
Rapport från ull- och skinnkommi4én 
  
Till hösten gör vi ännu en kurs kring ullfiber med Lena Persson från Jämtland. Hon kommer 
hit 11-12 september. På lördagen håller hon en nybörjarkurs och på söndag en 
fortsäEningskurs för dem som gåE lördagskursen eller som gick hennes kurs för två år 
sedan. Anteckna datumen så kommer mer informaGon innan hösten. 
  
Årets Ull-SM hålls 31 oktober och blir eE digitalt arrangemang även i år. Ni som klipper 
fällar ni tycker är lite extra snygga eller unika, spara på dem! Fällen från varje djur packas 
separat, och man kan skicka flera fällar. Alla typer av ull är välkomna, de tävlar i klasser 
beroende på fibertyp. Vi hoppas aE vi får många fina Gotlandsfällar som kan representera 
ön. Ullkontoret sponsrar i år med gemensam frakt för er som lämnar er fäll på Ullkontoret. 
Vi återkommer med datum men sikta på början av oktober. 
  
Som ni kanske seE i senaste numret av Fårskötsel har Ullkontoret låGt pressa 1 ton 
gödningspellets av ull som inte lämpar sig för tväE. Provet gjordes på en pelletsanläggning i 
Österrike och nu är Ullkontoret med i eE projekt ihop med RISE där man GEar på hur man 
ska etablera en raGonell Gllverkning i Sverige. Näringspellets Gll trädgården hamnar kring 
NPK 10-1-5 och ökar jordens fukthållande förmåga. I samma nummer av Gdningen finns 
även eE litet reportage från Skinnrikets skinnmässa 15 maj. 
  
Förra året avslutades projektet Gotland Grey som GEade på hur man kan främja mer 
storskalig ullförädling av den grå ullen. SamGdigt drog två nya projekt igång. Först BalGc 
Wool Conference i oktober, en internaGonell konferens för företag verksamma inom 
ullförädling, sedan även BalGc Wool CooperaGon, eE samarbete mellan Östersjöländer för 
aE skapa en digital pla_orm där designers och företag kan hiEa den industri de söker för 
aE kunna ta fram sina ullprodukter. På pla_ormen kan man söka e`er spinnerier, väverier, 
sGckerier o s v som jobbar med ullförädling. Höstens BalGc Wool Conference blir också 
digital men nästa år hoppas vi kunna samla Östersjöländernas ullföretagare på plats på 
Gotland!  
  
Fåravelsförbundet ihop med Fårklipparförbundet och föreningen Ullvija har sedan eE år 
Gllbaka GEat på hur man kan uaorma eE gemensamt bedömningssäE för ull och eE 
lämpligt formulär. Det är inte självklart hur deEa ska uaormas så diskussionerna fortsäEer. 
Nämnden för hemslöjdsfrågor tog i våras tag i frågan om branschorganisaGon för ull. Det är 
svårt för värdekedjan aE få gehör från myndigheter e`ersom man inte har någon 
gemensam röst. Det är särskilt insamlingslogisGk och klassificering av ull som skulle behöva 
drivas av någon typ av övergripande organ. Nämnden har nu GllsaE en utredare som ska 
GEa på hur man kan bygga upp en sådan branschorganisaGon. 
  
Ull- och skinnkommiEén består i år av Jenny Andersson (Ullkontoret), Eva Lilja (Ödins 
Garveri), och Jenny Granlund (Ansarve Farm).


