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1/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer. 

 

2/2021 Velkommen og presentasjon av nytt råd 
Eirik ønsket velkommen til møtet. Deretter presenterte rådet seg og informerte om 

sine interesser, arbeid og motivasjon for arbeide i rådet. 
Rådet har god fagutdannelse innenfor husdyr, de interesserer seg for ull og klipping 

og har en bred bakgrunn for å gjøre en god innsats for sitt fagområde.  

Lars Erik informerte om administrasjonen sine forventninger til rådet og om hvordan 
rådet har i oppgave å initiere de faglige oppgavene. 

Else ga utrykk for at styret ønsker at rådet skulle være med i tiden å fange de 
dagsaktuelle saker, diskutere disse og komme med innspill til styret. 

Helge informerte om sine erfaringer i løpet av de 10 årene som han har vært leder av 
rådet. Han dvelte ved økonomien i rådet, klippekurs og utdanning av instruktører, 

gjennomføring av NM og deltakelse i VM.   

 

 



3/2021 Referat teamsmøte 01.09.2020 

  Dokumenter som følger saken: Referatet 

 
Vedtak: Referat ble godkjent uten kommentarer. 

 

4/2021 Årsmelding 2020 
Dokumenter som følger saken: Årsmeldingen 

   
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent med noen små justeringer av teksten. 

 

5/2021 Ullpris 

Kan rådet arbeide for å øke ullprisen til produsent 
Siv, informerte om prosjekt der Animalia deltar og hvor støtte er innvilget  

1. «Amazing grazing», et prosjekt hvor man skal se på bærekraftig 
matproduksjon og fiber fra norske beitende sauer. Prosjektet er ledet av Nibio 
 

2. Opprinnelsemerking av norsk ull, forprosjekt. Dette kan ha betydning både for 

forbruker og industri 

3. Litteraturstudie over lavverdi ull i samarbeide med Nibio, forprosjekt. Her stilles 

det spørsmål ved hva som er gjort rundt om i verden for å få verdi av lavverdi ull; 

bruk av ulla i hager, gjødsel konvolutter etc. 

Hvordan øke andelen 1. klasses ull 

Ulike feltforsøk med bruk av lavverdi ull 

 

Fjerning av ulltilskuddet i de dårligste klassene kan medføre lengre klippeintervall 

og dårligere dyrevelferd. Kan vi komme med innspill til jordbruksforhandlingene? 

Norilia og Fatland ull arbeider med å få tilbake tilskuddet på H2. De har skrevet et 

brev, som vi ber om å få innsyn i. 

 

Vedtak: Ull- og klipperådet vil vurdere etter å ha lest Norilia og Fatland ull sitt brev 

om de skal henstille til styret i NSG om å komme med tillegg i brevet eller om det skal 

sendes et eget med innspill til styret og jordbruksforhandlingene.  

 

a) Har informasjon om endringene av ullprisen til saueprodusent vært god 

nok av NSG, Norilia og Fatland ull? 
Nei, den har ikke vært god nok. Det er viktig med info til bonden om pris. 

 

b) Forslag til noe vi kan bidra med om ikke informasjonen har vært god nok 
Sau og Geit når alle medlemmer. Positivt med stoff og informasjon der. 

Vedtak: Eirik tar kontakt med Norilia og Fatland ull og utfordrer dem til å komme 

med informasjon om sine priser i førstkommende Sau og Geit, frist 15.01. 

c) Kan vi knytte bedre kontakt til Norilia og Fatland ull for å ligge tettere på 

det som skjer? 

Siv tilbyr seg å være et mellomledd.  

Eirik ønsker å ha begge med på neste møte den 28.01  

 

Vedtak: Siv tar kontakt og inviterer dem til neste møte 



6/2021  Klipping 

a) NM – Har vi arrangør til NM 2021? Og hvordan jobber vi for å få et godt 

arrangement? 

