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Referat 



Sak 18/05 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 

Ull og klipperådet godkjenner innkalling og saksliste. 
Klippekonkurranse for saks meldes som en sak under eventuelt 
 
 

Sak 19/05 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 
Vedtak 

Ull og klipperådet godkjenner referatet fra møtet den 4. august 2005 
 
 

Sak 20/05 Kurs og kursmateriell 
 

a) Kurs for kåringsdommere 
 
Saksframstilling 

Fagtjenesten for Ull v/ Sissel Berntsen har søkt Statens Landbruksforvaltning (SLF) om kr.  
60.000,- i støtte for å holde et kurs for kåringsdommere med tanke på bedømming av ull på 
kåring. Norsk Sau og Geit ønsker også å bidra på dette kurset fordi det er naturlig for Ull og 
klipperådet å ta del i dette, og fordi et samarbeid mellom NSG og Fagtjenesten for Ull vil 
være en fin mulighet for å oppdatere kåringsdommerne også på andre områder enn 
bedømming av ull. Det vurderes derfor å søke om kr. 40.000,- til samme prosjekt i søknaden 
fra Ull og klipperådet til SLF. 
 
Vedlegg til saken 

Søknaden fra Ull og klipperådet til SLF 
 
Vedtak 

Det ble vedtatt at Ull og klipperådet skal søke SLF om kr. 40.000,- i støtte til kurs for 
kåringsdommere. Kurset skal, dersom man får støtte, arrangeres i samarbeid med Fagtjenesten 
for ull. 
 

b) Reglement for kåring av værlam 
 
Saksframstilling 

Høsten 2005 kom det ny ullstandard. Dermed er det på enkelte punkter stort sprik mellom 
krav ull ved kåring av værlam og krav til god klasse 1 ved bedømming av ull på slakteriene 
og ullstasjonene. Er det aktuelt for Ull og klipperådet å komme med en anbefaling overfor 
Avlsrådet for sau med tanke på å få en endring i kåringsreglementet? 
 



Dersom et eventuelt forslag går igjennom hos Avlsrådet for sau må også kursmateriell for 
kåringsdommere revideres. 
 
Vedlegg til saken 

Utklipp av reglement for kåring av værlam 
Utklipp av rundskriv til væreringer 10. august 2005  
 
Vedtak 

Ull og klipperådet ønsker å komme med følgende anbefalinger til Avlsrådet for sau når det 
gjelder kåringsreglement for ull: 
 
Margprosent: 
- Crossbred: maks. 5% (tidligere maks. 8%) 
- Spælsau: maks. 5% (tidligere maks. 15%) 
 
Dyrehår: 
- crossbred: som før (ikke noe) 
- spælsau: som før (ikke mer enn ”lite”) 
 
Fiberdiameter (middel my) 
- crossbred: 27-38 my (tidligere 27-40 my) 
- spælsau: som før (60 my) 
 
Maks. my: 
- crossbred: som før (inntil 60 my) 
- spælsau: inntil 80 my (tidligere inntil 90 my) 
 
Stapellengde: 
- crossbred: som før (minimum 8 cm) 
- spælsau: minimum 15 cm (tidligere minimum 18 cm.) 
 

c) Forslag til opplæringsvideo i saueklipping (og 
 ullhåndtering) 

 
Saksframstilling 

Svein Reiersen mener det bør lages en video som går kun på oppdatering til nyere 
klippeteknikk. Berntsen mener at en video også må ha en ullhåndteringsdel for å 
rettferdiggjøre bruk av eventuelle ullmidler. Foreslår at det utarbeides forslag fra alle 
interesserte parter, som sendes på høringsrunde i løpet av første halvdel av 2006. Deretter 
søkes det eventuelt om midler for 2007. Innhold bør diskuteres på dagens møte. 
Ull og klipperådet planlegger å søke SLF om tilskudd på kr. 50.000,- til denne videoen. 
 
