ULLIALT

Produksjon og bruk av ull har lange tradisjoner i Norge, og kvinner har
gjennom generasjoner utnyttet og formet ulla til klær, tepper og andre
bruksting. Seinere var ulla grunnlag for etablering av hjørnesteinsbedrifter i
norske bygder og tettsteder.
I dag har seksti prosent av alle nordmenn ull i klesskapet, men
kunnskapen om ull, teknikker og mønstre holder likevel på å forsvinne.
Prosjektet Ullialt er Norges Husflidslags bidrag for å øke kunnskap og
kompetanse om, og bruk av, norsk ull.
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SAMMENDRAG
Om prosjektet
Bruk av ull har lange tradisjoner i Norge. Det eldste funnet av ullplagg i Norge er 1700
år gammelt, men både før og etter dette har ull vært råvare for klær, tepper andre
tekstiler i norske hjem. Tekstilindustrien overtok mye av produksjonen på 1900-tallet,
og med det forsvant mye kunnskap fra hjemmene. Denne industrien var viktig fram til
1960-talet, men allerede på 1980-tallet var de fleste bedriftene nedlagt. Interessen for
ull og ullprodukter var på den tiden også generelt lav.
Interessen for ull og ullprodukter har tatt seg opp etter dette, og Norge har fremdeles
en rik mønstertradisjon for både strikk og vev, men kunnskapen blir smalere og mye er
i ferd med å forsvinne.
Ull er et unikt materiale som isolerer mot kulde og varme, tar opp mye fuktighet og kan
gjøres vanntett. Den har styrke og spenst og lang levetid. Sauerasene i Norge er
tilpasset norsk klima, og med det er også ullkvalitetene egnet for bruk i Norge.
Norges Husflidslag1 har alltid hatt fokus på videreføring og deling av kunnskap om vår
tekstile kulturarv, inkludert ullas kvaliteter og muligheter. Dette var bakgrunnen for at
NH på landsmøte i 2014 vedtok å starte prosjektet «Ullialt». Prosjektets mål var å bidra
til økt bruk av, og økt kunnskap om, norsk ull. Prosjektet ble gjennomført i perioden
2015 til 2018.
Prosjektets målsetting var å skape oppmerksomhet rundt norsk ull i media, bidra til
bedre merking av norske ullprodukter, og sist men ikke minst, - bidra til økt
tilgjengelighet og bruk av norske ullprodukter.
Med disse innfallsvinklene har prosjektet favnet hele verdikjeden. I tillegg til egne
medlemmer; lokallag, fylkeslag, håndverkere og husflidsutsalg, - har forbrukere,
landbruksmiljøer, designere, produsenter av garn og stoff mfl. vært involvert. Det har
vært en stor og bred satsing, men også et spesielt fokus på tilbud og kunnskap til barn
og unge.
Interessen for ull som materiale gjenspeiles i dag både i motebildet og interessen for
strikking, som har vært stor over flere år. Dessverre utgjør norsk ull kun en liten del i
den tekstile ullproduksjonen i Norge. Da prosjektet startet ble 20% av den
norskproduserte ulla brukt i Norge, resten ble solgt til utlandet. Samtidig som
utenlandsk ull ble og blir importert til Norge. Bruken av norsk ull er i dag økende.

Tilbud for barn og unge
Sparebankstiftelsen DNB tildelte i 2014 NH en breddegave på 2,8 millioner kroner.
Gaven ble i 2015 fordelt til husflidslagene rundt i Norge til prosjektet «Barn levendegjør
kulturarv». Pengene gikk til innkjøp av materialer og redskaper for arbeid med ull der
barn og unge var målgruppen.
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Mer informasjon om Norges Husflidslag

Sparebankstiftelsen ga også kr. 200 000 i støtte til prosjektet «Ung design for unge
brukere» initiert av Ung Husflid2. Prosjektet var en workshop for elever på en
videregående skole i Drammen og en folkehøgskole i Sandefjord. Produktene ble
presentert på utstilling på Lillehammer under Ungdoms-OL februar 2016
LNU3 bevilget kr. 180 000 i kulturmidler til Norges Husflidslag/Ung Husflids aktivitet i
kulturprogrammet under Ungdoms-OL på Lillehammer 2016. Der NH tilbød gratis
workshop for ungdom hver kveld gjennom hele arrangementet.

Generell aktivitet
Den generelle aktiviteten i prosjektet ble definert som en del av NHs overordnede
arbeid der målet er å ivareta, formidle og fornye husflidstradisjonene i Norge. Det har
vært stor aktivitet både nasjonalt, regionalt og lokalt med konferanser, møter, kurs,
produksjon av kunnskapsmateriell og informasjonsmateriell.
Husflidskonsulentene utfordret lokallagene til å løfte fram den norske ulla. Voksne
medlemmer og kursdeltakere i lokallagene har i denne aktiviteten fått ny og bredere
kunnskap. Mange har fått større bevissthet om ull og at ikke alt garnet de bruker er
spunnet av norsk ull. Norsk ull engasjerte og engasjerer fremdeles.
Temaet norsk ull har gjennom prosjektet fått større oppmerksomhet i organisasjonen,
og fått mange gode talspersoner gjennom ca 3000 ulike arrangement; - kurs, møter,
lokale tiltak mm. Mange av aktivitetene har fått god mediedekning og bidratt til
synliggjøring for allmenheten.
Prosjektet har krevd gode nettverk og samarbeid med sentrale aktører i verdikjeden.
Viktige samarbeidspartnere har vært KRUS-prosjektet4, Norilia5 , Norske
ullindustribedrifter (Rauma Ullvarefabrikk, Hillesvåg Ullvarefabrikk og Gudbrandsdalens
Uldvarefabrikk, Krivi Vev), Landbruksorganisasjoner og Norsk Flid Husfliden. I tillegg er
det etablert nettverk og møteplasser med enkeltpersoner, media og organisasjoner.
Landbruket har hatt en sentral plass i prosjektet. Det er viktig å huske at det ikke blir
mer ull av at flere strikker, spinner, vever eller designer nye plagg. Sauebøndene er en
viktig brikke i verdikjeden og må være med i arbeidet. Prosjektet har bidratt til både mer
kunnskap og bedre aktivitet gjennom vellykket nettverksbygging og samarbeid i hele
verdikjeden.
Den korte oppsummeringen er at prosjektet har vært vellykket. Prosjektet har lagt et
godt grunnlag for videre arbeid og utvikling der tema som bærekraft og
materialkunnskap står sentralt.

