gå till avel. Norsk
ull är känd för att ha mycket spänst. Märghår är icke önskvärda.
Norilia har 8 ullstationer. Slaktlammen klipps på slakterierna men livdjuren klipps hemma.
Första grovsortering av gårdsklippt ull görs i tre kategorier: förorenad, lår/buk och övrig fäll.
All ull tas tillvara men har olika användningsområden. Varje fäll klassificeras för sig och därför
måste fällarna läggas i säck med tidningspapper mellan inför leverans till ullstationerna. Den
ullen kallas därför ”sekkeull”. Norilia tillhandahåller särskilda pappsäckar för insamlingen.
Det finns 16 olika ullklasser i Norge, vilket enligt Stein Terje egentligen är väldigt få. Norsk
ullstandard omfattar både ett bassortiment och specialsortering. De sorterar på ras, fiberlängd
och kvalitet, samt inslag av vegetabilier. Ullen balas och skickas till tvätt i England på Haworth
Scouring Company. Miljövänlig tvätt gör att all norsk ull numera är Svanenmärkt. Det finns inga
ullauktioner i Norge utan Norilia säljer direkt till kund. 20-25% av den norska ullen förädlas i
Norge idag (den högsta kvaliteten), resten säljs till utlandet. Så värdet på den norskförädlade
ullen är högre än 25%. Då det för närvarande är överproduktion av lammkött i Norge riskerar
produktionen att gå ner och då går ju tyvärr även ullproduktionen ner.
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Hur påverkar avel och miljö ullkvaliteten?
Titti Strömne, Glada fåret
Titti Strömne är lammrådgivare och småskalig lammproducent. Hon berättade om
det arbete som lammbonden utför som det kan vara bra att ullbranschen känner
till. Ull har varit med i avelsmålet under alla år med lamm på Tittis gård, som hon
tagit över efter sina föräldrar. Titti vann Ull-SM 2015 med en ullfäll och då fick hon
upp intresset för ullen på allvar.
Ullkvaliteten före klippning påverkas av fårägaren men styrs av efterfrågan, det
måste finnas ett ekonomiskt incitament att få så stor mängd användbar ull som
möjligt. Ullen påverkas av både avel och miljö. Näringstillförseln under dräktighet
påverkar t.ex. bildandet av hårsäckar. Brist på spårämnen och stress påverkar ullen
negativt. God utfodring, god djurhållning och att hålla parasittrycket nere förbättrar ullen. Ullkvalitet har medelhög arvbarhet, det går relativt snabbt både att förbättra och försämra ullkvalitet genom avel. Idag kan vi t.ex. se att kvaliteten på lårullen blivit bättre och kan utvecklas mer
genom att djur med bra lårull behålls i avel.
De flesta lamm som finns i Sverige idag avlas inte för ullens skull. Bara 3% av alla lamm som
registreras i databasen Elitlamm mönstras för ull (raserna finull, rya och jämtlandsfår). Lammen
mönstras vid 3,5-4 mån ålder och då betygsätts jämnhet, glans, stapel, täthet och kvalitet på
ullen. Dessutom mäts fiberlängd, antal krus/våg per 3 cm och en finhetsanalys görs. Resultatet
matas sedan in i Elitlamm. Egenskaperna omvandlas där till avelsvärdering så att djur kan jämföras mellan olika besättningar och mellan olika år. Raserna gotlandsfår och leicesterfår avlas
för skinnens skull men ullen mönstras på det levande djuret. 30% av alla lamm i Elitlamm pälsmönstras.
Titti menar att det är dags att revidera och utveckla avelsplaner, så att vi avlar på de ullkvaliteter som marknaden efterfrågar. Ullproduktion måste prioriteras högre och fler bönder behöver
mönstra sina lamm. Vi har goda möjligheter till hög ullkvalitet i Sverige då vi har en god djuromsorg, unika svenska lantraser och är bra på att registrera data om djuren elektroniskt – vilket
ger ett bra underlag för forskning och avel. Dessutom kan ullen kan skördas år efter år utan att
djuret slaktas. Titti tycker att Ull-SM är en jättebra uppmuntran till fårbönderna.

