
Till medlemmar i Hallands Fåravelsförening

Det händer en hel del på ullfronten just nu! Fjällräven har köpt upp det mesta av Gotlands 
vitull/korsningsull via tvätteriet Ullkontoret för att ha som stoppning i jackor (detta har 
det skrivits om i ATL 15 oktober, och även i Land, ryktas det). Liknande tankar har vi om 
de 4,5 ton halländsk ull som förhoppnigsvis är på väg hit efter tvätt i Belgien, en viktig del 
av projektet Ull som resurs, för att rädda den stora bulken av ull som slängs här i länet. 
Det ska löna sig att ta hand om den! 

Vi hoppas också att det går att genomföra ett mindre delprojekt inriktat på produktion av 
mer exklusiva produkter – t.ex. olika typer av kulturgarn - med utgångspunkt från bl.a. 
lantrasull. Där ingår ullkunskap som ett moment, för kännedom till er som anmält 
intresse på sommarträffen. Mer information om detta kommer när förslaget är 
genomarbetat. 

Ull i Kubik lockade drygt 1000 besökare i år. Många skiftande användningar av ull från 
olika djur visades. Ett tiotal spinnrockar räddades till fortsatt/ återupptagen användning. 
På råullsmarkanden såldes lätt 1 kg lantrasull för 200 kr, kanske delvis för att Ull- och 
spinn-SM lockade hantverkare från många delar av Sverige. Jag är själv ingen vidare 
Facebookare, resultaten i SM har gömt sig i Ullviljas Facebookflöde, men vi har sagt till 
dem att lägga ut detta på hemsidan, än så länge utan resultat. Två priser åtminstone gick 
till Halland, bl.a en fäll från fårklippare mm Calle Allared.  

Mot denna bakgrund hoppas vi att många vill delta i de ulldagar som 
Hushållningssällskapet arrangerar som del i Ull som resurs. Se inbjudan nedan! Om vi gör 
rätt i alla led kan det börja löna sig att ta hand om ullen efter alla år då den mest utgjort 
ett ”avfallsproblem”, på grund av okunniga marknadskrafter. 
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