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Ull og klipperådet 
 

 

Referat møte torsdag 17. november 2022 kl. 08:30 – 10:00  
 

Møtested: Teams 
 

Deltakere: Eirik Kolbjørnshus, leder 
Siv Heia Uldal, fagtjenesten for ull, Animalia 
Ronald Slemmen, styreleder NSG 
Lars Erik Wallin, generalsekretær NSG 

  Anne Grete Stabekk 
 

Forfall:  Tore Mellemsæther, representant aktive saueklippere  
Else Horge Asplin, representant fra styret i NSG 

 
Sekretær:  Anne Grete Stabekk 
 

Saksliste 
32/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

33/2022 Referat teamsmøte 18.08.2022    

34/2022 NM i ull- og klipp Oppdal 2022, oppsummering  
35/2022 NM i i ull- og klipp 2023, innspill/søknader 
36/2022 VM Ull- og klipp i Norge i 2026? Møte på Ås 15.12.2022 Oppsummering fra 3 møter i 
planleggingsgruppe i Oppland. Økonomi for forberedende samling 
37/2022 VM 2023 i Skottland, dommere, påmelding, brev i fra Alan Derryman 
38/2022 Hallingdal folkehøyskole, klippelinje 

39/2022 Instruktørsamling, klippeinstruktører 

40/2022 Oppsummering årets klippekurs 

41/2022 Oppsummering ullhåndteringskurs  

42/2022 Referat i fra årets ullfagdag arrangert av Norilia  

42/2022 Eventuelt 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
32/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent, med beskjed om sak, 

 under eventuelt fra Siv; ull og innspill til jordbruksoppgjøret. 

 

33/2022 Referat teamsmøte 18.08.2022    

Anne Grete gikk igjennom referatet og det ble godkjent uten kommentarer 

 

Vedtak: Referat ble godkjent  
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34/2022 NM i ull- og klipp Oppdal 2022, oppsummering  
Det var et flott arrangement i Oppdal. Lokaliteter var bra, nok sau og godt mannskap og 

dommere. Oppsatt tidsplan ble holdt og gikk over all forventning raskere på enkelte 

tidspunkt. Men tidsskjema og informasjon ut til andre var ikke bra. Et opptrykt program 

hadde vært ønskelig på informasjonstavle/vegg. Facebook og instagram hadde god dekning 

under arrangementet, men det har kommet kritikk på at en mer omfattende rapport burde 

vært lagt ut på NSG web raskere enn på tirsdag. Rapport og regnskap er ikke ferdig i fra 

Oppdal enda. 

35/2022 NM i i ull- og klipp 2023, innspill/søknader 
Søknad i fra Lokallaga i Midt-Gudbrandsdalen, Oppland er mottatt. De ønsker å arrangere 
NM 6.-7.10.2023, fordi dette er helga som er aktuell i samarbeide med Fårikålfestivalen i 
Ringebu. Et tidspunkt og arrangement som tidligere er prøvd og gir en vinn- vinn fordel, både 
økonomisk og når det gjelder publikum. Refererer til NM i 2016 i Ringebu. Dette er samme 
helg som NM i Gjeterhund. Ull- og klipperådet er takknemlig for søknaden, men ser at det 
ikke er heldig med to store arrangement samme helg. 
Kan det være aktuelt for gjeterhund å flytte sitt arrangement i 2023? NM i Ull- og 
klippehåndtering har et stort budsjett og økonomien er avhengig av god oppslutning lokalt. 
Ull- og klipperådet er ikke beslutningsdyktige da Tore og Else ikke er til stede.  
 
Vedtak: Søknad om å arrangere NM i Ull- og klippehåndtering i 2023 sendes Else og Tore på  
e- post for en tilbakemelding. 
Søknaden sendes deretter styret i NSG med uttalelse i fra Ull- og klipperådet. 
 
Tilbakemelding fra Tore og Else er kommet. Begge gir utrykk for at søknaden fra Midt-
Gudbrandsdalen bør godkjennes fra Ull- og klipperådet og anbefales videre til styret, med 
følgende kommentar:  
Styret bør komme med en henstilling til Gjeterhundrådet om å flytte på sitt arrangement for 
å unngå to store arrangementer på samme tidspunkt. 