Ung Husflid er NHs barne- og ungdomssatsing. Over 100 lokallag har egne barnelag
LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
4 KRUS - Forsknings- og utviklingsprosjekt for utnyttelse av norsk ull
5 Norilia – Står for det innsamling av det meste av norsk ull
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Litt historikk
Norges eldste tekstil er en kjortel fra ca. år 300 e.Kr. Slike tekstiler har vi svært få av, og funnet
som ble gjort i 2011, da det smeltet ut av Lendebreen, er viktig også i europeisk målestokk.
Baldisholteppet (gobelengteppe fra før 1150 funnet på Ringerike i 1879), vikingskipenes seil,
båtryene, funn fra Osebergskipet, Selbuvotter, Mariusgenseren og mye mer har vært med å
definere vår nasjonale identitet. Alle disse tekstilene er laget i ull, og viser at vårt forhold til ull
går langt tilbake og har vært med å forme vår kultur helt fram til i dag.
Alle våre polfarere fra Amundsen og Nansen til dagens helter, brukte og bruker ull for å beskytte
seg mot kulden. Våre idrettshelter har fulgt opp og bruker ull. I undersøkelsen ”Waluing
Norwegian Wool», viser det seg at 60 % av den norske befolkningen har ull i klesskapene våre.,
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INNLEDNING
Norges Husflidslag (NH) er en kultur- og interesseorganisasjon, og en sentral aktør
innen kulturvern, handlingsbåren kunnskap og næringshusflid. NH ble stiftet 1910 og
har ca 24 000 medlemmer fordelt over hele landet. Det er 370 lokallag, 150
profesjonelle husflidshåndverkere og 36 husflidsbutikker. Hovedkontoret ligger i Oslo.
Det er 28 ansatte hvorav 18 har arbeidsplass i hvert sitt fylke.
Norges Husflidslags visjon er «Husflid former framtida» som bygger på begreper
som tradisjon, kvalitet og skaperglede. Aktivitetene omfatter tiltak og tilbud for barn,
ungdom og voksne. NH har opp gjennom årene gjennomført mange store prosjekter og
i perioden 2015-18 var det prosjektet «Ullialt» med satsing på kunnskap og bruk av
norsk ull som sto i sentrum.
Prosjektet ble vedtatt igangsatt på NHs landsmøtet i 2014. Arbeidsgruppen har bestått
av husflidskonsulentene Elin Gilde Granvin, Randi Hole, Randi Breiseth og Annie
Eikenes. Prosjektleder har vært Sølvi Westvang. I oppstarten var også Sonja
Skorheim, Tove Gulsvik og Magnhild Tallerås med i arbeidet.

ULLIALT
Norsk ull er en fornybar og bærekraftig ressurs og bør være en konkurransedyktig fiber
i dagens marked. Slik har det ikke nødvendigvis vært de siste årene, der norsk ull har
hatt hard konkurranse fra importert ull som merino. alpakka, bomull og syntetiske fibre.
Det overordnede målet for prosjektet var å øke bruken av, og kunnskapen om, norsk
ull. Prosjektet skulle være en rød tråd i NHs opplæring og aktivitet i perioden; - det
skulle skape oppmerksomhet rundt norsk ull i media, - bidra til bedre merking av
norske ullprodukter, - og bidra til å øke tilgjengeligheten og bruken av norske
ullprodukter.
Dette er omfattende mål som favner hele verdikjeden, som starter med sauen, med
framstilling og innsamling av ull, til foredling og bruk av norsk ull. Det har derfor vært
viktig å bygge nettverk og samarbeide med alle som på en eller annen måte er knyttet
til arbeidet med, eller har interesser i norsk ull. Dette har NH lykkes med.

Innfallsvinkler og prioriteringer
Prosjektet har favnet vidt mht. samarbeidspartnere og målgrupper. Det har vært stor
bredde i aktivitet og tiltak, men også et spesielt fokus på barn og unge der «Ung
husflid» har vært sentral i arbeidet med målrettede tilbud og aktiviteter. Det er
utarbeidet materiale som kan brukes og videreføres, bla. faktasider på nett,
informasjonsmateriell, materiell til bruk i lokallag og fylkeslag mm.
NHs lokal- og fylkeslag er forskjellige og knyttet til tradisjoner og kultur i det enkelte
område. Det er derfor store variasjoner i hvordan arbeidet er lagt opp. I første fase av
prosjektet var det viktig med god forankringen blant medlemmene. Noen hadde behov
for ferdigprodusert materiell mens andre har funnet egne innfallsvinkler for å
synliggjøre norsk ull i egne lokalsamfunn. Resultatet er uansett at mange har fått
øynene opp for lokale produsenter, blitt bevisst på kvaliteten på ulla de har på
strikkepinnene og er mer opptatt av kvaliteten på egne klær.
6

