BRANSCHTRÄFF ‐ ULLEN I SVERIGE IDAG
Tid & plats

10‐11 november 2016
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Västgötagatan 5, 102 61 Stockholm

Program
Torsdag kl 13.00–20.00
Välkommen!
Ullstyrkan och NFH hälsar välkommen
Deltagarpresentationer
Varför är du här? Vilka är dina största utmaningar?
Var står vi idag?
Anna Hedendal, Fåravelsförbundet
Info från Jordbruksverket
Göte Frid, Jordbruksverket
Goda exempel och erfarenheter från Norge
Ingun Grimstad Klepp och Tone Skårdal Tobiasson,
författare till boken Ren ull
Mingel med buffé

Fredag kl 08.30‐13.00
Klippning, sortering, insamling och tvätt
Christer Gustafsson från Fårklipparförbundet och Hans
Bulthuis, Ullkontoret på Gotland
Möjliga branschområden
Lars Noväng berättar om Isolénprojektet, utveckling av
ekologisk ullisolering
Info från Tillväxtverket
Klas Rabe, Tillväxtverket

Ett flertal enskilda ullprojekt har gjorts under årens
lopp. Många aktörer vi mött har uttryckt en önskan om
ökad samverkan inom ullområdet. Ett nationellt
samarbete mynnar ut i möjligheter att lyfta värdet på
vår svenska ull för att det ska bli lönsamt att ta hand om
den. Det gynnar även landsbygdsutvecklingen.

Ullstyrkan
har bildats av Sveriges Hemslöjdskonsulenter. Vi
använder vår styrka som rikstäckande nätverk. Vi vill
visa ullens miljövinster och bidra till att skapa större
efterfrågan på svensk ull. För att nå detta mål arbetar vi
för ökad samverkan inom ullområdet i Sverige.
Agneta Gefors, Kalmar län, agneta.gefors@hemslojd.org
Susanne Harrysson, Västra Götaland,
susanne.harrysson@vgregion.se
Charlotte Hellsten Husman, Stockholms län,
charlotte.hellsten.husman@stockholmslansmuseum.se
Annkristin Hult, Uppsala län,
annkristin.hult@upplandsmuseet.se
Malin Karlsson, Örebro län, malin.karlsson@olm.se
Anso Norling, Gotlands län,
anso.norling@gotlandsmuseum.se
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH)
en statlig myndighet under Kulturdepartementet. NFH
stärker hemslöjden i hela Sverige genom att planera,
driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som
ekonomiska perspektiv. En viktig del av arbetet är
information, utbildning och samordning för ett 60‐tal
hemslöjdskonsulenter, som arbetar regionalt eller som
rikskonsulenter inom olika specialområden.

Diskussion, vad kan vi göra?
Sammanfattning, Nästa steg?
Ny branschträff våren 2017? Utvärdering.

Anmälan
skicka din anmälan till nfh@nfh.se senast 15 oktober.
Meddela ev. allergier eller specialkost.
Då det är ett begränsat antal platser på detta
seminarium är vi tacksamma om du snarast meddelar
ev förhinder att delta. Din plats kan då gå till någon
annan.
Varmt välkommen!

