
UT S TÄLLN I N G 

Ull som Resurs



Projektet Ull som Resurs startade 2018 och är ett samarbetsprojekt mellan olika 
halländska aktörer med syfte att ta tillvara på den ull som produceras i Halland. 
Vi har arbetat med en kartläggning över ullbranschen och dess förädlingskedja, 
satsat på kompetensutveckling, upprättat samarbeten och nya nätverk, arbetat 
med kommunikation och även initierat tankar kring en ny märkning för svensk 
ull. Ull som råvara har en otrolig potential och vi har därför lagt stor fokus på att 
uppmuntra och stötta företag att utveckla produkter och tjänster som tar tillvara 
på denna fantastiska resurs. 



Hållbara produkter
för häst och hund

 
 

 

,,
CC Wool’s mål är att producera användbara och 
hållbara produkter utan syntetiska fibrer. Vi base-
rar våra produkter på ullfibrer som produceras på 
svenska gårdar med hög djurväl-
färd. Våra produkter ska inte 
bara vara snygga utan ska 
framförallt funktionella och 
användbara.

Ullens förmåga
att andas upp-

skattas även
av våra djur!

Tel: 076-094 12 33 • E-post: info@ccwool.se 
www.ccwool.se

 

mailto:info%40ccwool.se?subject=
http://www.ccwool.se


 
 

 

,,
Vi förmedlar din ull! 

Västkustens Ullinsamling köper och säljer ull. 
Som uppsamlingscentral kan vi samla och sortera 
ull av liknande kvalitet i större skala för att sedan 
sälja till storskaliga ullköpare. 
Vi har ett stort kontaktnät 
och jobbar aktivt med att 
hitta nya köpare för din ull. 

Tillsammans
kan vi skapa en stor

marknad för den
svenska ullen!

Tel: 076-094 12 33 • E-post: info@ccwool.se 
www.vastkustensullinsamling.se

mailto:info%40ccwool.se?subject=
http://www.vastkustensullinsamling.se


Svensk ull i fransk
hantverkstradition

 
 

 

Madrasser med naturens tekniska funktioner blir 
till i ullverkstaden. Hantverket är inlärt i Paris och 
vi för det stolt vidare. Många handstygn och rätt 
placering av ullen ger madrassen 
komfort för kroppen som bara 
ull kan! Dessutom naturligt 
värmereglerande, själv- 
renande, förnyelsebar och 
biologiskt nedbrytbar.

 

Ull är magisk
att sova på.
Det måste
upplevas!

E-post: info@swedishwoolmattresscompany.se
www.swedishwoolmattresscompany.se

Instagram: @swedishwoolmattresscompany
Facebook: @swedishwoolmattress • Tel: 072-358 80 81

,,

mailto:info%40swedishwoolmattresscompany.se?subject=
http://www.swedishwoolmattresscompany.se


Have fun
create your style

 
 

 

,,
Form2 är en möbelproducent för kontor och 
offentlig miljö. Vi har stor erfarenhet av design 
och vill utveckla funktionella möbler med god 
kvalitet till kostnadseffektiva 
priser. Ingångsvärdet på våra 
produkter skall, ur ett miljö- 
perspektiv, vara minsta möj-
liga belastning i förhållande 
till produktens livslängd.

 

Vi tar ansvar
för att säkerställa

hållbarhet och
lång livslängd

Besök vårt huvudkontor & showroom i Varberg
www.form2.se • Tel: 0340-627 470 • Smältgatan 2 

http://www.form2.se


Pilotgarn till binge

 
 

 
 

,,
På 1600-talet spreds stickkunnandet i Halland. Att 
kunna binga (binda = sticka) bidrog till överlevnad. 
I Ull som resurs har ett pilotgarn av halländsk rya-/
finull spunnits på Karlsbergs- 
gårdens Mini-Mill, i två natur-
färger. Prover har stickats upp  
på rundsticka enligt tradition  
och i de typiska binge-
mönstrena. Garnutvecklingen 
tas nu vidare i ny förening.

Att från halländsk 
ull utveckla garn
för hantverk vore

i tiden!

UTVECKLAT I SAMARBETE MED: 
HALLANDS FÅRAVELSFÖRENING, 

KERSTIN PARADIS GUSTAFSSON OCH KULTUR I HALLAND.