Prosjektet satte Norsk ull på kartet og det er grunnlag for å si at satsingen har nådd
hovedmålene. Dette er synlig i markedets utvikling i perioden, der en samlet verdikjede
melder om økt interesse for og bruk av norsk ull i perioden. Etterspørselen fra
forbrukerne har økt, og produsentene har svart med produktutvikling både for garn,
klær, interiør og sko.
Ullialt har bidratt til å synliggjøre et stort behov for en merkeordning av
ullprodukter, men dette målet er ennå ikke oppfylt. Norilia jobber videre med
saken.
I tillegg til bredt og variert arbeid internt i NH ble det en suksessfaktor å utvide
organisasjonens nettverk, der også landbruket ble med. NH-rollen som et felles talerør
og nav i og for verdikjeden, har vært viktig, både for fellesskapet og for NH. Med Ullialt
har Norges Husflidslag valgt et tema som har engasjert bredt og truffet behovet for mer
kunnskap i mange sammenhenger.

Økonomi
Finansering og lønnsmidler til prosjektleder og møtevirksomhet i arbeidsgruppa er gjort
over Norges Husflidslags driftsbudsjett. Prosjektet har hatt høy prioritet.
Ullialt-prosjektet omfatter også, i tillegg til NHs medlemsrettede kjerneaktiviteter,
eksterne aktører og tiltak. Målgruppene har i stor grad også vært eksterne. Selv om
Ullialt har vært en bred satsing med stor grad av intern finansiering, har det også vært
behov for tilskudd fra andre bidragsytere som Sparebanstiftelsen, LNU og
samafinansierieng med samarbeidspartnerne.

ER MÅLENE NÅDD?
Norges Husflidslag påtok seg en samlende rolle i det norske ullarbeidet og har markert
seg som en betydningsfull aktør på feltet. Særlig gjennom Facebook-sida «Ullialt –
tydelig norsk ull» har NH oppnådd en felles kanal for nyheter om norsk ull.
Norges Husflidslag har fått henvendelser fra eksterne miljøer med ønske om
kompetanseheving på norsk ull. Selv fiberprodusentene, - landbruket, har henvendt
seg til NH for å lære mer. NH har gjennom prosjektet vist seg som en ressurs for flere
miljøer.
Deler av verdikjeden hadde god kontakt også før prosjektperioden, mens andre sto
mer alene. Landbruksorganisasjonene og sauenæringen var i starten av prosjektet lite
synlige i debatten om ull. Dette er vesentlig endret og de er blitt en helt sentral gruppe.
Landbruket har fått flere og tydeligere stemmer som snakker fram den norske ulla, og
NH er stolt over å ha bidratt til dette.
Norilia som samler inn ulla, melder om sterk økning i interessen for norsk ull.
Spinnerier og veverier forteller det samme. Salg og etterspørsel er større enn på
mange år, og den positive kurven har ennå ikke flatet ut. Norsk ull er blitt tilgjengelig for
flere produsenter som vil videreforedle til egne produkter. Myten om at norsk ull ikke er
bærekraftig er grundig motbevist av en samlet verdikjede.
I løpet av perioden er det startet opp flere spennende prosjekter i regi av eksterne
samarbeidspartnere og andre. Det har vært stor produktutvikling. Den norske mote- og
tekstilbransjen har virkelig fått øynene opp for norsk ull. Bransjen nyter i dag stor
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respekt i det internasjonale fagmiljøet. Det er en økende nysgjerrighet og stolthet for
dette fantastiske fiberet, noe vi ser i kolleksjoner fra sportsmerker, fashion labels, små
og større produksjonsbedrifter.
Mot slutten av satsingsperioden ble et av de mest innovative prosjektene presentert på
Ulldagen6. Gjennom dette forskningsprosjekt ser en etter muligheten for å regenerere
norsk ull av dårligere kvalitet til å kunne gå inn i industriell produksjon I Norge7 nå.
Lykkes de med prosjektet, vil det være en liten revolusjon.
En av de viktigste årsakene til at satsing på norsk ull ble så vellykket er at NH har stor
troverdighet på felte; med lang historie, stabilt og godt nettverk, de samme
næringsinteressene som andre aktører i feltet, og større frihet i kommunikasjonen utad,
der NH kan kunnet løfte fram andre og bygge nettverk på tvers av aktørene.

Videreføring
Gjennom Ullialt har Norges Husflidslag lagt ned et stort og viktig arbeid, men det har i
prosjektet også vært situasjoner der det hadde vært riktig med fokus på flere materialer
og sammenligning av fiber. I siste halvdel av satsingen øker også behovet for å se mer
på de bærekraftige egenskapene ved ull, og NH ser at det vil være gunstig med en
videre satsing som gir rom for mer kunnskap. Erfaringene fra prosjektet og arbeidet
med bærekraft og materialkunnskap går derfor inn i et nytt satsingsområde «Holdbart».
I lokallagene er norsk ull fortsatt en viktig faktor i formidlingen, og materiellet som er
produsert i forbindelse med satsingen går ikke ut på dato. Prosjektet Ullialt har gitt nye
kontakter og bredere nettverk. Gjennom prosjektet Holdbart vil NH fortsatt kunne følge
utviklingen i verdikjeden, samt holde kontakt med nettverk og samarbeidspartnere.
Mange av arrangementene i prosjektperioden er blitt årlige, og vil fortsatt arrangeres
selv om de fire årene med Ullialt er over. Kunnskapen om norsk ull vil bli videreført og
vedlikeholdt også i tiden framover.
Med de utfordringene vi står ovenfor, knyttet til overforbruk og klima, er norsk ull
viktig.