Ull: digitalt, socialt och tillgängligt
Fia Söderberg, Ullförmedlingen och Ullpodden
Fia mötte ullen för 10 år sedan när hon skaffade sina första fyra får och de behövde
klippas. Hon frågade klipparen vad hon skulle göra med ullen och fick till svar att de
flesta slänger den. Men det ville hon såklart inte göra!
Efter några år med ull såg Fia att det saknades en arena där köpare och säljare av
ull kunde mötas, så hon startade en facebook-grupp. Facebook-gruppen har idag
6000 följare och har varit otroligt viktig för ullförmedling men den har sina begränsningar. Även om många har facebook så når det inte alla. En annons kan försvinna i
flödet och annonserna är ej sökbara på t.ex. del av landet. Därför ville Fia utveckla
en webbsida med ullförmedlingstjänst och nu är ullformedlingen.se färdig! Bygget av plattformen har skett med finansiering av Leader Upplandsbygd. Projektet
började med att göra en undersökning kring vad säljare och köpare ville ha ut av en webbtjänst.
Facebookgruppen användes främst av mindre aktörer, små lammbönder till hantverkare. Men
webbsidan kan gärna användas även av större aktörer. Använd den och tipsa gärna andra!
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Vad kan vi lära av humlorna?
Kate Isenberg Larsson, FÅReningen Fårfest i Kil
Kate är en av initiativtagarna till det populära arrangemanget Fårfest i Kil. Fårfesten äger rum i slutet av vecka 9 varje år. Den omfattar 10000 besökare, ett par
hundra volontärer, 150 utställare, 20-25 kortkurser, show i 6 föreställningar där
utställarnas produkter exponeras, föreläsningar i FÅRum, restaurang, specialutställningar, samt tussris som numera finns över hela landet och även exporterats
ner till södra Frankrike.
Allt började 2006 när några kvinnor fann att de hade samma intresse – får – men
olika ingångar. De började gå kurser för Gunilla Pateau Sjöberg och fick fårfeeling.
Denna ullglädje ville de sprida till fler genom att arrangera en fest. Allt på festen
skulle ha en tydlig koppling till fåret och dess fyra ben. Kate understryker att det
är viktigt att ha roligt tillsammans, även om det såklart finns ett allvar med att
lyfta fårfrågan. Efter några år växte arrangemanget och det blev dags att bilda en förening. Allt
arbete är ideellt utom vissa inköpta tjänster. Varje ledamot i styrelsen har en definierad uppgift
och ansvarar för en arbetsgrupp som jobbar med den uppgiften. Arbetet börjar med vila och
uppladdning vecka 10 varje år, sedan börjar förberedelserna för nästa års fest! En viktig framgångsfaktor för Fårfesten och föreningen är arbetet med att skapa en god stämning och att ta
hand om både deltagare, utställare och föreläsare.

Fotograf: Annkristin Hult

Minnesanteckningar från branschträffen Svensk ull för en hållbar framtid, 11-12 november 2019, Uppsala

Sammanfattning
Stefan Nilsson, alias Trendstefan, gav alla deltagare gott hopp när han berättade om de senaste hållbarhetstrenderna
i modevärlden. Enligt honom kommer alla att efterfråga produkter med en historia, äkthet, lokalt producerat samt
klimatsmarta material i framtiden! Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO, gav perspektiv från hela textilindustrin.
Hon konstaterade att även om ull i nuläget är en liten del av den globala textilproduktionen så behöver vi den, för
bomullen kommer att ta slut!
Flera företag berättade om produktutveckling, däribland Filippa K och Fenix Outdoor (där Fjällräven och Tierra ingår).
Båda företagen har jobbat med stickade plagg, Fenix Outdoor har även tagit fram jackor med ullfoder samt en ryggsäck med ryggplatta av nålad och pressad ull. Ullcentrum på Öland delade med sig av erfarenheter från mer än 20
år i branschen och det relativt nystartade företaget CCWool berättade om utmaningar med att utveckla non wowen
produkter i svensk ull.
Ett problem som måste lösas för att öka användningen av svensk ull är insamlingen. Marion Tviland och Stein Terje
Moen berättade om hur Norilia (kooperativt företag ägt av norska bönder) organiserat insamling och klassificering av
ull över hela Norge. Ullkontoret berättade om sin resa från 0 till 35 ton tvättad ull per år, vilket har inneburit en hel
del arbete med att samla in ullen.
För fårbönder och ullförädlare som vill sälja eller köpa mindre mängder ull finns numera en marknadsplats på webben – Ullförmedlingen. Fia Söderberg berättade om hur hon utvecklade tjänsten efter att ha kartlagt behoven hos
köpare och säljare.
Även om fokus på branschträffen låg på storskaliga lösningar och industriell tillverkning så fanns det plats för Alice
Lund Textilier att presentera sin verksamhet. Frida Lindberg berättade om ateljén där unika handvävda textilier och
konstvävar tillverkats sedan 1936. Sverige har en stark vävscen med professionella vävare som är i stort behov av bra
vävgarner i många färger – både industrigarner men även mer hantverksmässigt producerade garner. Här finns en
god möjlighet att ta vara på den grövre svenska ullen menade Frida.
Sammanfattningsvis var det två dagar fullspäckade med information och utbyten av kunskap och kontakter som gav
den svenska ullbranschen framtidstro och nya möjligheter!
Arrangörer var Länsstyrelsen i Uppsala län, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Ullförmedlingen, Ullkontoret, Svenska Fåravelsförbundet och Ullvilja.
Vid tangentbordet, Anso Norling
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