Bilden är från Halländska hemslöjdsföreningen 
bindslöjdens arkiv, förvaras på Hallands Konstmuseum.

Ullen kom från Rya gård och Ekkullens Fårfarm:
Rya Gård, www.ryagard.org • Ekkullens Fårfarm, www.ekkullensfarfarm.se

Kontaktperson för Kulturgarnsföreningen: gertrud.sandberg@gmail.com

http://www.ryagard.org
http://www.ekkullensfarfarm.se
mailto:gertrud.sandberg%40gmail.com?subject=


Ull i odlingsprodukter

 

,,
Kruklocket är gjord av bortsorterad ull, vars kva-
litet inte når upp till andra förädlade produkters 
krav. Kruklocket skyddar växter från ogräs och 
uttorkning och minskar behovet 
av bekämpningsmedel. Pro-
dukten kräver inte att ullen 
tvättas, vilket bidrar till att 
processen sparar resurser, 
energi och kostnad.

Lokalt producerad
produkt, för lokalt 

odlade grödor

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Hushållningssällskapet Halland • 
 • 

Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga
Tel: 035-465 00 infohalland@hushallningssallskapet.se

mailto:infohalland%40hushallningssallskapet.se?subject=


Akustikpanel Stella

 
 

 

,,
Behovet att dämpa ljud är stort. Som textilform-
givare har jag utformat dekorativa paneler med 
3D-känsla i ett cirkulärt, ljudabsorberande material: 
återvunnen spillull från industrin 
med tillägg från vit ull från 
halländska får genom Ull 
som resurs.
Storlek: 50 x 50 cm
Upphängning: Rostfritt
Tillverkningsland: Sverige

Halländsk Ull,
Återvunnet textil-

spill, Funktion,
Härproducerat 

DESIGN SEGERBRAND

Katarina Segerbrand • Mellangårdsv 11 Högen • 439 93 Onsala
Tel: 0709-52 98 88 • ksegerbrand@gmail.com

mailto:ksegerbrand%40gmail.com?subject=


Tvättad ull nyckeln
till framgång

 
 
 

,,

 
 • 

En viktig del i att skapa attraktiva produkter av ull 
handlar om att få den tvättad på ett korrekt och 
ekonomiskt försvarbart sätt. Tack vara finansiering 
har projektet Ull som Resurs haft möjlighet att 
tvätta fem ton ull på ett modernt tvätteri i Belgien. 
Syftet var att kunna visa upp vilka 
möjligheter som finns med tvät-
tad halländsk ull i olika kvalite-
ter och på så sätt öka intres-
set för företag att använda 
ullen i olika utvecklingsprojekt.

 

Den tvättade
ullen har fått ett

starkt gensvar från
marknaden

Med finansiering från

Västkustens Ullinsamling • Tel: 076-094 12 33
E-post: info@ccwool.se www.vastkustensullinsamling.se

mailto:info%40ccwool.se?subject=
http://www.vastkustensullinsamling.se


Freja – ullpläden vävd
av lokal svensk ull

 

 
 
 

,,
Vi är stolta över att lansera en ullpläd som är 
gjord av  lokalt producerad ull. Med hjälp av 
Västkustens Ullinsamling får vi in ull från olika 
gårdar runt om i södra Sverige. 
De hjälper oss att klippa och 
sortera ullen så att den 
passar våra specifika behov. 
Ullen är naturlig, hållbar och 
helt utan kemikalier.

 

Pläden i svensk
ull är uppskattad.
Fler produkter är

att vänta!

Klippan Yllefabrik AB • Tel: 0435-44 88 80
info@klippanyllefabrik.se • www.klippanyllefabrik.se

mailto:info%40klippanyllefabrik.se?subject=
http://www.klippanyllefabrik.se


PROJEKTPARTNER – HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Vi utvecklar Halland!

 
-

,,
Genom spetskompetens och strategiska sam-
arbeten utvecklar Hushållningssällskapet fram-
tidens landsbygd. Vår vision är en framgångsrik 
landsbygd som är konkurrenskraftig, hållbar och 
utvecklande. Vi arbetar inom flera 
områden som berör landsbyg-
den och lantbrukets företag- 
ande. Vi har kunskap och 
kompetens inom exempelvis 
rådgivning, företags- och 
affärsutveckling, miljö och 
klimat, mat och hälsa. 