Årlig arrangement under Oslo Innovation Week, i regi av Norilia, Norwegian Fashion Hub, Teko og
Abelia
7 Samarbeid mellom Norilia, Helly Hansen og Sintef
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MYE ENGASJEMENT OG NY KUNNSKAP
Opplæring, næring og synliggjøring
Norges Husflidslag fokuserer på opplæring, næring og synliggjøring. Ull har alltid hatt
en plass i NHs kjerneaktiviteter. Ullialt-prosjektet har tross dette vært et svært viktig
bidrag til økt bevissthet og faktisk kunnskap hos både gamle og nye medlemmer,
kursdeltakere, samarbeidspartnere, media og folk flest. Det har vært fokus på norsk ull
i årsmøter, fylkesledermøter, personalsamlinger og landsmøter. Det har vært
gjennomført besøk til industribedrifter og gårdsbruk. Det har vært kurs, arrangement,
presentasjoner mm.
Mange nordmenn har tatt det for gitt at garn spunnet i Norge består av norsk ull,
og for mange ble overraskelsen stor da de oppdaget at det ikke var en selvfølge.

Bred satsing
Norges Husflidslag sentralt, Husflidskonsulenter i fylkene, fylkeslag og lokallag over
hele landet har jobbet bredt og godt med å løfte fram og synliggjøre den norske ulla.
Mange ble etterhvert bevisst hva de hadde på strikkepinnene og flere og flere stilte
spørsmål om, og søkte svar på problemstillinger og kunnskap de aldri tidligere hadde
tenkt på. Rundt arbeidsbordene ble det diskutert både kvaliteter, pris, allergi,
fordommer og mye mer. Norsk ull engasjerte og ble synlig på kurs og medlemskvelder,
i sosiale medier, magasiner mm. Mediene fattet interesse og Norges Husflidslag ble
oftere og oftere nevnt og involvert.
Aktiviteten var stor. Det er hvert år i prosjektet gjennomført ca. 1000 arrangement i regi
av lokallag der ull har vært et viktig tema. 200 lag med egne vevstuer har i løpet av
perioden satt fokus på bruk av norsk ull i vevingen, og det ble i 2016 alene gjennomført
607 lokale kurs knyttet til ull. Arrangementene har i flere sammenhenger vært et
samarbeid mellom NH og ulike samarbeidspartnere i prosjektet.
Gjennom de fire årene satsingen varte, utviklet prosjektet seg til en viktig påvirker og
en samlende faktor for aktørene i verdikjeden. Norges Husflids plass og rolle, - litt på
siden av verdikjeden, åpnet for andre innfallsvinkler og formidlingskanaler enn både
næringsaktører og forskningsmiljøer i utgangspunktet har tilgang til.

Ny kunnskap
Samarbeidet med andre aktører bidro til ny kunnskap på nye møteplasser. Gjennom
sosiale medier er det delt kunnskap og nye tiltak fra alle samarbeidspartnerne i
prosjektet. Det er i prosjektet trukket fram små nisjeforetak, håndverksbedrifter og
landbruksmiljøer, - alle verdifulle bidragsytere i verdikjeden. NH har formidlet og gitt
forbrukerne godt kjennskap til aktørene i verdikjeden og gjentatte ganger påpekt hvor
unik vår verdikjede i Norge er i internasjonal målestokk. Denne samlende rollen er
trolig en av de viktigste suksessfaktorene ved Ullialt.

FORMIDLING OG INVOLVERING
Å formidle kunnskap, synliggjøre muligheter, engasjere og inspirere er en prosess som
krever mange innfallsvinkler, gode samarbeidspartnere og interesserte mottakere
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Det ble opprettet egne sider for prosjektet. Informasjon om prosjektet, liste over norsk
ullgarn, informasjon om de største tiltakene, publikasjoner i prosjektet og kronikker mm.
er laget på NHs hjemmesider og sidene til Ullialt. .
Informasjonen på nettsidene har et langsiktig kunnskapsperspektiv og har derfor et mer
statisk preg enn innlegg på Ullialts Facebook-side. Saker fra nettsidene er delt på
Facebook som nyhetssaker.
•

Facebook har vært en viktig arena for informasjon, deling av kunnskap og
kommentarer. Facebook-siden har med sine muligheter for rask og smidig
kommunikasjon, hatt en nøkkelrolle i formidlingsarbeidet. Ved overgangen til 2019
har siden 1870 følgere, og saken som har engasjert mest, - liste over norsk ullgarn,
har nådd over 50 000 interesserte.

•

Prosjektet har også hatt en Instagram-konto. Den ble ikke prioritert like høyt som
Facebook, men emneknaggen #ullilat ble brukt og brukes fremdeles.

Trykksaker og annen formidling
•

Det er utarbeidet flere trykksaker. Brosjyren «Norsk ull» ble utgitt i samarbeid med
Norsk Flid Husfliden og KRUS-prosjektet i juni 2016, med et opplag på 40 000. Den
ble sendt til husflidsbutikker og egne lokallag og har vært brukt ved alle
arrangement. Målsettingen var å bevisstgjøre forbrukere om hva som er norsk ull
og hvordan det brukes.

•

I forbindelse med Husflidsdagen 2016 ble det laget en dekorativ plakat som er
brukt i lokallag og på arrangement.

