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Referat 
 
Møte: Ull- og klipperådet 
Dato: 02.12.03 
Tilstede: Simen Halsa Bakken (Norske Saueklipperes Forening), Magne Langseth (Norsk sau- 

og geitalslag), Arne Flatebø, leder (Nsg), Sissel Berntsen (Fagtjenesten for ull) 
Fraværende:  
Referent: Sissel Berntsen 
  
 
 
Dette var første møte i Nsg’s nyetablerte råd: ”Ull- og klipperådet”. 
 
AF delte ut referat fra møte angående dreiebok for arrangører av klippekurs, som ble holdt 26. 
november. Deltakere: ML, AF og SB. Referatet ble hurtig gjennomgått. 
 
Deretter ble følgende saker behandlet: 
 
1) Arbeidsplan 2004 
 

a) Organisering av klippekurs 2004 
 

Det ble noe debatt rundt emnet fremtidig organisering mhp søknader om midler. 
Alle mener i utgangspunktet at det beste er at én person sentralt søker om midler, og SHB presiserte 
at NSF har et sterkt ønske om sentral styring, men styret i Nsg vil måtte avgjøre dette. Det er 
sannsynlig at desentralisering blir valgt, delvis pga ressurssituasjonen sentralt, men det kan også 
vise seg å bli nødvendig pga pågående endringer av betingelser for tilskudd. 
  
Derfor er det viktig å få ferdig en dreiebok med søknadsteknisk veiledning, som vil følge et brev 
angående situasjonen i fremtiden til fylkes- og lokallagene, planlagt utsendt i løpet av 2004.  
 
For øvrig bør disse kursarrangementene være til nytte for lokallagene på flere måter: De får erfaring 
med søknadsprosedyrer samt med selve arrangementene, og flere midler vil komme sauenæringen til 
gode. 
 
For 2004 spesielt vil det fremdeles være ML sentralt som søker om midler på vegne av de lokale 
arrangører, siden dreiebok ikke vil foreligge før ut på vårparten, mens søknadsfristene er lagt i 
forkant av dette tidspunktet. 
 
Det vil allikevel være nødvendig, også i fremtiden, med en sentral person til å kartlegge 
kursvirksomheten samt å avertere den i bladet Sau og geit. I tillegg kommer utsendelse av 
kursmateriell, evaluering mv.  
 
 
 
 

b) NM i saueklipping 2004 
 
SB har tidligere hatt kontakt med arrangører av klippemesterskap ifbm Fårefestivalen i Ål i 
Hallingdal. Kontaktperson har vært Leif Bratteng, som har vist stor interesse for å få lagt NM 2004 
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til dette arrangementet. 
 
AF har kontaktet Jon Grøsdal, fylkesleder i Buskerud sau- og geitalslag angående samme sak og vil 
også kontakte Leif Bratteng for å få samordnet interessene. 
 
Det vil bli sendt et brev til fylkeslaget angående opprettelse av en NM-komité. (AF) 
Svarfrist bør være medio januar. Ønsket tidspunkt for NM vil være siste del av september. 
 
Det var tidligere Norsk saueklippekomité som utpekte NM-arrangørene, og Fagtjenesten for ull som 
oppnevnte konkurransedommerne. Nå som Ullrådet har overtatt komitéens oppgaver, vil dommere 
bli rekruttert av rådet. Prosedyre må endres i arrangementshåndboken. (SB) 
 
Det ble på avviklingsmøtet i Nsk ytret ønske om ny rekruttering av NM-dommere og at de fikk mer 
omfattende opplæring. Det viser seg at flere er falt i fra og at kursingen de senere år har sklidd litt 
ut. FfULL lovet da å prøve å frigjøre tid til opplegg og ledelse av kursing, som i ”gamle dager”. 
 
FfULL gir hvert år premie til beste ullhåndtering i NM. 
AF foreslo at Ullrådet bevilger midler til en vandrepokal fra Nsg/Ullrådet til vinneren av NM. 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
ML/SB vil planlegge en liten ”minnestund” over nedlagte Nsk i forbindelse med NM. 
 
 

c) Annen aktivitet 
 
Saker Ullrådet skal befatte seg med:  
Inntil videre klippeopplæring/kursvirksomhet, NM i saueklipping. 
Etter kapasitet saker som Norsk ullstandard, gradering av ullpriser, faglig kompetanse for 
sauebønder mhp ullproduksjon, avlsarbeid på ull, kommunikasjon med norske ullbrukere, 
promotering av norsk ull… 
 
 
2) Budsjett for 2004 
 
I forbindelse med budsjettet ble det reist en del spørsmål rundt hva kursvirksomheten egentlig koster 
og hvilke midler man kan søke i tillegg til FfULL-midler. AF mente man burde prøve å fastsette en 
”pakkepris” pr kurs. ML hevdet at den varierende størrelsen på støtte fra andre instanser gjør det 
vanskelig å gi eksakt oversikt, men han anslo følgende: 
 
*  Midler fra ”andre kilder” pr kurs: 10-25.000,- kroner (Eller avslag…) 
 
*  BSF Telemark tok kr 15.000,-pr kurs  for organisering og søknad. ML hadde 
    påmeldingsdelen. Kan regne ca kr 20.000,- til sammen. 
 
*  Anslag for fremtidig kostnadsfordeling for FfULL-midler: Ca kr 17.000,- til lokale arrangører     
og ca kr 8.000,- til Nsg sentralt. Sum.  Ca kr 25.000,- 
Konklusjon: 
Man kan regne med kostnader ifbm hvert kurs på ca kr 60.000,- 
Kursavgift på ca kr 12.000,- 
Midler fra ”andre kilder”: Ca kr 20.000,- 
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FfULL-midler: Ca kr 25.000,- 
 
Problemstilling: Fast bunnfinansiering? 
 
Nsg’s finansielle bidrag vil være opprettholdelse av Ull- og klipperådet. 
 
FfULL har i inneværende periode kr 450.000,- til disposisjon for klippekursvirksomhet. 
I tillegg er det satt av kr 20.000,- til disposisjon for Nsk/Ullrådet. 
 
På bakgrunn av ovennevnte vil Ullrådets budsjett se ut som følger: 
 
Tilskudd fra Statens landbruksforvaltning via Fagtjenesten for ULL:    Kr  470.000,- 
Utsending av kursinfo:                                                   Kr    30.000,- 
2 stk annonser i Sau og geit:                                           ,,     20.000,-  
16 kurs á kr 17.000,-:               ,,   272.000,-  
16 kurs á kr 8.000,-:                          ,,   128.000,- 
Disponibelt for Ullrådet:        ,,     20.000,- 
----------------------------------------------------------------------------------   
Sum:          Kr  470.000,- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3) Orienteringssaker 
 

a) Arbeid med dreiebok for klippekurs 
 
Det er bevilget kr 68.350,- av FfULLs midler for inneværende periode til MLs arbeid med dreiebok 
for klippekurs. Det er viktig at boken blant annet gir en nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten ved 
søknad om kursmidler!  Ellers kan man gå glipp av tilgjengelige midler og i verste fall måtte avlyse 
kurs. Boken er planlagt ferdigstilt innen 1. april i år. 
 
4) Eventuelt 
 
Ingen saker under Eventuelt. 
 
 
Neste møte torsdag 15. april. 
AF sender innkalling. 
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