Arrangementet som var tenkt å gjennomføres på Agrisjå 2020 i Stjørdal ble avlyst 

på grunn av Covid 19. Det er viktig å ha lokallag/fylkeslag som arrangører og ikke 

for mye ansvar lagt over på privatpersoner. Vi satser på at det lar seg gjøre å 

arrangere NM 2021. 

Vedtak: Tore spør Heggvold i Sør-Trøndelag angående 2021 og setter svarfrist til 

15.01. 

 

b)  Klippekurs – rekruttering til slike kurs. Er den god nok og har vi     

     oppfølging på evt nye talent? Dette er et diskusjonstema som det 

    er verdt å bruke noe tid på. 

i. Kan vi utfordre NSG ung der vi spør hvordan vi skal kunne få ungdom inn i 

saueklipperyrket 

ii. Er det en reell mulighet for å få dette inn i en undervisningsform på en 

landbruksskole i Norges land, eller evt folkehøyskole? – Helst da et linjevalg 

Vedtak: Det undersøkes med kontaktperson Arne Haukås på Øya vgs og kontakt på 

Tomb Jordbruksskole om det kan være aktuelt og interesse for å legge inn kurs som 

et valgfag på skolene. Tore tar kontakt med Øya og Eirik tar kontakt med Tomb. 

iii. På evalueringsskjemaet bør ett spørsmål være: Hvilke ambisjoner har du med 

klipping i fremtiden. 

iv. Dette er noen av de tankene som er nevnt, har vi andre tanker rundt temaet? 

Det er viktig å beholde de som har gått kurs videre og gi dem erfaring.  

 

c) Klippeinstruktører: Er de noen som trenger oppdateringer og hva kan vi 

gjøre for disse? Bidrar alle instruktørene og holder kurs? 

Det er viktig at oversikt over klippeinstruktører på NSG web er ajour. Anne Grete 

holder tak i dette. Det planlegges en instruktørsamling før neste kurssesong. Der 

det blir møteplikt 

 

7/2021 Ullhåndteringskurs 
Det var stor interesse for å delta på pilotkursene våren 2020.  

Planlagt evalueringsmøte med Nortura bør gjennomføres og deretter må det 

utdannes instruktører slik at det kan tilbys kurs til høsten. 

 

Vedtak: Anne Grete kontakter Marion, Sten Terje og Terje og Siv for et 

evalueringsmøte på teams og gjennomfører dette. 

 

8/2021   Artikkel i Sau og Geit 
Rådet presenterer seg og informerer om interesser, motivasjon og ambisjoner for å      

sitte i rådet. Frist for innsending med bilde til Anne Grete innen 11.01. 

 

Vedtak: Eirik skriver et innlegg fra ull- og klipperådet med eventuelt hjelp av Anne 

Grete 

  



9/2021  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 

   

Vedtak: Budsjett tas opp på neste møte 

 

10/2021  Handlingsplan 2021 

- Innspill jordbruksforhandlinger, ullpris 

- Oppsummeringsmøte pilot ullhåndteringskurset 

- Samarbeide med Animalia om oppdatering av CD 5 deler,37 min klippeutstyr, 

klipping, ullhåndtering, ullklassifisering og industrien 

- Samling for klippeinstruktører 

- NM i ull og klipp 

- Videreutdanning av klippere 

- Klippekurs 

- Ullhåndteringskurs 

 

11/2021  Eventuelt 

- Siv informerte om at Animalia er i ferd med å gi ut ny Saueplakat 

og at Bondevennen i den sammenheng vil kjøre en serie med presentasjon 

av saueraser. 

- Kjell Erik takket Helge for den innsatsen han har gjort for NSG gjennom  

10 år i Ull- og klipperådet. 

 
 

Møtet ble avsluttet 12:20 

 
 

Neste møte blir 28.01, kl 09-11  

Anne Grete kaller inn til teams møte 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
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 