•

Brosjyren «Grønn ull» ble utgitt i samarbeid med Svanemerket og Norsk Bonde og
Småbrukarlag i februar 2018, med et opplag på 20 000. Brosjyren ble delt ut ved
alle arrangement i 2018 og av samarbeidspartnerne i deres nettverk.

•

Fotograf Markus-Søgård har laget en fotoserie av ull og garn som er brukt i
mange sammenhenger og som fremdeles brukes.

Det har i hele prosjektperioden vært Kronikker og innlegg i flere medier både
nasjonalt, regionalt og lokalt. Disse har også vært delt i sosiale medier og bidratt til god
spredning av meninger og kunnskap. Målsettingen har vært å sette fokus på norsk ull
som et bærekraftig materiale.

Hva er norsk ull
NH har vært opptatt av merking av hva som faktisk er norsk ull, og å forebygge salg av
andre ullsorter som ikke er norsk men merkes som norsk ull. NH var blant
kunnskapskildene til et NRK-program laget av FBI i 2016 der Dale of Norway ble
kritisert for villedende markedsføring.
Programmet utløste mye diskusjon, og NH fulgte opp med kronikken «Vanskelig å velge
norsk» (Nationen 09.11.2016). Dale of Norway endret etter dette opplysningene om
garnsortene på egne nettsider. Senere legger de også om markedsføringen.
FBI-programmet bidro til generelt større åpenhet om import og transport av garn.
NH sendte i 2017 en henvendelse til Forbrukerrådet om utbredt villedende merking av garn.
De tok henvendelsen til orientering, og vil vurdere tiltak. Forbrukerrådet anbefalte en
henvendelse til Forbrukerombudet, som kan i større grad kan gjennomføre tiltak. Saken er
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EKSEMPLER PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
Nasjonale aktiviteter
•

Konferansen «Ullialt – tydelig norsk ull!» ble arrangert i Stjørdal i 2018. Et
samarbeidsprosjekt mellom Norges Bondelag, Norsk Flid Husfliden, og KRUSprosjektet. Hele verdikjeden ble invitert til konferansen. Målet var økt entusiasme
og kunnskap om norsk ull, industri, design, landbruk og husflid. Konferansen hadde
god oppslutning og ga inspirasjon for videre arbeid. Innlederne favnet politikere,
utenlandske fagfolk, lokale kunnskapsbærere og samarbeidspartnerne i prosjektet.

•

På NHs Landsmøtet 2018 ble det presentert nytt formidlingsmateriell til bruk i
lokal- og fylkeslag (se illustrasjon). Modulene var digitalt tilgjengelige og delbare.
Hensikten var å gjøre kilder, øvelser, tips og materiell tilgjengelig som kunnskap og
inspirasjon for aktivitet. Materialet er brukt i friere former enn prosjektgruppen så for
seg, og har inspirert mange.

•

Det ble også opprettet en Facebook-gruppe der det kunne utveksles erfaringer,
stille spørsmål og svares på relevante spørsmål.

•

I KRUS-prosjektet er NH en av 14 partnere. Prosjektet har gått parallelt med Ullialt
og vært en god samarbeidspartner. NH med direktør og prosjektgruppe, deltok i en
referansegruppe i KRUS-prosjektets utredning om merkeordning. Forskjellige
modeller ble testet ut i samhandling med referansegruppen.
Dette arbeidet har ennå ikke gitt resultater, og det er nå Norilia som jobber med
dette. Målet er en merkeordning som brukes på sluttproduktene forbrukerne kjøper.

•

I mangel av gode merkeordninger laget Ullialts arbeidsgruppe en liste over norsk
ullgarn. Her finnes ullgarn fra små og store produsenter og listen oppdateres
jevnlig. Det har vært stor interesse for denne oversikten.

•

Noges Husflidslag har et langsiktig samarbeidet med Dursku´n i Seljord, i
Telemark. Norsk ull har vært tema i formidling til barn og unge over flere år. I 2018
var norsk ull framhevet i en bredere sammenheng og godt synlig for en bred
målgruppe. Det ble bla. arrangert debatt om norsk ull der deltakelsen var stor og
tilbakemeldingene om debatten positiv.

UNG HUSFLID
Norges Husflidslag har en separat og velfungerende satsing på barn og unge. Arbeidet
i Ung Husflid har vært dominert av norsk ull i prosjektperioden. De har deltatt på møter
og kurs i lokallagene der alt fra teknikker, ullkvaliteter og saueklipping. De har stått for
mange og ulike arrangement rundt i landet.
Prosjektet har nytt godt av støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Norges Husflidslag fikk i
2014 tildelt en breddegave på 2,8 millioner kroner. Disse midlene ble fordelt videre til
lokale husflidslag over hele landet.
•
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I satsingen Barn levendegjør kulturarv ble pengene brukt til materialer og
redskaper for arbeid med ull. Målgruppen var barn og unge og målsettingen å gjøre
dem kjent med både verktøy og teknikker for bruk og forming av ull. De fikk lære

om både karding, spinning, vev, strikk, toving, farging og søm av skinn. Viktige
teknikker og kunnskap som i hovedsak må videreføres som handlingsbåren
kunnskap der barn og unge får prøve og feile, hjelp til og kunnskap om arbeidet.

I Oppland fikk 22 lokallag støtte, som resulterte i mange nye kurs og aktiviteter. Lokallagene
fikk 10000 kroner hver pluss 3 kilo vasket ull fra Norilia pr. lokallag.

