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1. Innledning 
 
Det er viktig at geitene har gode jur- og utmelkingsegenskaper. Det gir bedre  
 dyrevelferd, sparer arbeid og styrker økonomien.  
 
Geiteholdet er basert på at geitene skal høste en betydelig del av grovfôret i  
utmarka, og jur- og speneform må ikke være til hinder for dette. 
 
 
2. Instruks 
 
1. Dømming og poengsetting skal utføres av den som vanligvis utfører melkinga  

av geitene. 
 
2. Jurvurdering av alle geitene skal registreres en (1) gang pr. år.   
 
3. Dømminga skal skje tidligst en (1) måned og helst innen to (2) måneder etter kjeing.  
 
4. Det skal settes ett poeng for: 

• eksteriør (kode 1-10) 
• ekstraspener (kode 0-3) 
• utmelkingshastighet (kode 1-4) 
• lekkasje (kode 1-4). 

 
Se kapittel 3 for beskrivelse av poengsettinga. 
 
5. Poengene noteres på noteringsmateriell fra Geitekontrollen. 
 
6. Rådgivere og egenregistratorer innrapporterer registreringene til Geitekontrollen.  

Frister for innrapportering: Se kjøreplan for indekskjøringer på NSG sine avlssider for geit. 
 
Ved kåring av bukkekje skal bukkemor bedømmes i samsvar med denne utgaven  
av jurvurderingsheftet. 
 
 
3.  Beskrivelse av juregenskapene  
    og poengsetting 
 

3.1 Eksteriør 
Juret skal være godt egnet til maskinmelking. Det er ønskelig at juret tømmes hurtig og fullstendig. 
Dette er gunstig både med hensyn til tid brukt på melking og med  hensyn til jurhelsa. Jurfeste og 
jurform er av avgjørende betydning for at geita skal kunne beite i utmarka. 
 

3.1.1 Kodebruk ved rapportering til Geitekontrollen 

 
 
 
 
Det er viktig å bruke hele skalaen ved jurdømming. Det er ikke avgjørende hva som anses som 
 middelet i flokken, så lenge variasjonen av jurene i flokken gjenspeiles i  kodebruken. I de fleste 
 besetninger vil gjennomsnittsgeita få 6 eller 7. Det vil være  veldig få geiter som får 10, og det vil 
være svært få som får 3 eller lavere. Ekstraspener skal ikke lenger trekke ned jureksteriørpoenget, 
men bedømmes for seg. 
  
 

Fra 2019 har vi 
gjort endringer  
fra det tidligere 
jurvurderings -
systemet.  
Ekstraspener inn-
går ikke lenger i  
eksteriørpoenget. 
Det er nå en egen 
egenskap som skal 
poengsettes for 
seg selv.

Jurpoengskala1 Svært dårlig 
Et jur lite egnet for melking

10 Svært godt 
Et perfekt jur
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3.1.2 Prioritering ved eksteriørvurdering av jur 

Ved poengsetting for jureksteriør vurderes 7 faktorer. Alle disse faktorene betyr ikke 
like mye. De må vektlegges etter følgende prioriterte rekkefølge: 
 
1. Jurfeste 
2. Speneplassering  
3. Overgang jur – spener  
4. Jurform  
5. Spenestørrelse 
6. Avstand mellom spenespiss og gulv  
7. Jurbotn 
 

3.2 Ekstraspener 
Ekstraspener (også kalt marispener) og dobbeltspener skal registreres. De fleste geiter 
har ikke ekstraspene og gis kode 0. Har geita ekstraspene, gis det kode 1, 2 eller 3  
avhengig av hvor på juret ekstraspenen er plassert. 
 

3.2.1 Kodebruk ved innrapportering til Geitekontrollen 

Eksempler på god bruk av skalaen ved rapportering av jureksteriør 

 

 Kode       Tekst                                      Forklaring 
 
 0               Ingen ekstraspene                   Brukes på geiter som verken har ekstraspene(r) eller dobbeltspene(r) 
 
 1               Ekstraspene, ikke i                  Brukes på geiter som har en liten ekstraspene plassert 
                 vegen ved melking                  slik at den ikke er til hinder ved melking 
 
 2               Ekstraspene, i vegen               Brukes på geiter som har en liten ekstraspene plassert slik  
                 ved melking                             at den er til hinder ved melking 
 
 3               Dobbeltspene(r)                      Brukes på geiter som har to eller flere spener som er helt eller  
                                                                  delvis sammenvokst 

Bruk hele skalaen
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3.4 Lekkasje 
Avlsarbeidet gir avlsframgang for utmelkingshastighet. Økt utmelkingshastighet kan gi 
lekkasje. Det er bakgrunnen for at vi registrerer egenskapen lekkasje på alle geiter. 
 