Vår vison är en
framgångsrik, håll
bar & utvecklande 

landsbygd

Hushållningssällskapet Halland • Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga
Tel: 035-465 00 • infohalland@hushallningssallskapet.se

mailto:infohalland%40hushallningssallskapet.se?subject=


 
 

 

,,
 

PROJEKTPARTNER – HALLANDS FÅRAVELSFÖRENING

Utveckling av fårskötsel
och -avel i Halland 

• 
 • 

Hallands fåravelsförening ingår i Svenska Fåravels- 

 

förbundet och syftar till att tillvarata fårnäringens 
intressen och gynna en hög kunskapsnivå inom 
alla aspekter av fårskötsel.
2020-21 har vi coronaglesa 
medlemsträffar runt olika 
teman. Betande får gynnar 
biologisk mångfald och ko-
linlagring i gräsmarkerna. 

Ull – värdefull
råvara i tusentals år.

”Avfallsproblem”
– en parentes.

Foto: Britta W
endelius

Ordförande: Torgil Möller torgil@vallberga.nu
Styrelseledamot m. ullansvar: Gertrud Sandberg gertrud.sandberg@gmail.com

mailto:torgil%40vallberga.nu?subject=
mailto:gertrud.sandberg%40gmail.com?subject=


 
 • 

PROJEKTPARTNER – COOMPANION

Affärsutveckling för
ett Hållbart Halland

 
-

,,

 

Coompanion Halland är en organisation som ar-
betar med rådgivning och verksamhetsutveckling
till nya och befintliga företag. Vi har stort fokus
på hållbarhet, kooperation och ser samarbete
som en nyckel till framgång. Med en 
bakgrund inom textil material- 
och produktutveckling har vi 
försökt bidra med kunskap 
till de initiativ som utveck-
lats med stöd från projektet.

Äntligen börjar
ullen få den upp
märksamhet som 

den förtjänar

Kvarngatan 2, 311 32 Falkenberg
0346-450 140 • halland@coompanion.se www.coompanion.se/halland

mailto:halland%40coompanion.se?subject=
http://www.coompanion.se/halland


 • 

 
 

 

,,

PROJEKTPARTNER – THE LOOP FACTORY

En innovationshub för 
cirkulär omställning

The Loop Factory hjälper företag att göra sina 
verksamheter cirkulära. Vi är specialiserade på 
affärsutveckling, materialströmmar och koncept- 
utveckling. Tack vare vår breda 
kunskap och pilotmaskinpark 
kan vi snabbt gå från teori 
till praktisk utvärdering, och 
på så sätt förkorta gapet mel-
lan innovation och lönsamhet. 

Räddat material
skapar miljö- och
affärsmässigt

värde

Industrivägen 6B, 432 40 Varberg
Tel: 0733-45 57 53 • info@loopfactory.se www.loopfactory.se

mailto:info%40loopfactory.se?subject=
http://www.loopfactory.se


PROJEKTPARTNER – REGION HALLAND

Kultur i Halland – Slöjd
på Region Halland

 
 • 

 
 

 

,,
Kultur i Halland arbetar med slöjden ur ett närings-, 
kunskaps- och kulturarvsperspektiv. Vi har ett 
stort nätverk av utövare och specialister inom olika 
slöjd- och konsthantverksområden. 
Slöjd innefattar historia, livsstil, 
form och design, företagande, 
teknik, pedagogik, hälsa och 
inte minst hållbar utveckling. 
Barn och unga är prioriterade 
målgrupper.

 

Traditionellt
hantverkskunnande
behövs för en håll-

bar framtid.

Marita Jönsson • Utvecklare slöjd och konsthantverk • Tel: 0730-81 10 15
marita.jonsson@regionhalland.se www.regionhalland.se/slojd

mailto:marita.jonsson%40regionhalland.se?subject=
http://www.regionhalland.se/slojd


Vi ser fram emot 
fler samverkansprojekt

P R O J E K T P A R T N E R S M E D  S T Ö D  F R Å N