•

Ung design for unge brukere
Prosjektet, Ung design for unge brukere, ble gjennomført på Skiringssal
folkehøgskole i Sandefjord og Drammen videregående skole, ble det tilbudt
workshop for elevene med besøk av unge designere som fortalte om
designprosesser. Tilbudet omfattet også kunnskap om ulike teknikker. Det ble laget
ullkåpe, jakke, veske, cape, tre-esker med ullfor, votter og mye mer.

•

Ungdoms-OL
Produktene fra prosjektet med ung design ble utstilt på Undoms-OL på Lillehammer
februar 2016. Festivalen på Lillehammer er den største ungdomsfestivalen som er
arrangert i Norge. Det var samlet 1100 idrettsutøvere, representanter fra 70 land i
alderen 15-19 år.

•

Gratis workshop
Norges Husflidslag/Ung husflid var aktive i kulturprogrammet og tilbød workshop til
interesserte ungdommer hver kveld gjennom hele arrangementet. Workshopen var
populær og mange kom tilbake flere kvelder. Arrangementet var støttet av LNU.
Alle aktivitetene i workshopene handlet om ull og det ble knyttet mange vennskap
på tvers av landegrenser. 26 frivillige instruktører deltok, flere av dem ungdommer.
Flere av disse instruktørene var også instruktører og assistenter på Ung Husflid
sine sommerskoler seinere.

•

Kulturfest Tøyen
I 2018 deltok 8000 elever fra ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo på
kulturtreff på Tøyen. Ung Husflid hadde eget tilbud der de lærte bort
husflidsteknikker som kabylsk vev (enkel vevteknikk) med tretatovering
(dekorteknikk), karding av ull og spinning på håndtein. Målgruppen var både lærere
og elever og alle fikk lage hver sin kabylske vev og et vevd armbånd. Tilbudet ble
godt mottatt og mange ungdommer ville gjerne høre om både norsk ull og
ullproduksjon i Norge.

STORT ENGASJEMENT I HELE LANDET
Husflidskonsulentene som arbeider i hvert sitt fylke, formidlet kunnskap og informasjon,
og oppfordret til å delta i utfordringen «Løft fram den norske ulla!». Lokallagene fulgte
opp og svært mange ble bevisst hva de jobbet med av kvaliteter og fibre. Der mange i
starten mente ull var ull, og alt var norsk, ble det etterhvert diskutert mer nyansert og
kritisk. Mange hadde tatt for gitt at garnet de brukte var norsk ull. Mange ble
overrasket, mange ble inspirert og noen ble misjonærer for bruk av norsk ull.
Det har vært et mål for husflidskonsulentene i fylkene og andre sentrale aktører, å
informere om siste nytt i Ullialt-prosjektet, og generelt om fiberen ull. I forbindelse med
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foredragene har det vært praktisk arbeidet med ulike teknikker. Konsulentenes
tilnærming til arbeidet ble preget av den enkeltes kompetanse og interessefelt.

Arbeidet med norsk ull engasjerte og bidro til innlegg på sosiale medier, i
magasiner og på nettsider. Både ulla og Norges Husflidslag ble godt synlig
mange steder.
Hvert år, andre lørdag i september, viser husflidslag over hele landet seg fram som
organisasjon under tittelen «Husflidsdagen». Hvert år har sitt eget tema og i
prosjektperioden var temaene - Rødlista 2015, - Fra sau til sokk 2016, - Strikking i
norsk ull 2017 og – Typisk norsk -ikke bare norsk i 2018. Lokallagene gjennomførte
tilsammen ca. 600 arrangement i denne perioden og nådde ca. 63 000 voksne og
12 000 barn.
I Agderfylkene utarbeidet til eksempel husflidskonsulenten en meny av ullopplegg
tilgjengelig for lagene: - Ull, Spinning på handtein, - Ull, Strikking med restegarn, - Ull,
Gjenbruk og redesign, - Ull, Materiallære, - Ull, klær og miljø

Ull er viktig i produksjon av mange bunader.
NH har ca. 45 lokallag som produserer eller ivaretar interessene for lokale bunader.
I forbindelse med de rekonstruerte folkedraktene er det ofte behov for også å
rekonstruere de originale stoffene. Til dette trenger de hjelp av de større
stoffprodusentene. Disse har de siste årene hatt et sterkere og tydeligere fokuset på
norsk ull.
Det rekonstrueres også votter og sokker og her er garnprodusentene viktige
samarbeidspartnere. Når produktene er ferdig lages det ofte garnpakker med
strikkeoppskrifter som selges i husflidsbutikkene.
I deler av landet brukes ullstoff og andre stoffer med mønster som tradisjonelt er trykt
på stoffet. Dette er teknikker der få i dag har kunnskaper, men her arbeider dedikerte
kvinner og menn systematisk for å sikre at de rekonstruerte bunadene har stoff og
tilbehør som er mest mulig lik originalene.
Stoffprodusenter8 som Gudbrandsdalen Uldvarefabrikk, Krivi Vev og Røros Tweed, har
alle i dag fokus på ullkvalitet og bruk av norsk ull i bunadsstoffene. Også
garnprodusentene har satset mye på både å bedre og utvikle kvaliteten på norsk ull, og
det er kommet flere mindre bedrifter som jobber med garn og ullprodukter av norsk ull.

Gamle teknikker
Det er økende interesse for gamle teknikker. Tradisjonelt var bearbeiding av ull en
kunnskap de fleste hadde i eget hushold. I dag er kunnskapen om spinning ikke
nødvendig. Vi kjøper ferdig spunnet bearbeidet garn til det vi trenger. Men interessen
for de gamle teknikkene er vekket til live igjen bla. gjennom prosjektet Ullialt.

