Ull og klipperådet
Referat møte onsdag 16. juni 2021 kl. 08:00 – 10:00
Møtested:

Teams

Deltakere:

Eirik Kolbjørnshus, leder
Tore Mellemsæther, representant aktive saueklippere
Else Horge Asplin, representant fra styret i NSG
Siv Heia Uldal, fagtjenesten for ull, Animalia
Ronald Slemmen, styreleder NSG
Lars Erik Wallin, generalsekretær NSG

Sekretær:

Anne Grete Stabekk
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24/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.
25/2021 Referat forrige møte i rådet 28.01.2021
Vedtak: Referat og innkalling ble godkjent.

26/2021 Forespørsel fra Gausdal om hjelp til midlertidig oppholdstillatelse for utenlandske
klippere
Eirik fortalte at klipperen i fra Storbritania, som hadde problem i forhold til Brexit og
oppholdstillatelse i Norge nå hadde fått tillatelse. Norsk Sau og Geit har som formål
at all sau skal klippes. NSG arrangerer årlig ull- og klippekurs og ønsker at
kursdeltakerne skal få utøve praksis.
Vedtak: Ull og klipperådet ønsker at NSG prioriterer norsk arbeidskraft ved klipping
av sau.
27/2021 Klippekurs 2021
• Innkomne søknader
Det har ved søknadsfristens utgang innkommet 15 søknader om støtte til tilskudd for
ull- og klippekurs 2021. Kursene fordeler seg godt på A og B kurs. Men det er ikke
innkommet søknader til kurs nord for Trøndelag.
Vedtak: Alle søknader innvilges og Anne Grete legger ut klippkurskalenderen på Web
og i Sau og Geit. I tillegg undersøker hun med instruktører og fylkes/lokallag nordover
om mulige steder for å arrangere kurs.
•

Gjennomgang av evalueringsskjema for klippekursdeltakerne
For å synliggjøre deltakernes innstilling/ evne og vilje til å fortsette å praktisere
klippeferdighetene videre, foreslås det å utbedre evalueringsskjemaet med spørsmål
som vil gi svar på dette. Det ønskes også en mentorordning.
Vedtak: Eirik og Tore samarbeider om å forbedre skjemaet med slike punkter og har
det klart før sommerferien slik at det kan sendes ut til høstens kurs fra august av.

28/2021 NM i ull- og klipp Oppdal 1.-3.oktober 2021
Eirik har vært i kontakt med Oppdal Sau og Geit, som har sagt seg villig til å arrangere
NM. Det er imidlertid usikkerhetsmomenter ved gjennomføring av arrangementet på
grunn av Corona.
Vedtak: Vi venter på sikkert svar fra Oppdal i nærmeste framtid og før sommerferien.
29/2021 Samling for klippeinstruktører på fredag 1. oktober under NM
arrangement
Årets samling for klippeinstruktører planlegges å arrangeres i forbindelse med NM
arrangementet i Oppdal fredag 1. oktober. Da vil alle instruktører delta på bla
dommermøte og få nær kontakt med tevlinga.
Vedtak: Tore og Eirik lager forslag til program og budsjett. Anne Grete sender ut
e-post til instruktører og forespør om det kan være aktuelt å ankomme torsdag kveld.

30/2021 Ullinnsamlingsavtaler, reforhandling av avtalen med Norilia før ullåret 2021-2022
Det er lite sannsynlig at tilskudd for de dårligste klassene på ull kommer tilbake.
Jordbruksoppgjøret i år medfører ikke dette.
Det er misnøye med ny avtale ute i felt. Avtale inngått desember 2020 medførte 20%
dårligere utbetaling til lokallaga. Ny avtale må drøftes i god tid før 2021-22.
Det er uheldig at tilskudd er fjernet på H2 og at det gis fraktkostnad på dette.
Vedtak: Det ønskes en samtale med Norilia. Eirik, Else, Ronald, Lars Erik og Anne
Grete deltar. Minimumskrav at fraktkostnad til bonden må fjernes for H2.
31/2021 Ullhåndteringskurs, hva gjør vi, diskusjon i rådet
Planlagt Pilotprosjekt våren 2020 med totalt 10 kurs. Her var Stein Terje Moen og
Terje Bakken fra Norilia instruktører og de lagde et kursopplegg som ble gjennomført
på 2 kurs, ett i Trøndelag og ett i Troms med 21 deltakere. Kursdeltakerne var veldig
godt fornøyd med kurset. Det var påmelding gjennom deltager.no og kursavgift på
kr. 800. Kursmateriale var ullhåndteringssett med lupe fra NSG og teoridel fra Norilia.
Det ble i tillegg avlyst 3 kurs med 21 påmeldte. Planen videre var å utdanne
instruktører for å kjøre kurs i lokallaga landet rundt. Dette har stoppet opp pga
Corona.
Vedtak: Det arrangeres et møte for å klarlegge hva slags samarbeide NSG skal ha
med Norilia. Eirik, Else, Ronald, Lars Erik og Anne Grete deltar.
31/2021 Eventuelt

•

Eirik skal neste uke ha møte med Valdres Folkehøyskole angående å få klipping og
ullhåndtering inn som valgfag på skolen fra og med neste år.

•

Referat fra møter i Ull- og klipperådet legges ut på NSG web når det er godkjent.

•

Lars Erik informerte om at det skal være et møte mellom Rauma, Norilia,
Fagtjenesten for ull og NSG fredag 25. juni.

•

Eirik foreslår sak til neste møte; Innspill til neste års jordbruksforhandlinger om å øke
prising av norsk ull.

Møtet ble avsluttet kl 10:00.

Leder:
Eirik Kolbjørnshus
Sekretær: Anne Grete Stabekk
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