Vedtak 

Ull og klipperådet går inn for at det lages en slik video. 
Det bør være en klippedel, en ulldel og en del som viser hvordan bonden best kan legge ting 
til rette for klipperen. 
Ull og klipperådet ber NSF om å ta opp dette på sitt neste møte. Hvem skal kommentere og 
hvem skal klippe på en eventuell video. 
 



d) Oppdatering av læreboka ”Vi høster ULL” (perm) 
 
Saksframstilling 

Det ser ut til at man har nok permer også til sesongen 2006. Deretter må det trolig trykkes opp 
nye permer. Dersom permen skal gjennomarbeides på nytt er det naturlig å ha dette klart til 
sesongen 2007 
 
Vedtak 

Personer og organisasjoner som er koblet opp i mot ullbehandling, ullkvalitet og saueklipping 
skal kontaktes for å få mulighet til å komme med innspill til endringer i permen. 
Fagtjenesten for ull tar etter det ansvar for sin del av permen, NSF for sin del av permen, 
mens NSG tar ansvar for sin del. 
 
Frister 

1. juni 2006:  Frist for forslag til endringer 
1. januar 2007: Permen skal være klar for trykking 
1. juni 2007:  Permen skal være klar for utsending 
 
Etter at permen er oppdatert er det ønskelig å få laget en plakat med illustrasjoner som viser 
hvordan man klipper sau. Det er meningen at plakaten skal være laminert slik at den kan 
henge i fjøset. Dette bør det søkes om midler til for 2007. NSF bes skaffe illustrasjoner til 
denne permen, mens ullansvarlig i NSG sjekker priser ved trykking. 
 
 

Sak 21/05 Premie til kvinnelige deltakere under VM/NM 
   i saueklipping 
 
Saksframstilling 

Det er få kvinner som konkurrerer i klipping av sau. Det bær være ønskelig å oppmuntre flere 
kvinner til å delta i slike konkurranser. Er det aktuelt å sette opp enn premie til beste 
kvinnelige deltaker under NM / VM for om mulig å øke interessen for konkurranser blant 
kvinnelige saueklippere? 
 
Vedtak 

Ull og klipperådet innstiller overfor styret i NSG at det bør opprettes en fast premie (ikke 
vandrepremie) som deles ut til beste kvinnelige deltaker i NM klassen (åpen nasjonal klasse). 
 
 

Sak 22/05 Informasjonssaker 
 
European Wool Group – møte i Italia 

Internasjonal Wool Textil Organication arrangerte en fire dagers konferanse i Biella som 
ligger nord for Milano. I tilknytning til denne konferansen hadde European Wool Group 
(EWG) et to dagers møte. EWG prøver å ta tak i utfordringer knyttet til europeisk ull. I tillegg 
til Jens Olav Leira fra Norge var det deltakere fra Italia, Frankrike og Spania. 



Det har blitt lite prosjekter ut av dette arbeidet EWG har lagt ned. Portugal har prøvd å selge 
ull i bulk. Nå ønsker lederen i EWG, Chopin, å få satt sammen et sekretariat slik at hun ikke 
lenger sitter med alt arbeidet alene. 
Det er viktig å få i gang et pilotprosjekt dersom man EWG skal fortsette, men det er 
uenigheter hvordan/hva slags prosjekter man ønsker. Det er også uenighet knyttet til omfanget 
av et eventuelt prosjekt. 
Et problem er at klippeprisene i Europa overstiger verdien av ulla. Leira mener at dersom man 
skal komme noe videre med dette må man løfte det opp på et høyere nivå, det vil si sikre seg 
mer støtte til arbeidet. 
Det skal avholdes nytt møte i mars. 
 
 

Sak 23/05 Eventuelt 
 

a) Ffulls godkjente budsjett for 2006. Endringer fra tidligere 
 
Informasjon 

Det blir ikke lenger tildelt midler øremerket arrangering av NM i saueklipping. Isteden blir 
det i år delt ut mer midler til dommerkurs. Dette reduserer imidlertid arrangørenes kostnader 
knyttet til dommere, slik at for arrangørene vil det ikke bety så mye. 
 

b) Klippekonkurranse for saks 
 
Vedtak 

Ull og klipperådet henstiller til NM arrangørene om å også arrangerer en klippekonkurranse 
for saks. Uldal får ansvar for å sende et brev til arrangørene.  

     
  
 
 
 

 
 
 


