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Ullkompetens för ökat företagande i länet
2021 fortsätter Ullkompetens, ett kompetensutvecklingsprojekt som startade i november 2019 med en
branschträff för svensk ull. Länsstyrelsen Uppsala som driver projektet vill att landsbygdsföretag ska
utvecklas och växa för att mer av den svenska ullen ska användas som en fantastisk naturfiber och resurs
istället för att läggas på sophögen. Projektet riktar sig till landsbygdsföretagare i Uppsala län som vill
starta upp eller redan har ett företag med fokus på ull. Det är hittills både fårbönder och förädlare som
lockas av projektet, och även företag med andra affärsidéer kring ull är välkomna till aktiviteterna.
Hanna Bjärnlid, projektledare, är förväntansfull inför vårens aktiviteter. Programmet innehåller allt från
affärsutvecklingskurser, kurs i marknadsföring via sociala medier, omvärldsbevakning Ull-Sverige, kurs om
ullens egenskaper, användningsområden och om ullskörd – vad man som fårägare kan göra vid klipptillfället för
att öka det ekonomiska värdet på ullen. Även en eventuell studieresa är planerad i vår till väverier och spinnerier.
Kursen ”Ull som affärsidé” startar upp vårens program med att skriva en affärsplan för att formulera sin idé,
kunder, lönsamhet och marknadsföring. De flesta aktiviteter är digitala med anledning av det rådande
pandemiläget.
Efterfrågan på den svenska ullen ökar från flera branscher men majoriteten av svensk ull tas inte tillvara. I
Sverige finns många olika raser och korsningar, med en stor variation av ullegenskaper. I nationell jämförelse är
vi är ett litet får och ull-land, med små och medelstora fårbesättningar och en småskalig ullhantering och
industri. Men all ull har ett användningsområde, den måste bara hamna i rätt händer. 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. Hanna vill att projektet ska inspirera fler till att ta plats inom
ullbranschen för att vända situationen:
–

Ullkompetens startades för att vi ville att ullen ska få de bästa förutsättningarna och hamna där den kan
användas, säger Hanna. Vi vill inspirera företagare att utveckla sin affärsidé och få redskapen att
utveckla sitt företag och sig själv som företagare. Vi vill också ge deltagarna mer kunskap om ullen som
fiber och om processerna kring förädling av svensk ull.

Anna Eriksson, fårägare i Ytternöttu i Östhammars kommun, har varit med på flera aktiviteter. Hon tycker att det
är just kombinationen med kurser från affärsutveckling till själva ullfibern som är unik och att helhetsgreppet
kan utveckla branschen:
–

Genom Ullkompetens har jag fått fördjupad och breddad kunskap om ull och dess affärsmöjligheter.
Det har varit ovärderligt med de olika perspektiven och förstå möjligheterna med ull för utvecklande av
mitt företag, säger Anna.

En viktig del är att träffa andra inom näringen för kontakter, samarbeten eller nya idéer kring företagande kring
ull. Projektet pågår fram till juni 2021 och vänder sig till personer i Uppsala län som har ett företag eller är på
väg att starta upp ett företag på landsbygden där ullen har en central roll. Projektet är finansierat av EU vilket
medför att vissa aktiviteter är gratis och kursavgifterna är låga. Anmälan till kurserna görs på Länsstyrelsen
Uppsalas webbplats, information om projektet och kommande aktiviteter finns på
www.lansstyrelsen.se/ullkompetens
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