
 
 

För dig som använder taggen/märkningen Ull i Uppland 
 
Vad roligt att du vill vara med och verka för tillvaratagandet av den värdefulla resursen ULL i 
Uppland tillsammans med oss! 
 
Det är den ideella föreningen Ull i Uppland som står bakom märkningen Ull i Uppland. 
Genom denna märkning vill vi underlätta marknadsföring och kunskapsspridning om ull som 
material. 
 
Varje användare av märkningen måste till föreningen försäkra att man uppfyller de krav, 
listade nedan, som ställs för att få använda märkningen på produkter som tillverkas 
och/eller säljs. Märkningen får endast användas på de produkter som uppfyller kraven. 
 

• Jag är medlem i föreningen Ull i Uppland 
• Jag har deltagit i och fortsätter att delta i utbildnings-/fortbildningsaktiviteter 

anordnade av Ull i Uppland eller i samarbete med hemslöjdskonsulenten i Uppland 
minst en gång per år. 

• Jag har en medveten prissättning – och följer skatteregler, värderar material, 
kvalitet, arbete och hantverk. 

• Märkningen används till ullprodukter. När produkten har ett blandat material så är 
det fråga om ett medvetet materialval i kombination med ull. 

• Jag kan kryssa i minst två av de givna kryssrutorna i taggen för den produkt som 
taggen används för, såsom: 

 
Denna produkt är: 
 Tillverkad av svensk ull 
 Tillverkad av uppländsk ull 
 Producerad i Uppland 
 Formgiven i Uppland 
 Annat 

 
Alla användare ansvarar för en seriös användning av märkningen, så att den blir den symbol 
och signal om ullprodukter av god kvalitet som vi önskar för att främja efterfrågan på 
ullprodukter. Beroende på vilken typ av produkter man säljer tänker vi oss att man inte 
märker varje enskild produkt, utan snarare lämnar med taggen vid själva försäljningen. Då 
kan man också få ett tillfälle till samtal med kunden om ull, uppländsk ull och tillverkningen 
genom att visa på de ifyllda kryssrutorna. Om man vill använda märkningen direkt på 



produkterna, tex vid kommissionsförsäljning, önskar vi att man gör fästningen enligt 
instruktionen som medföljer leverans av beställningen. 
 
Föreningen vill också främja en kunskapsutveckling hos våra användare av märkningen, och 
ordnar därför antingen själva eller i samarbete med hemslöjdskonsulenten i Uppland några 
utbildnings-/fortbildningsaktiviteter per år i form av kurser, föreläsningar, studiebesök eller 
seminarier på olika teman som har relevans för ull och ullanvändning. Se vår hemsida för 
aktuella aktiviteter – www.ulliuppland.se  
 
När du vill beställa taggar skickar du ett mail via Kontakta oss på hemsidan med uppgift om 
hur många du önskar beställa. Du får en faktura och leverans sker så snart fakturan betalats. 
 
Taggarna levereras ovikta, med en vikt som modell för hur du viker de övriga.  
 
Vi vill gärna gå feedback på hur denna märkning som vi påbörjat under 2016 fungera, så 
välkommen med synpunkter – via Kontakta oss på hemsidan 
 
MvH 
Styrelsen föreningen Ull i Uppland 
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