
Ull og klipperådet 
 

 

Referat møte torsdag 28. januar 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 
Kjell Erik Berntsen, styreleder NSG 
Lars Erik Wallin, generalsekretær NSG 

 

Sekretær:  Anne Grete Stabekk 
 

Saksliste: 

12/2021 Velkommen og en kort presentasjon av møtedeltakerne 

13/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

14/2021 Gjestene MarionTviland og Anders Nertoft har ordet 

15/2021 Referat teamsmøte 06.01.2021 

16/2021 Klippe NM 2021 

17/2021 Klippekurs 

18/2021 Siv og prosjekter.  
19/2021 Arbeidsplan for redigering av «klippefilmen» 
20/2021 Instruktørsamling/kurs  

21/2021 Ullhåndteringskurs 

22/2021 Budsjett 2021 

23/2021 Eventuelt 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

12/2021 Velkommen og en kort presentasjon av møtedeltakerne 

  

13/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer. 

 

14/2021 Gjestene MarionTviland fra Norilia og Anders Nertoft fra Fatland har ordet 

a) Marion fortalte at det er krevende tider i ullmarkedet, som følge av Covid 19 . Det 

er god etterspørsel på C1 den beste kvaliteten, men øvrige sortiment og kl 2 har gått 

fra vondt til verre. Internasjonalt preges prisen av markedet i Kina. Kina kjøper 

mindre og ønsker finere ull, merinoull. Det skaper handelskrig med USA.  

Hos industrien i Norge går det godt, stor popularitet rundt strikking. 



Prisen på god ull holder seg fortsatt godt. Norilia nekter ikke å ta imot ull av dårligere 

kvalitet, men prisen blir dårlig. De ønsker heller at bonden finner egne bruksområder 

for ull av dårlig kvalitet. Men totalt vil ikke bonden kunne sitte igjen med et negativt 

oppgjør.  

 

Anders informerte om at Fatland er i samme situasjon. De har omsetning, men 

ullmottaket driver mer veldedighetsarbeide enn butikk. De opplever at ull fra New 

Zealand svømmer inn over Europa. Prisen er lavere og det er vanskelig å konkurrere.  

Fatland har 3 ullstasjoner i landet og de prøver å dekke hele landet. 

Det prøves ut å finne andre bruksområder for ull av dårligere kvalitet. Det er 2 

«stibygger» prosjekter i Norge. 

 

For å få inn god ull til stasjonene påpekte både Marion og Anders at følgende punkter 

betyr mye: 

- Værlamkåringer for å skaffe avlsdyr med god ullkvalitet og lite marg 

- Opplæring av klippere; riktig sortering av ulla under klipping for å skille ut siste lår 

- God ullhåndtering, opplæring 

- Tidlig klipping for å unngå filting av ulla 

- Riktig fôring og stell før klipping 

- Viktig å få inn høstulla, bedre kvalitet 

- Informasjon ut til bonden om prissetting og systemer 

 

b) Siv har vært pådriver for å få til brev til Jordbruksforhandlingene som Norilia, 

Fatland og  NSG har signert. Norge har et godt velfungerende system når det gjelder 

ull og samarbeide mellom de forskjellige ledd. 

 

c) Hva kan vi gjøre for å bli gode sammen for sauebonden? 

Eirik påpekte at det nå er mange prosjekter på gang og mente at det er viktig at 

forskningsmiljøet forankres ute i felten i sauenæringa. 

 

15/2021 Referat teamsmøte 06.01.2021 

  

Vedtak: Referatet ble godkjent uten kommentarer. 

 

16/2021 Klippe NM 2021 

 Tore orienterte om at Oppdal Sau og Geit ønsker å arrangere NM Ull- og klipp 2021? 

 De sender inn en enkel søknad.  

 Det er viktig at de får svar tidlig slik at de kan komme i gang med planleggingen. 

Viktig også å informere ut på web om arrangører når dette er klart. 

  

Vedtak: Ull- og klipprådet innstiller ovenfor styret å godta søknad fra Oppdal som NM 

arrangør 2021. 

  



17/2021 Klippekurs 

a) Eirik har vært i kontakt med Valdres Folkehøyskole om å legge inn saueklipping og 

ullhåndtering som valgfag. Skolen tente og han venter på svar. Han skal også 

undersøke med Tomb vgs i Østfold. 

Tore har vært i kontakt med Øya vgs i Kvål og der kommer de med innspill om at 

de kan tenke seg å gå ut til tidligere kursdeltakere og invitere dem spesielt til 

videregående kurs. 

 

b) Anne Grete utarbeider forslag til stoff angående ull- og klippekurs i Sau og Geit, 

frist 5. mars.  

 

18/2021 Prosjekter som er i gang 

Siv informerte om at arbeide med prosjektene er i gang. 

Betyr opprinnelsesmerking noe? Det er gjort en avtale med en aktør om en stor 

markedsundersøkelse, 500 respondenter.  

 

19/2021 Arbeidsplan for redigering av «klippefilmen» 

Filmen på 12 minutter om spælsau er OK. Siv ønsker å dele opp klippefilmen på 36 

minutter for å oppnå tidsriktige lenger, med flere småsekvenser.  

Hun ønsker å få hjelp av både Marion, Anders, Eirik og Tore for gjennomgang og 

vurdering. 

Det poengteres at det er viktig å få inn ullsortering i forbindelse med klippeteknikken. 

Filmen planlegges å spilles inn i vår. Siv tar kontakt med Eirik angående filming. 
 

20/2021 Instruktørsamling/kurs 2021  

 

Vedtak: August ble foreslått som tidspunkt. Eirik undersøker muligheter for kurssted. 

Instruktør og program planlegges nærmere. 

 

21/2021 Ullhåndteringskurs 

 Anne Grete innkaller til oppsummeringsmøte med Marion, Terje og Stein-Terje. 

 

22/2021 Budsjett 2021 

 Klippekurs kr 1 000 x 15  kr 150 000 

 Instruktørsamling   kr   50 000 

 Omdisponerte midler fra 2020 kr   75 000 

 NM ull og klipp   kr   75 000 

 Møtegodtgjørelse   kr  ? 

 

 Lars-Erik ga uttrykk for at 5 møter kunne godkjennes og at rådet holder kontakt. 
 
  



23/2021 Eventuelt 
a) Siv informerte om at det kom til å bli kurs for ullklassifisører 22.-23.06. 

 
c) Hvordan løser vi klippesituasjon nå i vår om vi får redusert med utenlandske 

klippere inn i landet? Det er nå innreiseforbud for utenlandsk arbeidskraft. 
 
Har vi nok med bare norske klippere? 
Eirik ønsker å spille på norske klippere og informere på web om situasjonen. 
I tillegg kan vi spille på team ung og be dem spre info.  
 
Kjell Erik mente at det ikke var nok norske klippere. 
Det ble diskutert å eventuelt lage et skriv for å sende til lokallaga, som de kunne 
bruke ved søknad om tillatelse ved behov for utenlandsk arbeidskraft. 

 
 Vedtak: Eirik skriver et stykke til NSG web og sender ut til gjennomgang i rådet. 
 Anne Grete sender en henvendelse til Team ung. 
 Behovet for å lage et skriv avventes inntil videre. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl 10:00. 
 
 

Neste møte blir 10. juni kl 08:00-10:00 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Leder:      Eirik Kolbjørnshus    Tlf. 906 36 310  E-post: eirik.kolbjornshus@nortura.no 
Sekretær: Anne Grete Stabekk         Tlf. 902 01 429 E-post: ags@nsg.no 


