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Norilia AS 

v/ adm.dir. Morten Sollerud 

Pb 360 Økern 

N-0513 OSLO 

 

 

Ang. ull levering Vest-Agder til Norilia 

 

Åseral, 6. februar 2011, 

 

 

Styret i Vest-Agder Sau og Geit har fått høre fra flere medlemmer i fylket at de er misfornøyd 

med ulloppgjøret de siste årene. Enkelte medlemmer har hatt omtrent like antall klipte dyr 

hvert år, og kan derfor tydelig se forskjellen i oppgjør, selv tatt i betraktning at prisen på ull 

har gått ned litt. Prisene synes å være betydelig lavere og mer ull blir kvalifisert som 2. klasse. 

I følge medlemmene har misnøyen begynt ved tidspunktet der man gikk over fra ull leveranse 

til Forus til ullanlegget i Gol. Styret er klart over (små) forskjeller i kvalifisering fra person til 

annen, men her virker det som om det finnes forskjeller fra anlegg til annet. 

 

Om tidligere spørsmål fra enkelte medlemmer til ansatte i Nortura ang. denne problematikken 

blir det fortalt at de som regel blir avfeid med svaret: “Det er umulig, for alle ansatte innen 

ullkvalifisering får samme kursing.” 

 

Videre går det fram av samtalene med lokale medlemmer, at man får en annen behandling når 

man ringer og klager på oppgjøret. Svaret er da gjerne: “Ring meg neste gang du sender ull, 

da skal jeg personlig kvalifisere ullen din.” Er det slik å forstå at det er bare de som ringer og 

klager som får bedre oppgjør? Og har personen man snakker med fått et annet, bedre slags 

kvalifiseringskurs enn de andre på samme anlegget, siden han ser ut til å kunne love et bedre 

oppgjør for neste gang? 

 

Til slutt mener styret i Vest-Agder Sau og Geit at det er mer hensiktsmessig for ull fra Vest-

Agder til å bli sendt til Forus, med tanke på miljø og transportkostnader. I tillegg har styret 

hørt at det er ledig kapasitet på Forus, og styret ønsker å utnytte kapasiteten på anlegget i 

nærheten av fylket. 

 



VEST-AGDER SAU OG GEIT 

org.nr.969623161 

  http://www.nsg.no/vest-agder 
 

 
Leiar & medlem i 

Rådgjevande rovviltutval 

Nestleiar & gjeterhund- 

ansvarlig 

Fylkessekretær & 

webmaster 

Kasserar & rovvilt- 

ansvarlig 

Styremedlem & 

Naturligvis-ansvarlig 

Sven Haughom Osmund Viken Martijn van Rooij Helge Verdal Britt Ljosland Johansson 

Haughom Nøtland  Gardsveien 20 Kvåle  Ekså 
4440 Tonstad 4550 Farsund 4540 Åseral 4596 Eiken 4544 Fossdal 

Tlf 38 37 08 51 Tlf: 38 39 04 98 Tlf  38 28 32 33 Mobil: 953 05 668 Tlf  38 28 38 48 

Mobil: 913 41 907 Mobil: 907 12 252 Mob. 907 33 572 hverdal@live.no  Mob. 915 39 337 
shaughom@gmail.com osmundviken@hotmail.com geitogsau@gmail.com Giro: 2801.23.13839 brijos@online.no 

  

 

Styret i Vest-Agder Sau og Geit ønsker svar på følgende spørsmål: 

 

1. Kan Norilia bekrefte at ulloppgjøret for bøndene i Vest-Agder, tatt vekk effekten av 

ren prismessige årsaker, har gått ned siden ullen blir levert til Gol? 

2. Hvis svaret på 1. spørsmålet er ja, hva så er grunnen til det? 

3. Hvis svaret på 1. spørsmålet er nei, hvordan forklarer Norilia da lavere oppgjør med 

bøndene? 

4. Stemmer det at det svarer seg å klage uansett, og oppfordrer Norilia dermed indirekte 

bøndene å klage på oppgjøret? 

5. Hva er fordelene for Nortura / Norilia, samt bøndene i Vest-Agder å levere ull til 

ullstasjonen i Gol fremfor ullstasjonen på Forus? 

 

 

 

Styret i Vest-Agder Sau og Geit ønsker å få svar på overstående spørsmål før årsmøtet sitt, 

som blir 26. februar 2011.02.06 

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

 -s- 

 

Martijn van Rooij 

Fylkessekretær Vest-Agder Sau og Geit 

 

 

 

 

Kopi per e-post: 

  

- kontaktperson Ull Norilia Kristin Orlund 

- Gol Ullstasjon v/ Stein Terje Moen 

- Forus Ullstasjon v/ Frode Fossmark 

- NSG Oslo 


