
SVENSK ULL FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Datum och tid:  Måndag 11 nov 2019 från kl 11.30 (lunch)

   till tisdag 12 nov ca kl 15

Plats:    Green Innovation Park, SLU,  Ulls väg 29 C, Uppsala

   https://www.greeninnovationpark.se/om-oss/

Svensk ull för en hållbar framtid
En branschträff om ullens värden och möjligheter

Välkommen till en tvådagars branschträff där vi visar exempel på aktörer som med passion och framåtanda 
utvecklar användningen av svensk ull. Dagarna innehåller föreläsningar och workshops om svensk 
ull- och fårnäring, mode- och outdoorföretag, textilindustri, forskning och fåravel. Vi vill se framåt och 
söka nya vägar för kunskapsfrämjande och produktutveckling för att stärka ull- och fårnäringen. Under 
dagarna finns också ett showroom med exempel på olika produkter där svensk ull används på ett inno-
vativt sätt. 
Vi presenterar ett program med många infallsvinklar, en mötesplats där vi strävar efter att stärka värde-
kedjan runt ull och öka värdet på den svenska ullen i alla led. Här finns möjlighet till nätverkande, mingel 
och dialog om en eventuell svensk Wool Week i framtiden. 

Anmälan via länk senast den 30 okt 2019 - klicka här!
Branschträffen är kostnadsfri, men sen avbokning (efter den 4 nov) debiteras med 500 kr.
Ta bussen från Uppsala Centralstation, länk till tidtabell.
Varmt välkommen!

Arrangörer: Länsstyrelsen i Uppsala län, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Ullförmedlingen, Ullkontoret, 

Svenska fåravelsförbundet, Ullvilja och Green Innovation Park

Ett axplock av de medverkande:

Frida Lindberg

Dennis Dahlqvist

Titti Strömne

Erik BlombergCharlotte Jansson
Jenny Andersson och

Hans BulthuisFrida Lindberg

Stefan Nilsson Stein Terjemoen

Cecilia Tall Cladia Dillman

Pernilla EkenståhlJonas Larsson
Klassificeringsarbete på 

Norilia

https://www.greeninnovationpark.se/om-oss/
https://magnetevent.se/Event/svensk-ull-for-en-hallbar-framtid-32305/
https://www.google.se/maps/dir/Uppsala+Central+Station,+Uppsala/Ulls+v�g+29C,+756+51+Uppsala/@59.835688,17.614731,13z/data=!3m1!4b1!4m18!4m17!1m5!1m1!1s0x465fcbf9a0d697b1:0x1901cc46b512aff6!2m2!1d17.6465417!2d59.8581984!1m5!1m1!1s0x465fc975e07a1b81:0x9c3181313c5411!2m2!1d17.6608814!2d59.8140455!2m3!6e1!7e2!8j1573470600!3e3


11.30-
12.30

Lunch

12.30-
12.50

Inledning

12.50-
13.10

Att konceptualisera ull  - Dennis Dahlqvist
Om hur varumärket John Sterners dyra ylletröjor blivit världsberömda tack vare ett genomtänkt kon-
cept och storytelling.

13.15-
13.35

Nu slutar vi slänga svensk ull  - Erik Blomberg, Fjällräven/TIERRA
En berättelse om hur Fjällräven och TIERRA med hjälp av passion, innovation och envishet lyckats 
köpa och förädla 40 ton svensk ull och sedan exportera det till hela världen.

13.40- 
14.10

Ullens väg och värde från får till färdig produkt  - Claudia Dillmann, Svenska 
Fåravelsförbundet och Linda Nydén, Högskolan i Borås 
LRF, Svenska Fåravelsförbundet, Högskolan i Borås och Smart textiles driver Vinnova-projektet 
”Cirkulära Yllekläder” tillsammans med klädföretagen Filippa K och Röjk Superwear. Projektet ska bidra 
till ökad kunskap om cirkulär ekonomi i en värdekedja samt till utveckling av affärsmodeller.

