
 
 

KÅRING AV BUKKEKJE 2018 

Avls- og seminsjef Thor Blichfeldt, 19.04.2018 

1 Gjeldende kåringsregler 

Gjeldende regler er vedtatt i Fagrådet for geit 22.02.2017 og godkjent i styret i NSG 13.03.2017.  

De kan hentes i sin helhet fra NSG sin web: www.nsg.no/geit , menypunktet «Kåring geit». 

Kåring av bukkekje er spesifisert i detalj i kåringsreglenes § 10. Paragrafen er gjengitt til slutt i dette 

dokumentet. Se spesielt kravene om farskapstest og kaseingenstatus 2 eller 5. 

2 Nødvendige tilpasninger av kåringsreglene i 2018 

Følgende krav i regelverket til bukkekjeet som stilles til kåring, vil ikke bli praktisert i 2018: 

 Farskapstest med godkjent farskap 

 Kaseingentest med genstatus som er «Ikke-null*Ikke-Null (5) eller «Ikke-Null*Null» (2) 

For at bukken skal kunne kåres, må geiteholderen i 2018 ha 

 Satt i GS-merke på bukkekjeet (tatt ut vevsprøve fra øret) 

 Knyttet GS-merke til bukkekjeet inn på avlswebben for egen besetning (www.geiteavl.nsg.no) 

 Sendt prøven med ørevev til BioBank 

Status for kaseingentesten på kåringsdagen 

 Resultatet av kaseingentesten foreligger 

 Kåringsregelverket følges,  

- bukk med 5 eller 2 kan kåres,  

- bukk med 0 kan ikke kåres 

 Gentestprøven er sendt inn, men resultatet mangler 

 Poenget for kaseingentesten settes til 2, og  

bukken kan kåres hvis den holder de andre kravene i regelverket 

3 Bakgrunn for tilpasningene 

Vi har brukt Cigene ved NMBU som laboratorium for kaseingentesten og farskapstesten. Cigene 

besluttet å ikke tilby disse testene fra og med 2018. Vi har strevd hardt for å finne en alternativ 

leverandør, og fikk til slutt bistand fra AgResearch, New Zealand, som vil tilby testene. 

Status for gentestingen er: 

 Prøveuttaket, DNA-ekstraksjonen og genanalysen 

o For å få bedre DNA-kvalitet har vi endret prøveuttaket fra svaberprøve til ørevev tatt 

med et såkalt GS-øremerke 

o Geiteholderen bestille GS-merket fra BioBank, Hamar, fra avlswebben for egen 

besetning (www.geiteavl.nsg.no)  

http://www.nsg.no/geit
http://www.geiteavl.nsg.no/
http://www.geiteavl.nsg.no/


 
 

o Bukkekjeet må være merka og være meldt inn i Geitekontrollen før genprøven kan 

sendes inn 

o Vi må samle opp prøver til et fullt brett (ca 90 dyr) før BioBank sender prøvene til 

analyse.  

o AgResearch kan bruke inntil 4 uker fra mottak av prøvene til de sender svaret til oss. 

o Vi har mottatt 470 prøver per 18. april. Dette er få prøver sett i forhold til når det er 

kjeing rundt om i landet. Vi forventer å få dobbelt så mange prøver før sesongen er 

over. 

 

 Kaseingentesten 

o Testing for den norske nullvarianten er teknisk vanskelig. Status er at AgResearch 

med sikkerhet finner dyr som har «ikke-null*ikke-null» (5-bukk). Noen av bukkene 

(ikke alle) som er «ikke-null*null» (2-bukk) blir ikke korrekt bestemt og får statusen 

«null*null» (0-bukk).  

o Vi har derfor valgt å vise status kun for bukker som har fått «ikke-null*ikke-null» 

(5-bukk). Resten settes blank (som ikke testet).  

o Vi har fortsatt godt håp om at problemene skal bli løst, og at vi kan publisere 

kaseingenstatusen på alle testede bukker. 

 

 Farskapstesten 

o Den nye farskapstesten som er under etablering, krever at det foreligger prøve av 

både sønn og far analysert av AgResearch.  

o Vi vil mangle mange fedre som ikke lenger er i live, og som det derfor ikke kan 

sendes prøve av til AgResearch. 

o Vi kan derfor ikke sette krav om at en bukk skal ha en godkjent farskapstest for å bli 

kåret. 

