
Referat ull orienteringsmøte med Norilia 27.04.11, kl. 11.00 

 

Oppmøte: Tony Barmann (Norilia), Arild Grødum (Nortura), Albert Hommen, Britt L. 

Johansson, Sven Haughom, Martijn van Rooij (Vest-Agder Sau og Geit), Knut Eiken (Eiken 

Sau og Geit). 

 

Introduksjon 

Tony tok tid til å introdusere seg selv. Vi snakket veldig mye om problematikken med ull 

oppgjøret. Tony er relativt nytt i jobben, så han trengte å høre fra oss hva utfordringene er. 

 

Forskjell i oppgjøret 

Når det gjelder forskjell i oppgjøret mellom Forus og Gol hadde han følgende å si: SLF tar 

stikkprøver av ull resultatene på alle ullstasjoner.  Forus har ligget veldig høyt i utbetalingene, 

Gol litt lavere. Begge stasjonene er innenfor kravene til SLF og det skal være likt oppgjør 

mellom de forskjellige ullstasjonene. Hvis noen klager tar ullsjefen bedømmingen for seg og 

ser etter grunnen til at oppgjøret er lavere eller om det har vært gjort feil. Oppgjøret er over en 

10 års periode nok så lik. 

 

Kostnadene 

Nortura må spare kostnadene. Nortura sitter også i de minst attraktive områdene i Norge, og 

må derfor jobbe veldig effektivt. Hjemmeklipt ull skal sentraliseres, slakteriene skal beholde 

klippere og klassifisørene for slakteull. Forus har overkapasitet. 

 

Innspill fra deltakerne 

Sven mener oppgjøret har kommet raskt, men melding om når de henter ull kommer for sent.  

Knut sier at diskusjonene er mye større rund ull enn rundt kjøtt.  Han forteller om ullhistorien, 

med klassifiseringen i Egersund, Forus, Gol og Førde. Siste høst var det et raskt oppgjør, grei 

transportløsning, men kvaliteten var bedømt som dårlig, altfor mye klasse 2. Ull er eneste 

inntektskilde for lokallagene. Folk ville kjøre ull selv eller levere til konkurrenten.   

Britt nevner at vi legger veldig mye arbeid i ulla. 

Sven tilføyer til slutt at ull er viktig i avlskvalitet. 

 

Konklusjon 

Alle er enige om at smertegrensen er nådd.   

Det som vi kommer fram til at det er viktig med 3 ting: - rett oppgjør, grei transport, ikke lang 

heimelagring. 

 

Ønsket fra Vest-Agder Sau og Geit er å få en prøveordning på f.eks. 1 år med transport til 

Forus og så evaluering med tanke på kostnader, oppgjør og organisering. Tony tar det opp i 

Norilia systemet. 

 

Møtet sluttet ca kl. 14.00 

 

 


