Goda förutsättningar för ullindustri på Gotland
Kunskap om ullförädling, god tillgång på råvara och ett växande konsumentintresse för hållbara material ger förutsättningar att vidareutveckla en lokal
gotländsk ullindustri. Det visar förstudien ”Förutsättningar för ulllfiberbaserad industri på Gotland” som Hushållningssällskapet Gotland genomför
under 2018 med projektstöd från Leader Gute. Med nyetablerade Ullkontoret
i Endre har den gotländska ullnäringen fått tillgång till Sveriges – och Nordens – största ulltvätteri. Detta ger helt nya möjligheter för mer storskalig
förädling av den gotländska ullråvaran.
Gotland är med ca 70 000 djur det län som,
efter Västergötland, har flest får i landet.
Antalet tackor och baggar i en gotländsk genomsnittsbesättning uppgår till drygt 90 djur.
Det är närmare tre gånger fler än för landet
i genomsnitt. Ur ett industriellt perspektiv är
detta en god utgångspunkt. Få och stora besättningar ger förutsättningar att utveckla en
effektiv insamling av ullskörden.

Erfarenhet och framtidstro
De företagare som intervjuats i undersökningen av ullens värdekedja – från fårklippare
till spinnerier och formgivare – vittnar om
framtidstro och utvecklingsvilja. Det finns en
stark önskan att ta vara på den gotländska
ullråvaran, en passion för ull som material
och en vilja att utveckla ett mer hållbart tänk
kring ullförädling.

Hur tas den gotländska ullen
tillvara idag?
I media har det lyfts upp att svensk ull för
miljontals kronor kastas bort varje år. Detta är
naturligtvis ett stort resursslöseri – under förutsättning att det finns en marknad för den förnybara fibern. I förstudien, som huvudsakligen
genomförts i form av en intervjuundersökning,
har det gotländska ullflödet översiktligt kartlagts. Hur mycket ullråvara finns egentligen?
Hur tas den gotländska ullen tillvara idag?
En teoretisk beräkning av den årliga gotländska ullskörden har gjorts genom att utgå från
Jordbruksverkets statistik över antal djur, en
uppskattning av hur ofta djuren klipps och vad
varje djur ger för ullavkastning (beräkningarna
finns redovisade mer i detalj i slutrapporten).
Siffrorna, som är avstämda med branschfolk,
ger vid handen att det klipps drygt 100 ton
ull varje år på Gotland. Cirka 80 procent av
den gotländska fiberråvaran utgörs av grå
gotlandsull, från rasen Gotlandsfår.
En god nyhet är att Gotland redan idag, tar
hand om mer än hälften av all ull som klipps.

Kartläggningen indikerar att omkring 50 - 60
procent av den årliga ullskörden på ca 100 ton
samlas in. Det är mycket jämfört med landet i
övrigt och beror främst på att det redan finns
två större industriella flöden etablerade på ön.
Tillsammans fångar de upp drygt 50 ton ull
per år. Det ena industriella flödet, som funnits
på Gotland under många år, är insamling och
försäljning till företaget Toarp i Västergötland
som bl.a. tillverkar ullplädar. Det andra flödet,
som vuxit successivt sedan 2015, är Ullkontoret i Endre som köper upp och tvättar ull för
vidare försäljning. Utöver dessa två industriella flöden samlas ca 5-10 ton ull in och tas
tillvara mer småskaligt av lokala spinnerier,
hantverkare m.fl.

Ullfiber från olika fårraser har olika egenskaper
och passar bra för olika ändamål

Hans Bulthuis, Ullkontoret, vid ullpressen

Genom Ullkontoret, som drivs av Jenny
Andersson och Hans Bulthuis, har Gotland
redan idag en unik position i landet vad gäller
förutsättningar för mer storskalig industriell
förädling av svensk ull. Med några få undantag
(ex trädgårdsprodukter) kräver all ullfiberbaserad förädling nämligen tillgång på ren, tvättad
och sorterad ullråvara. Idag tvättar Ullkontoret
cirka 35-40 ton ull per år, men ulltvätteriet har
kapacitet och tillstånd att årligen tvätta upp till
200 ton. Det är ungefär dubbelt så mycket ull
som idag skördas totalt på Gotland varje år.
Gotland har inte bara ett ulltvätteri, det finns
även annan industriell erfarenhet av ullförädling. För att lyfta några exempel kan nämnas
att det idag finns tre aktiva tre ullspinnerier.
Ett av dem, Stenkyrka Ullspinneri, startade
sin verksamhet så sent som 2017. Gotlands
Strumpfabrik är ytterligare ett exempel på en
spännande satsning på industriell ullförädling.
Marknaden för ull
Utan efterfrågan från marknaden är det svårt
att utveckla en lönsam ullförädling. Förstudien
har endast tittat översiktligt på marknadsförutsättningarna för ull, men konstateras
kan att ullfibern som sådan är ett material i
tiden. Ull är en industriell fiberråvara med en
mängd värdefulla egenskaper: värmande,
luftigt, ljudabsorberande, filtbart, flamsäkert,
smutsavvisande, vattenresistent m.m. Olika
ullfiber (exempelvis från olika fårraser) har
sina specifika kvalitetsegenskaper och passar
bra för olika ändamål.
Ull används traditionellt i kläder och heminredning. Mycket talar även fortsättningsvis
för ullen i dessa sammanhang – ett förnybart
naturmaterial som efterfrågas av medvetna
konsumenter. I modebranschen talar man idag
allt mer om Slow Fashion. Köp, slit och släng
är på väg ut. Istället ska det vara hållbart mode
med hållbara material. Hit hör ullen.
När det gäller ulltextilier i inredning är det
kanske mattor och gardiner det man tänker på.
Men en marknad som växt explosionsartat under senare år är den för ljudabsorbenter. I takt