De største aktører som produserer ullprodukt og garn: Gudbrandsdalen Uldvarefabrikk, Krivivev,
Røros Tweed, Rauma Garn, Hillesvåg Ullvarefabrikk, Sandnes Garn,
8
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•

I Larvik er det årlig spinnehelg som trekker ca. 50 deltakere hver gang. De kommer
fra hele Østlandet og lærer om spinning, plantefarging, ullrelaterte varer og
produkter.

•

I Troms er det de siste årene arrangert «Spinnvill Rokkefestival» med ca. 150
deltakere. Programmet omfatter kurs, foredrag, demonstrasjoner,
spinnekonkurranse og tilbud til barn og unge gjennom Ung Husflid.

•

I andre fylkes- og lokallag er det gjennomført en rekke kurs der spinne- og
ullinteresserte kan delta. Mange deltakere fortsetter å spinne etter kursene og det
oppstår spinnegrupper som viderefører kunnskapen i fellesskap.

Det har også vært kurs rettet mot saueeiere der praktisk arbeid med ulla har gitt større
kunnskap og forståelse for ullas kvaliteter som bla. farge og pigment. Noen av
bøndene har startet nisjeproduksjon med salg av vasket og kardet ull, og ferdig
spunnet garn. Selbu Spinneri har vært sentral i denne produksjonen.

Andre arrangement og utstillinger
Over hele landet har ull vært tema på festivaler og ulike arrangement. Fylkeslag,
lokallag og husflidskonsulenter har vært sentrale ressurser i planleggingen, alene eller i
samarbeid med andre. Eksempler på arrangement er: Fårikålfestivalen i Ringebu,
Fårefestvalen på Gol, Håndverk+ i Vågå, Ull og fårikålfestivalen på Oppdal, Den store
ulldagen i Førde med flere.
•

Det nasjonale vevsymposiet på Lillehammer høsten 2016 hadde ull som rød
tråd gjennom sine arrangement. Her hadde NHs lokallag i regionen aktiviteter og
demonstrasjoner med spinning på rokk og håndtein, og veving.

•

På Vestlandet har Ulluka i oktober fått godt fotfeste og arrangeres nå i både
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Arrangørene ønsker å bevare og
formidle kunnskapen om norsk ull og gi den tradisjonelle kunnskapen ny aktualitet
der gamle håndverksteknikker blir brukt på nye måter. Ulluka er et stort
samarbeidsprosjekt der museer, husflidsprodusenter og håndverkere, NHs lokallag,
garveri, garnprodusenter, leverandører av ull, husflidsbutikker og garnforhandlere
samarbeider.

•

I Telemark ble utstillingen «Norsk ull?» vist fram på Dyrsku´n 2016. Utstillingen
bygger på tidligere trykt materiale og viser strikkegarn fra 10 ulike norske
spinneri/garnleverandører: Sjølingstad Uldvarefabrik, - Rauma Ullvarefabrikk, Hillesvåg Ullvarefabrikk,- Sandnes garn, - Selvbu Spinneri, - Lofoten Wool, Telespin, - Pickles, - Leine Mriono, - Hoelfeldt Lund.
Utstilingen har senere vært vist på festivaler og arrangement bla i Lyngdal, Åresal,
Hægebostad, Hovden, Valdres og Lillehammer.
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•

I Hedmark ble utstillingen del av en vandreutstilling som NHs fylkeslag og
fylkesbiblioteket arrangerte. Utstillingen ble utgangspunkt for temadager, aktiviteter
og foredrag arrangert av NHs lokallag og lokale bibliotek.

•

Interessen for strikking har økt og utviklet seg gjennom flere år og det er mange
strikkearrangement, festivaler, hotelhelger mm, med strikking som tema. Festivaler
og andre arrangement synliggjør norsk ull, teknikker og kunnskap for et stort
publikum.

•

I Vågå bruker husflidslaget pilotprosjektet «Ull på norsk» som utgangspunkt for
integrering av fremmedspråklige. Der går husflid, håndverk, praktisk arbeid og
språkopplæring hånd i hånd.

•

«Venner gjennom hender» er et integreringsprosjekt støttet av LNU, der Ung
Huslfid fungerer som brobygger mellom ulike kulturer. Involverte lokallag er Østre
Aker Husflidslag, Gamle Oslo og Østensjø Husflidslag i samarbeid med Bøler
Tekstilverksted

Produktutvikling
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•

Varm på foten
I 2016 arrangerte NH en konkurranse «Varm på foten», for å hedre noen av de
mest anvendelige stikke-plaggene vi har: Sokker: - læsta, ragga, hosor, labba,
tøfler – kjært barn har mange navn. Det kom inn 44 bidrag. Det ble delt ut premier
for sokker, babysokker og tøfler. Alle bidragene ble, etter konkurransen, gitt til
Refugees Welcome to Norway.

•

At du hæler
Tidligere var det et læringskrav for 6. klassinger å kunne felle til hæl på en sokk.
Dette er langt fra målsettingene i dagens skole. For å dokumentere teknikker for
hælfelling ble det gjennomført et innsamlingsprosjekt «At du hæler» der teknikkene
dokumenteres. Resultatet av innsamlingen er tilgjengelig på NHs hjemmesider.

GODE SAMARBEIDSPARTNERE OG
BREDE NETTVERK
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SAMARBEIDSPARTNERE OG NETTVERK
Norges Husflidslag er verken produsent eller forhandlingspart i verdikjeden for ull.
Likevel satte NH seg mål om å bidra til økt tilgjengelighet og bruk av norske
ullprodukter. I dette arbeidet var gode samarbeidspartnere og et stort nettverk helt
avgjørende. Det ble inngått uformelt og formelt samarbeid med en rekke aktører som
delte ønsket om økt bruk og kunnskap om norsk ull.

