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32/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer. 

 

33/2021 Referat forrige møte i rådet 16.02.2021 

  

Vedtak: Referat ble godkjent uten kommentarer. 

 

34/2021 Klippekurs 2021 

 

• Oppdatering 

2 av 15 kurs er trukket på grunn av for dårlig påmelding. Forventer 1 ny søknad fra Tysnes og 

eventuelt fra Akershus. Kurskalender blir oppdatert fortløpende. Har ikke fått noen 

tilbakemeldinger om interesse for kurs fra nord ennå. 



• Gjennomgang av evalueringsskjema for klippekursdeltakerne, oppgradert av Eirik og Tore 

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. 

Eirik sier at evalueringsskjemaet ikke er ferdig ennå, men det loves klart innen 1. september 

35/2021 NM i Ull- og klipp Bjerkreim 24.-25.09 2021 

NM arrangementet 

Etter at Oppdal trakk seg fra å arrangere NM i år på grunn av usikkerheten ved Covid                     

- 19 har det vært en utlysning av arrangementet på NSG web og en ringerunde til Oppland og 

Rogaland SG for å undersøke muligheten for et NM der. Resultat blir NM i Bjerkreim 24.-

25.09. Samkjøres med Bjerkreim-Mart’n hvis mulig. Hallvard Veen trekker i trådene for 

arrangementet. Arrangementet vil bli enklere enn de seinere år med rimeligere 

deltakeravgift, premieutdeling etter at finalene er ferdige på lørdag kveld og uten 

festmiddag. Hovedsaken er å arrangere NM i Ull og klipp. Lokallagene har satt i gang 

planleggingsarbeidet, med arbeidsoppgaver og søknader. 

Vedtak: Lokallagene Bjerkreim, Egersund, Helleland, Lund og Sokndal/ Heskestad tildeles NM 
2021 i samarbeide med Rogaland Sau og Geit og NSG sentralt. 
 

• Klippemaskiner fra Heiniger 
Peder Ramdal har ikke lenger samarbeide med Heiniger om lagring av klippemaskiner. Hvis 
NSG fortsatt kan bruke disse 4 maskinene til NM, kan NSG lagre disse? 
 
Vedtak: Eirik undersøker med Heiniger. Klippemaskinene kan lagres på NSG sitt hovedkontor 
på Ås.  
 

36/2021 Instruktørsamling ull- og klipp 24.09 under NM arrangementet 

 

Årets samling for klippeinstruktører blir arrangert i forbindelse med NM i Bjerkreim fredag 

24. september fra kl 15:00. Da vil alle instruktører delta på dommermøte og få nær kontakt 

med NM tevlinga på lørdag  

Program: Informasjon fra leder i NSG og leder i ull og klipperådet, deltakelse på 

dommermøte, sosialt samvær på fredag kvelden. Deltakelse på NM i ullhåndtering og 

klipping. Anne Grete sender ut invitasjon til de 17 sertifiserte klippeinstruktører NSG har. 

Vedtak: Det blir satt krav til instruktørene om å delta enten på dommersamling i 2021 eller i 

2022, for å være kursinstruktører videre. 

37/2021 Ullinnsamlingsavtaler, reforhandling av avtalen med Norilia før ullåret 2021-22 

Det er lite sannsynlig at tilskudd for de dårligste klassene på ull kommer tilbake. 

Jordbruksoppgjøret i år medførte 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 arrangeres et møte i begynnelsen av september med Norilia. Eirik, Else, Ronald, 

Lars Erik og Anne Grete deltar. Minimumskrav at fraktkostnad til bonden må fjernes for H2. 



38/2021 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 i begynnelsen av september for å klarlegge hva slags 

samarbeide NSG skal ha med Norilia. Eirik, Else, Ronald, Lars Erik og Anne Grete deltar. 
 

39/2021 Jordbruksforhandlingene 

Det er stor økning av bruk av norsk ull, bla. i mikrospinnerier, både når det gjelder H1 og 

andre kvaliteter. Er alle klar over dette? Det er viktig å informere om hvilke tanker rådet har 

angående ullhåndtering. Dette vil Lars Erik gjøre bla i Teamsmøte med lokallaga 25.08 og i 

Rep. møte i oktober. 

Vedtak: Ull- og klipperådet planlegger et møte i november for å diskutere innspill til 

jordbruksforhandlingene med Norilia og Fatland. 

 

40/2021 Klipping av sau og ullhåndtering; valgfag på Valdres Folkehøyskole? 

Eirik har laget en presentasjon til bruk på Valdres Folkehøyskole, men han har ikke fått noe 

svar i fra skolen. Else tenker at valgfag i dette temaet også kan være aktuelt på 

Folkehøyskolen i Hallingdal.  

 

Vedtak: Eirik prøver å ta opp kontakten med Valdres Folkehøyskole igjen. 

 

41/2021 Eventuelt 

• Else informerte om at det er stor interesse i Hallingdal for å utnytte den norske ulla. 

Ei gruppe har søkt og fått tilskudd gjennom Buskerud Sau og Geit til videre arbeide. 

Møtet ble avsluttet kl 10:00. 

 

Neste møte i Ull- og klipperådet blir onsdag 10. november kl 08:30-10:30. 

 

 
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 


