VILL DU UTVECKLAS SOM ULLFÖRETAGARE?

ULLKOMPETENS

KURSER OCH AKTIVITETER 2021
VINTER
Ull som affärsidé – Att skriva en affärsplan
21 och 28 januari, kl 9-16
Lär dig skriva en affärsplan som hjälper dig
strategiskt, hållbart och långsiktigt i ditt
företagande.
Kursledare Viljalysa. Digital kurs.

Ull i sociala medier

4 februari, kl 13-16
Sociala medier är ett verktyg för att nå dina kunder
och etablera ditt varumärke. Denna föreläsning går
igenom hur du kan använda dessa medier i ditt
företag.
Föreläsare Erika Kvarnlöf. Digital föreläsning.

Ull som affärsidé – Att leda sig själv

16 februari, kl 9-16
Under kursen får du verktyg för att bättre leda dig
själv som företagare. Du utbildas också i
kommunikation och samarbeten.
Kursledare Viljalysa. Digital kurs.

VÅR
Storskalig ullskörd – Öka värdet på ullen

3 mars, kl 15-18
Lär dig mer om ullskörd och hur du kan öka värdet
på ullen.
Föreläsare ullkonsult Linnea Eklund, Västkustens
ullinsamling. Digital föreläsning.

Håll dig uppdaterad om programmet på
Länsstyrelsens webbplats och
Nyhetsbrevet Landsbygd Uppsala län och
Facebook Landsbygd Uppsala län

Webbinarium: Vad händer i Ull-Sverige?

13 april, kl 13-15
Webbinarium om vad som händer kring ullen i
Sverige idag. Inspirationstillfälle där du får chansen
att höra om den senaste utvecklingen.
Föreläsare Ann-Kristin Hult. Digital föreläsning.

Ullkvalitet och egenskaper

8 maj, kl 10-16
Vilka egenskaper, typer och användningsområden
finns för olika sorters ull? Demonstration av olika
ull, ta med din egen och få den OFDA-analyserad.
Kursledare Lena Persson. Sjökärrets Ekogård,
Almunge

SOMMAR
Ullresa

Maj/juni
Vi besöker olika inspirerande ullföretag under en
dagsresa till Hälsingland. Mer information om vilka
företag som besöks kommer.
Reseledare Fia Söderberg och Hanna Bjärnlid.
Resestart Uppsala.

Ullens förädling

16 juni, kl 9-15
Lär dig om hur ull förädlas, från fåret till färdig
produkt. Studiebesök på förmiddagen och
föreläsningar på eftermiddagen.
Studiebesök Åddebo ull, föreläsare Stefan Moberg
och Järbo garn. Hållnäs.

Kontakt
Hanna Bjärnlid
hanna.bjarnlid@lansstyrelsen.se

ULLKOMPETENS
Satsa på ullen!
Länsstyrelsen i Uppsala län driver projektet Ullkompetens som består av kurser och
informationsträffar om ull och får. Programmet för 2021 finner du medskickat.
I Sverige produceras årligen ca 1 200 ton ull varav 70% inte används. Detta vill vi ändra på!
Ullen är fantastisk resurs och råvara som kan användas i tillverkning av allt från kläder till
möbelstoppning och inredning. Det finns dessutom en enorm innovationspotential för ullen.
Efterfrågan på den svenska ullen ökar från flera branscher. Det är inte bara ull från raser som
Svensk finull som är intressant. Korsningsullen har till exempel fått stor uppmärksamhet i
olika projekt. Vi har många olika raser och varianter av korsningar i Sverige, med olika
egenskaper. All ull har ett användningsområde, den måste bara hamna i rätt händer.
I Sverige är det ekonomiska värdet på ullen dessvärre lågt idag. Detta är ett stort problem och
en av huvudorsakerna till att den slängs i stor utsträckning. Men om ullen ska få ett högre
värde och bli en ekonomisk resurs, snarare än en kostnadsfylld animalisk biprodukt, så måste
den gå vidare till produktion istället för att hamna på soptippen.
Ullkompetens startades för att vi ville erbjuda kompetensutveckling för alla som jobbar med
ull. För att ullen ska få de bästa förutsättningarna att få god kvalitet och hamna där den kan
användas, behöver många lära sig mer om den.
Du är därför varmt välkommen till våra kurser och aktiviteter! Anmälan finns på
Länsstyrelsens hemsida. Du är också välkommen att höra av dig om du vill veta mer om
projektet eller programmet.

Vänliga hälsningar,
Hanna Bjärnlid
Projektledare Ullkompetens
Ring 010 - 223 33 10
Maila hanna.bjarnlid@lansstyrelsen.se
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