KRUS prosjektet
KRUS-prosjektet ble gjennomført i 2015-2018 og handler om økt utnyttelse av norsk
ull. Prosjektet er tverrfaglig med mange interessenter. Prosjektet hadde fokus på
verdiskapingen fra norsk ull og en revitalisering av forståelsen for hvor klær kommer
fra.
Ullialt hadde overordnede målsettinger som var forenelig med KRUS prosjektets
målsettinger. NH var en av 14 samarbeidspartnere, og samarbeidet nært med
prosjektet med grunnlag i en samarbeidsavtale. Ingun Grimstad Klepp og Tone Skårdal
Tobiasson fra KRUS prosjektet har gjennom dette vært viktige samarbeidspartnere for
NH. De har gjennomført mange besøk i NHs lokallag og bidratt med mye kunnskap og
innsikt om ull generelt, om forbruk og tekstilhistorie, og vært sentral i arbeidet med
mulighet for merking av ullprodukter.

Norilia
Norilia samler inn og videreformidler ull fra norske sauebønder. Marion Tviland har
vært en viktig samarbeidspartner, kontaktperson og rådgiver for NH fra 2016. Gjennom
dette samarbeidet har NH fått tilgang til kunnskap om norsk ull bokstavelig talt helt ned
på mikroskopisk nivå. Norilia har vært en faglig støttespiller i tema som fiber, kvalitet og
eksport.

Norsk ullindustri.
Gjennom hele prosjektet har det vært utbredt kontakt med den norske ullindustrien:
Rauma Ullvarefabrikk, Hillesvåg Ullvarefabrikk, Gudbrandsdalen Uldvarefabrikk og
Krivi Vev. Disse bedriftene videreforedler norsk ull til produkter for salg. De er gjennom
dette de største og viktigste formidlerne av norsk ull målt i volum.
Gudbrandsdalen Uldvarefabrikk (GU) sluttet å bruke norsk ull på 1960-tallet. Den gang
var det for lite fokus på kvalitet, renhet og de beste kvalitetene var ikke tilgjengelig. Nå
har Norge igjen fokus på kvalitet, avl og sortering av ulike kvaliteter. Norsk ull blir nå
prioritert i bunadskvaliteter der dette er hensiktsmessig. Omlegging til mer bruk av
norsk ull er gjennomført i nært samarbeid med Norilia som leverer ull for
viderebehandling

Landbruket
Landbruksorganisasjonene og bøndenes virksomhet er svært viktig. Ullprisene settes
av landbruksoppgjøret hvert år. For en sauebonde tilsvarer inntekten for ull i
prosjektperioden under 5%. Betalingen bonden fikk pr. kilo (i prosjektperioden) varierte
fra 0-60 kroner.
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Forbausende nok var det mange sauebønder som hadde fordommer mot kvalitetene i
norsk ull. Det har derfor også vært behov for opplysningsarbeid rette mot bøndene.
De mest effektive tiltakene for å øke volumet av ull med høy kvalitet er det bøndene
selv som rår over. Det handler om satsing på avl og behandling av ulla i forbindelse
med klipping.
I 2017 rapporterte Norsk Sau og Geit at de hadde tatt ut et rekordhøyt antall værer fra
avl på grunn av ullkvaliteten. Grunnlaget for dette var økt kunnskap om
sammenhengen mellom avl og kvalitet. I praksis handler det om å avle opp dyr med
den beste ullkvaliteten og å utvikle gode rutiner for klipping.

REKO-ringer. En enkel distribusjonskanal mellom produsent og kunde.
Det har lenge vært mangel på omsetningskanaler for småskalaprodusenter. NH tok
høsten 2017 kontakt med Norsk Bonde og småbrukerlag og ville diskutere dette. Det viste
seg at de allerede var i etableringsfasen for REKO-ringer i en egen satsing på
småskalaprodusenter der nisjeprodukter som mat, skinn og ull mm fikk en
omsetningsarena. Ved starten av 2019 eksisterer det nærmere 40 REKO-ringer og det
etableres stadig nye. Dette har også gitt NH mulighet for å nå flere med budskapet om de
særegne kvalitetene i norsk ull.

Norsk Flid Husfliden
Norsk Flid Husfliden organiserer de fleste husflidsbutikkene i Norge. Gjennom disse
når NH den største brukergruppen av ull, - strikkerne. Også her har det vært arbeidet
med økt kunnskap om norske ullkvaliteter. Det norske strikkegarnet konkurrerer ofte
med import av strikkegarn med andre fibre og blandingsgarn. Valg av garn er ofte
knyttet til tilgjengelige mønstre designet av moteskapere og andre. Det har derfor vært
viktig å nå designere og gi dem økt kunnskap om og bevissthet rundt norsk ull, og alt
det innebærer av bærekraft, opprinnelse, dyrevelferd mm. I denne sammenheng er det
utarbeidet to brosjyrer: .- Norsk ull? og - Grøn Ull!

Den norske verdikjeden
Den norske verdikjeden er blitt et internasjonalt forbilde. Gjennom satsingsperioden har
NH fått positive tilbakemeldinger fra nordiske organisasjoner som har deltatt på
arrangement i Norge. De som har fulgt arbeidet peker på at vår sammenhengende
verdikjede er unikt for Norge. Dette gir prosjektet og Norge en status som
foregangsland i ullmiljøene i Norden. Noen oppsøker også de norske
kompetansemiljøene for å skaffe seg ny kunnskap.
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