 

4 Fra gjeldende kåringsregelverk 

§ 10 Klasse 1: Bukkekje til kåring med mor 

Bukker som stilles til kåring skal ha en far som er registrert i NSG sin avlsdatabank over kårede 
bukker. Det må også foreligge en godkjent farskapstest før bukken kan tildeles et kåringsnummer. 
 
Bukkekjeet skal ikke være avkom etter paring av nære slektninger. Hvis morfar til bukkekjeet også er 

far eller farfar til bukken, eller hvis farmor til bukkekjeet også er mor eller mormor, skal bukken ikke 

kåres. 

 
Mor til bukken skal fortrinnsvis vises sammen med sønnen ved kåring, men kan også bli dømt på 
forhånd av godkjent dommer. 
 
Grunnlaget for kåring av bukkekje er den sist beregnede avlsverdien til bukken selv, eksteriøret til 
bukken, jureksteriøret til mora og kaseingenstatus for alfa-S1-genet. I tillegg settes det krav til 
bukkens tilvekst fram til kåring.  
  

Sum kåringspoeng =  
bukkens avlsverdi + bukkens eksteriørpoeng + mors jureksteriør + kaseingenstatus 



 
 

Tabell 1. Oversikt over minstekrav ved ordinær kåring og 
 nedre verdier ved kåring på dispensasjon  

 Ordinære  

minstekrav 

Nedre  

dispensasjonskrav 

Avlsverdi1 115 110 

Eksteriør 7 7 

Mors jureksteriør2 6 5 

Kaseingenstatus3 2 2 

Sum kåringspoeng 130 125 

Tilvekst (g per dag)4 150 130 

 

Kåring på dispensasjon: 

Dommeren kan i spesielle tilfeller kåre bukker der far ikke finnes i NSGs databank over kårede 
bukker.  
 
Hvis bukken ikke oppfyller de ordinære minstekravene for å bli kåra, kan dommeren i spesielle 
tilfeller kåre den på dispensasjon. Bukken må da oppfylle fem av de seks ordinære minstekravene. 
Årsaken til at bukken kåres på dispensasjon skal angis som en merknad ved innrapportering til NSGs 
kåringsdatabase og på kåringsbeviset. 
 
Bukken skal ikke kåres dersom: 

 Testiklene er unormale 

 Tilveksten ikke er tilfredsstillende  

 Bukken har over- eller underbitt og/eller skeivt bitt 

 Bukken har ekstra speneanlegg 

 Bukkemor har ekstra- eller dobbeltspene(r) 

 Den er mindre enn tre måneder gammel 
 
Kåringsnummer:  
Ved kåring får bukkekjeet et spesielt kåringsmerke med lilla farge. Dette merket er påført et 
kåringsnummer (7 siffer: årstall + individnummer innen år) som fungerer både som 
identitetsnummer og ætteboknummer for dyret. Kåringsmerke er et tilleggsmerke. Bukkens 
opprinnelsesmerker må ikke fjernes. 

                                                           
1 Dersom bukken mangler egen avlsverdi skal den få gjennomsnittet av mor og far. Hvis bukken og faren 

mangler avlsverdi, settes fars avlsverdi til 95. 
2 Dersom bukkens mor er død eller av annen grunn ikke blir bedømt i forbindelse med kåring, settes 

jureksteriøret til 6. Dette gjelder også når moren er dømt tidligere og har fått mer enn 6 i jureksteriør. 
3Det må foreligge en kaseingentest av bukken for at den skal kunne kåres og bukken må enten ha status ”Ikke-
null*Ikke-null” = 5 poeng eller ”Ikke-null*Null”= 2 poeng. Kaseingenstatus ”Null*Null” = 0 poeng kvalifiserer 
ikke til verken ordinær kåring eller kåring på dispensasjon. 
4Ved beregning av tilvekst trekkes fødselsvekt, 3 kg, fra vekten ved kåring. 
Tilvekstkravet gjelder for bukkekje som er mellom 3-6 mnd gamle. 


