
Ull og klipperådet 
 

 

Referat møte tirsdag 18. januar 2022 kl. 08:30 – 10:00  
 

Møtested: Teams 
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……………………………………………………………………………………………………… 

1/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Eirik takket for ny tillit som leder av ull- og klipperådet for 2022 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer 

 

2/2022 Referat teamsmøte 15.12.2021 

Anne Grete gikk igjennom referatet og leste opp brev som var kommet i fra Oppdal Sau og 

Geit, angående orienteringer for NM 2022 

 

Vedtak: Referat ble godkjent med informasjon ift NM 2022 fra Oppdal Sau og personalsak i 

fht instruktørlista. 

 

3/2022 Årsmelding 2021 
Forslag til årsmelding ble gjennomgått av Anne Grete. Kommentar angående fordeling av 

kursa rundt om i landet. 

 

               Vedtak: Forslag til årsmelding er enstemmig godtatt og blir levert inn av Anne Grete 



 

4/2022 Regnskap 2021 og budsjett 2022 

 Regnskap og budsjett er ikke klart ennå og gjennomgang utsettes til neste møte 

 

5/2022 Handlingsplan 2022 

- Innspill jordbruksforhandlingene, ullpris 

- Ullhåndteringskurs 

- NM i ull- og klippehåndtering 2022 

- NM i ull- og klippehåndtering 2023 informasjon i Sau og Geit og søknadsfrist 

- Kurs for klippeinstruktører 

- Klippekurs, oppdatert instruktørliste og ny kursvurdering 

Vedtak: Handlingsplanen vedtas 

 
6/2022 Jordbruksforhandlingene 

Siv ajourfører brev som ble brukt i fjor med nye statistikker og dette brukes videre til innspill i 

jordbruksforhandlingene. 

 

Vedtak: Innspill til Jordbruksforhandlingene om økning av tilskuddssatser for norsk ull og 
brev om H2 tilskuddet sendes til Lars Erik for videre behandling i styret. 
 

7/2022 Ullhåndteringskurs 2022 

På grunn av økende smitte av Covid 19 mener ull- og klipperådet, Terje Bakken og  

Stein Terje Moen at instruktørkurset må utsettes til høsten. Det vil være et sjansespill om 

oppstart og utdanning av instruktører, med forfall og sykdom ute i felt der kursene skal 

arrangeres. 

Det ligger 150 luper klare hos NSG og flere bør lages før høsten. Anne Grete sørger for dette. 

Når nye luper skal bestilles kan en annen type lupe vurderes. 

 
Vedtak: I samråd med kursinstruktører er det bestemt at ullhåndteringskurs må utsettes til 

høsten. 

 
8/2022 Artikkel i Sau og Geit 1/2022, Ullnummer 

Anne Grete gjør klar stoff til førstkommende Sau og Geit; informasjon om klippekurs, 

ullhåndteringskurs, formidling av saueklippere og NM 2022 i Oppdal. Det bør også utlyses 

arrangører for NM 2023. 

9/2021 Eventuelt 

Det trengs utdanning av saueklippere nord i landet.  Det bør legges til rette for å arrangere 

minst et kurs nord for Trøndelag i 2022. 

 

Vedtak: Anne Grete kontakter instruktør Robert Tangrand, Lofoten og vurderer også frakt av 

andre villige instruktører oppover med fly. 

Neste møte planlegges 03.02.2022 kl 10:00. 

Møtet ble avsluttet kl 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 

mailto:eirik.kolbjornshus@nortura.no