underkläder, sittunder lag, hästpaddar och
yogamattor är bara några exempel på produkter där ullfiberns fantastiska egenskaper
efterfrågas. Inom trädgårdsområdet används
ullfiber som marktäckning och även, blandat
med torv, i pelleterad form som gödsel och
jordförbättringsmedel. Ull som isoleringsmaterial i byggnader förekommer bl.a. i Tyskland.
Två större svenska storskaliga textilindustrier
(non-wowen) har besökts inom ramen för
förstudien. Ull är i dessa sammanhang en av
många textilfibrer som används i produktionen. Svensk ull efterfrågas inte specifikt då
ursprung inte är viktigt för dessa industriers
kunder. Det är snarare ullens unika tekniska
egenskaper som efterfrågas, exempelvis som
värmetåliga filtringar i SKF:s kullager.

Nypressad ullbal i juteväv

med att vi lever alltmer uppkopplat har tystnad
blivit en bristvara. Många ljudabsorbenter görs
i syntetmaterial, men med ull kan estetiska
och ljuddämpande egenskaper kombineras.
Gotlands Barbro Lomakka och Karin Kloth är
goda exempel på formgivare som tagit fram
och säljer produkter i ull för inredning av bl.a.
offentlig miljö.
Det rum vi vistas allra mest i är sovrummet
och i detta rum vill vi konsumenter gärna ha
naturmaterial som andas. Svensk ull kan hitta
en nisch här. Det finns sängklädesproducenter som gärna vill erbjuda svensk ull i täcken
och kuddar – bara den är vit och tvättbar. Vitt
är sängens och sovrummets färg! Den grå
gotlandsullen passar möjligen till en pläd eller
ett överkast.
”Nya” användningsområden för naturmaterialet ull finns bland annat inom marknadssegment som sport, hälsa och fritid. Ull i

Sverige är i ett internationellt perspektiv en
marginell aktör på en världsmarknad för ull
som domineras av länder som exempelvis
Australien och Nya Zealand. I förstudien
har det varit särskilt intressant att titta på
marknadsförutsättningar för den gotländska
ullen, dvs den ull som skördas på Gotland
där omkring 80 procent utgörs av den grå
gotlandsullen.
Slutsatsen av denna översiktliga marknadsspaning är att den svenska gotlandsullen bör
söka sig mot nischmarknader där design,
hållbarhet, ursprung och den grå ullens unika
egenskaper uppskattas. Svensk ull kan aldrig
bli en bulkprodukt.
Nisch för svensktvättad svensk ull?
Kanske finns också möjlighet att utveckla en
marknad för svensktvättad ull? Mindre spinnerier och lokala hantverkare tvättar oftast sin ull
själva, men större volymer av insamlad svensk
ull skickas idag normalt för tvätt utomlands,
bl.a. till stora industriella tvätterier i England
och Belgien. ”Svensk ull” innebär därför oftast
endast att ullen har klippts i Sverige. Med en
aktör som Ullkontoret har det nu blivit möjligt
att erbjuda ”svensktvättad svensk ull” för

industriell vidareförädling. Detta kan vara en
intressant råvara att vidareförädla för företag
vars kunder ser ursprung och närproducerat
som något väsentligt.
Sätt den gotländska ullen på kartan!
Ullnäringen på Gotland är idag småskalig och
ganska osynlig. Delvis beror det på att det
saknas plattformar för affärsmässig samverkan mellan olika typer av företag. Det finns
inte heller någon aktör idag som tydligt driver
utvecklingen och kommunicerar den gotländska ullbranschens gemensamma utvecklingsfrågor. Kanske kan Gotland Grönt Centrum
AB, dotterbolag till Hushållningssällskapet
Gotland, ta den rollen i framtiden?
Ett första steg i den riktningen är taget genom att Gotland Grönt Centrum AB under
våren sökt medlemskap i ACTE (European
Textile Collectives Association), ett europeiskt
nätverk för textil, mode och design. Förhoppningen är att ACTE-medlemskapet ska kunna
bidra till ökade internationella kontakter och
utvecklande erfarenhetsutbyten inom det
textila området.
För att den gotländska ullen ska kunna
sättas på kartan kommer det framför allt
krävas enskilda entreprenörer med driv och
affärstänk – men också en ”katalysator” som
kan kraftsamla och möjliggöra affärsmässig
samverkan.
En långsiktigt hållbar utveckling av en ullfiberbaserad industri kommer också behöva
tillgång till kunskap och forskning, såväl om
fibermaterialet som om förädlingstekniker.
Ett sådant samlat kompetenscentrum för
ullfiber saknas idag i Sverige. Kan möjligen
Gotland ta en
position här?

Lotta Löwhagen Lundberg

Ull - ett hållbart och förnybart naturmaterial

Förstudien
”Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland”
har genomförts av Lotta Löwhagen Lundberg under perioden januari-april 2018. Kartläggningen
har huvudsakligen skett genom djupintervjuer
med personer som representerar företag och
organisationer i den gotländska ullfiberns värdekedja – från ”klippning till förädlad produkt”.
Även företag på fastlandet har intervjuats.
Slutrapport och annat projektmaterial läggs
efterhand ut på projektbloggen
https://ullindustrigotland.wordpress.com/

