
Vill du stötta föreningen kan du 
antingen bli medlem eller skänka en 

gåva till ULLVILJA.

• Medlem blir du genom att sätta 
in 200 kr på bg 286-5939 eller 
swisha samma belopp till        
123 674 14 66. Ange din e-
postadress! Vi kommer mejla 
information om ULLVILJA.

• Du kan också swisha valfritt 
belopp och ange ”Gåva” för att 
stötta föreningens arbete.

www.ullvilja.se

EN FÖRENING FÖR ULL

Vill du engagera dig in någon av de frågor vi arbetar med? 

Maila info@ullvilja.se
Vill du veta mer om ull-SM eller läsa föreningens stadgar? 

Kolla  www.ullvilja.se
Vill du få eller ge tips om vad som sker i ullvärlden? 

Gör det på facebook: Ullvilja
Lägger du in ulligheter på sociala medier med hashtag?

Använd #ullvilja

Scanna ULLVILJAs swishnummer här!

Vi finns i 

hela Sverige!

ULLVILJA
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ULLVILJA är en ideell förening som vill öka 
kunskapen om ull från svenska får och jobbar 
för att mer ull ska hitta sIn väg genom 
förädlingsprocesserna. 

BLI MEDLEM
 ELLER 

SKÄNK EN GÅVA
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http://www.mallas.se
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OM FÖRENINGEN ULLVILJA
ULLVILJA bildades 2018 i syfte att vara den aktör 
som samlar alla, från företag till privatpersoner, 
som har intresse av ull och ullfrågor. Det behövs 
en gemensam nationell plattform för att lyfta, 
driva och stötta i ullrelaterade ämnen, antingen 
det gäller samråd med Jordbruksverket och 
andra myndigheter, samarbete med ullorganisa-
tioner i andra länder eller rådgivning till 
entreprenörer som vill använda svensk ull.

ULLVILJAs ARBETE
ULLVILJA vill öka kunskapen om ull från svenska 
får och hur den kan användas samt bidra till att 
så mycket som möjligt av den svenska ullen 
kommer till användning i stället för att slängas. 
Förutom kunskap behövs också entreprenörer 
som förädlar ullen, både i stor och liten skala. 
ULLVILJA är ett nätverk för alla dessa aktörer.



SM I HANDSPINNING och ULL-SM
 

ULLVILJA arrangerar ull- och spinn-SM varje år. 
Till tävlingen kan man skicka en klippt fäll med 
ull från ett får eller handspinna ett garn enligt 
givna förutsättningar. Bidragen bedöms av en 
engagerad jury och segrare koras i olika klasser. 
Läs mer på hemsidan. Välkommen att delta!

OM ULL FRÅN FÅR

I Sverige finns ca 600 000 får fördelade på ett 40-
tal raser. De klipps en eller två gånger om året och 
ger tillsammans 1000-1500 ton ull - varje år! 
Ullen måstes klippas för att fåren ska må bra, så 
förutom att ullfibern har fantastiska egenskaper 
som gör den lämplig till textil produktion, är det 
också ett krav enligt djurskyddsreglerna att fåren 
klipps.

Det finns många typer av ull. Den kan vara vit, brun, 
grå eller svart. Den kan vara rak, storlockig eller 
småkrusig. Fibrerna kan vara tjocka och blanka eller 
tunna och mjuka. Ullen växer också olika fort på 
olika raser och djurslag.

VÄLJ RÄTT ULLFIBER TILL RÄTT PRODUKT  

Ullens goda egenskaper i listan här bredvid gör att 
ullfibern har ett brett användningsområde, men det 
är viktigt att man väljer ulltyp efter vad den ska 
användas till. Mjuk, finfibrig och småkrusig ull 
passar bra till kläder medan lång, grov och rak ull 
kanske är det bästa valet till tjocka mattor. Det 
krävs kunskap att välja rätt ull. 

Det finns ungefär 15 ullspinnerier i Sverige. 
Dessutom finns det ett storskaligt ulltvätteri samt 
flera väverier, stickerier och andra verksamheter 
som förädlar ullfibrer. Det finns också industrier 
som tillverkar nålfilt av ull. ULLVILJA jobbar för att 
mer svensk ull ska hitta sIn väg genom förädlings-
processerna. 

• Ull behöver varken gödslas, vattnas eller 

besprutas för att växa och när den klipps 

växer det ut nya fibrer.

• Ullfibern är töjbar och elastisk och kan 

förädlas till produkter med olika grovlek och 

kvalitet med låg energiåtgång.

• Man kan böja en ullfiber 20 000 ggr utan att 

den går av (bomull 3 000 ggr och viskos 75 

ggr).

• Ull är naturligt flamsäker.

• Ullfiber framställs utan miljöfarliga avfalls-

produkter och är lämplig för återanvändning.

• Man kan spinna garn, sticka, väva och tova 

eller filta ull.

• Ull är ljudabsorberande, värme-utjämnande 

och motverkar dålig lukt samt statisk 

elektricitet.

• Ull absorberar fukt - upp till 35 % av sin egen 

vikt - men värmer ändå.

• Ull är lätt att färga och är vatten- och 

smutsavvisande.

• En textil av ull skrynklar inte.

• Ull är till 100% biologiskt nedbrytbar.

ULLENS 
GODA 
EGENSKAPER *

Bil medlem här  
*Källa: Svenska Fåravelsförbundet & Alan Waller