14.15- 
14.35

Framtidens textilindustri och nya hållbara fibrer -   Cecilia Tall, TEKO 
Cecilia Tall, generalsekreterare i bransch- och arbetsgivarorganisationen TEKO (Sveriges texil- och 
modeföretag) går igenom nuläge, statistik och cirkulär ekonomi med fokus på ull.

14.35- 
15.00

Fika och intro till workshop 

15.00-
16.20

Workshop 

16.20- 
16.40

Alice Lund Textilier - handvävning i 2010-talet -  Frida Lindberg, Alice Lund Textilier AB 
I Borlänge vävs mattor, bildvävnader och kyrkliga textilier, med handvävningen som grund och färg 
som uttryck. Sedan 1930-talet har Alice Lund Textilier verkat för textil konst och handvävning både i 
Sverige och utomlands – från Rättvik till New York. Ett möte mellan gammal kunskap och nya rum.

16.45  
17.00

Att bygga en svensk produktionskedja runt ull 
Marie Sandin, Ullcentrum 
Ullcentrum på Öland har samlat in svensk ull i 21 år. Marie Sandin beskriver kedjan från insamling, 
klassificering till färdiga produkter och försäljning.

17.00-
17.10

Non woven Svensk ull 
Charlotte Jansson, CCWool
Utmaningen i att använda svensk ull och att ta fram produkter som passar i en djurägares vardag.

17.10 Sammanfattning 
17.30- 
20.00

Mingelmiddagsbuffé 

SVENSK ULL FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Program dag 1
Måndag 11 nov 2019



9.00-
9.10

Backspegel

9.10-
9.30

Härligt, hållbart och trendigt  - Stefan Nilsson, Trendstefan
Trendstefan ger oss en överblick över de senaste hållbarhetstrenderna från London, Paris, Milano 
och New York. Om hållbarhet och pengar - hur tjäna en hacka och ändå göra hållbara produkter?

9.35-
9.45

Vad är kvalitet? - Ett projekt om material och mode - Pernilla Ekenståhl, Nämnden för 
hemslöjdsfrågor
Presentation av ett materialprojekt med fokus på ull. I projektet anordnades en seminariedag för 
studenter i modevetenskap där samtal kring ull, material och hållbarhet stod i centrum.

9.45-
11.30

Fika och workshop

11.30-
12.00

Sveriges enda storskaliga ulltvätteri fyller 3 år - Hans Bulthuis och Jenny Andersson, 
Ullkontoret
Om resan från 0  till 35 ton tvättad svensk ull per år och hur Ullkontoret fortsätter att förädla så 
mycket svensk ull som möjligt inom landet. Vi får även ta del av projektet Gotland Grey och framti-
den för den grå gotlandsullen.

12.00-
12.30

Insamling och klassificering av ull i Norge - Marion Tviland, Stein Terje Moen, Norilia
I Norge finns 14 000 ullproducenter, som tillsammans har 1 miljon får . Norilia tar hand om drygt 
3000 ton av ullen via de 8 ullstationer som finns. Marion och Stein-Terje berättar om hur insamling 
och klasificering sker i praktiken.

12.30-
13.30

Lunch

13.30-
13.50

Hur påverkar avel och miljö ullkvaliteten?  - Titti Strömne, Glada Fåret.
Hur avlar man på ullkvalitet i dag i Sverige? Vilka verktyg finns för fårägaren, och vilka miljöfakto-
rer påverkar ullkvalitet fram till klippningen?  Husdjursagronom och lammrådgivare Titti Strömne 
resonerar utifrån sin egen fårbesättning. Hon har också vunnit Ull-SM flera år.

13.55-
14.15

Framtidsspaning och innovationsprojekt för textil- och modeindustrin - 
Jonas Larsson, Högskolan i Borås
Ett föredrag om förväntad utveckling inom textil- och modeindustrin och relevanta projekt för att 
möta framtiden.

14.15-
15.00

Sammanfattning
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