 
36/2022 VM Ull- og klipp i Norge i 2026? Møte på Ås 15.12.2022 Oppsummering fra 3 møter i  

planleggingsgruppe i Oppland. Økonomi for forberedende samling 
Det sees som fornuftig å diskutere et eventuelt VM i Norge i 2026. Møtet kan gjennomføres i  
lokaler til NSG sentralt på Ås på ønsket tidspunkt. 

 
Vedtak: Anne Grete sender ut møteinnkalling. Økonomisk dekker NSG mat og husrom, mens  

interessenter dekker egen reise og deltakelse for møtet. 
 

37/2022 VM 2023 i Skottland, dommere, påmelding, brev i fra Alan Derryman 
Eirik orienterte om brev i fra Golden Shears. Både Sven Reiersen og Anna Leira er aktuelle 
dommere i fra Norge. Påmelding for deltakere er satt til 1. januar 2023. Det er planlagt et 
teamsmøte 23.11 kl 20, med Stian Espedal, angående videre planlegging av VM deltakelse 
osv. 
Stian har stilt seg villig til å serve VM laget fra Norge i Skottland. 
 
Vedtak. Det må lages en skriftelig avtale med Stian. 

Dommere og deltakere informeres om arrangementet og påmeldingfrist.  
NSG melder på laget til arrangementet. 
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38/2022 Hallingdal folkehøyskole, klippelinje 

Søknadsfristen er 1. februar. Og det har kommet 5. søkere til linjen per 20/11. Linjen kan 
maks ta 10 deltagere. Det er ikke satt noen minste antall foreløpig for om det blir klippelinje 
eller ikke. 
Det har vært god informasjon om linja i media og i fra Team ung. Eirik og flere 

ressurspersoner er knyttet opp mot tilbudet.  

 
39/2022 Instruktørsamling, klippeinstruktører  

              Eirik jobber videre med å planlegge en instruktørsamling med gamle og nye instruktører. 

              Det trensg nye instruktører i Vest fra Rogaland og nordover. Tidspunkt er tenkt februar, og 

aktuelt sted kan være Rogaland/ nærhet til flytransport. Kursinstruktører og tema er noe 

usikkkert ennå. 

 

Vedtak: Viktig å få dette på plass for å ha en forutsigbarhet for gjennomføring og slik at dette 

kan passe for instruktører. De plikter jo å delta på samliger og da må det også tilrettelegges 

slik at deltagelse lar seg gjøre. 

 

40/2022 Oppsummering årets klippekurs 

Det er arrangert 13 klippekurs hittil i 2022, derav 2 skolekurs som ikke mottar støtte. Stor 

deltagelse på kurs og ganske god fordeling i landet. To kurs i nord, men det ønskes flere kurs 

nord- vestover. Det er enda ikke mottatt sluttrapport fra 4 kurs. Dette trengs for å utbetale 

tilskudd. 

 

41/2022 Oppsummering ullhåndteringskurs        

 3 kurs er avholdt; i Østfold, Eidsvoll og Fåvang, med totalt 27 deltakere. Kurset er nok mere 

en våraktivitet da det er noe bedre tid for folk. 

 

42/2022 Referat i fra årets ullfagdag arrangert av Norilia  

              Siv informerte om dagen.  

En bra dag med foredrag om: 
- Beitemarka, et ukjent karbonlager 
- Alvorlig mangel på norsk kvalitetssull  
- Spennende resultater fra SIRK-ULL 
- Tursko av norsk ull 
 Og ikke minst Live klipping og info fra Ruth Jane Rossevatn, som klippet sau og fortalte om 

sin profesjon. TV 2 var på plass og sendte reportasje. 
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43/2022 Eventuelt 
  Ull og innspill til jordbruksoppgjøret  
              Siv kom med innspill om videre arbeide med brev til avtalepartnerne og  
              jordbruksforhandlingene angående bedret lønnsomhet for saueulla»? 
 Kanskje det burde vries litt på, finne på noe nytt, et bredere tema? Dette blir en av temaene  
              på neste møte i ull- og klipperådet. 
  Her må det tenkes kreativt. 
 Klippesessongen høsten 2023 
 Ronald stilte spørsmål om årets klippesesong og tilgang på klippere.  
 Det hadde vært problemer på Møre. 
 Behov for flere kurs i området. Må spilles inn til lokallag og fylkeslag. 
 
Møtet ble avsluttet kl 10:00 

Neste møte planlegges 20.12.2022 kl 08:30 
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