Geiter som lekker har for åpne spenekanaler. Åpne spenekanaler vil kunne medføre at 
bakterier lettere kommer inn i juret, med jurbetennelse og høyt celletall som resultat.  
 

3.4.1 Kodebruk ved innrapportering til Geitekontrollen 
 

 

 Kode       Tekst                                  Forklaring 
 
 1               Veldig sein                           Brukes på geiter som bruker lang tid på å bli ferdig med melkingen  
 
 2               Nokså sein                           Brukes på geiter som bruker litt lang tid på å bli ferdig med melkingen   
 
 3               Nokså rask                           Brukes på geiter som bruker normalt rask tid på melkingen 
 
 4               Veldig rask                           Brukes på geiter som er veldig raskt ferdig med melkingen  

 

 Kode       Tekst                                  Forklaring 
 
 1               Tydelig lekkasje                   Brukes på geiter med jur som renner før melking, dvs. før stimulering 
 
 2               Lekkasje                               Brukes på geiter med jur som drypper før melking, dvs. før stimulering   
 
 3               Litt lekkasje                         Brukes på geiter med jur som drypper, men ikke hver dag 
 
 4               Ingen lekkasje                     Brukes på geiter med jur som det aldri drypper eller renner fra  
                                                             utenom melking 

3.3 Utmelkingshastighet 
Vi legger vekt på utmelkingshastigheten i avlsarbeidet på geit. Tungmelka geiter er 
uønsket fordi det tar lenger tid å melke disse. Tungmelka geiter krever også ofte ekstra 
arbeid ved at juret må masseres for å bli tømt. 
 
Det må tas hensyn til geitas melkemengde ved kodesetting, da geiter med mye melk 
som regel bruker lenger tid på å tømme juret. 
 
I en vanlig besetning skal kode 3 gis på hovedandelen av geitene. 
 

3.3.1 Kodebruk ved innrapportering til Geitekontrollen

Eksempler på fornuftig bruk av skalaen ved rapportering av utmelkingshastighet 
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1. JURFESTE

Ved vurdering av jurfeste bør en kjenne godt rundt hele festet og dytte lett i juret for å 
se hvor løst eller fast det henger.

Et godt jurfeste er høyt og bredt festet bak og bredt festet framme. 

Juret har et bredt og godt 
feste bak. Spenene er noe 
kjegleformede, men det er  
likevel en god overgang  
mellom juret og spenene.  
Slik det ser ut på bildet, ville 
det fått kode = 8.

Framme: 

Bak: 

Godt feste Dårlig feste

Godt feste Dårlig feste

4. Veiledning ved bedømming av jur 
 
Juret må undersøkes nøye og studeres både fra sidene og bakfra ved bedømming av  
eksteriøret og leting etter ekstraspener.  
 
Jureksteriøret blir vanligvis litt dårligere etter hvert som geita blir eldre. Ved bedømming 
av jureksteriør må det tas hensyn til alder/antall laktasjoner, spesielt ved vurdering av  
geiter fra 3. laktasjon og oppover. 
 

4.1 Faktorer i eksteriørvurderingen 
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2. SPENEPLASSERING

Pekende ned Pekende fram  
med poser

Brei plassering Sprikende Sidestilte  
spener

Tett plassering

God Dårlig Utvidede melkekammer

Pekende ned Pekende fram Pekende frem  
med pose

Sidestilt Uten framjur Flaske

Fra siden:

Bakfra:

Når spenene sitter langt framme er juret baktungt med poser.

Spenene peker rett ut mot 
siden og er sidestilte. Juret 
har i tillegg smalt jurfeste. 
Slik det ser ut på bildet ville 
det fått kode = 2.

Spenene peker utover,  
men er ikke sidestilte.  
Kode = 7.

Bakfra ser juret ut til å ha en litt 
brei, men god speneplassering. 
Antydning til poser kan bety at 
spenene er plasserte langt 
fremme, men dette må vurderes 
fra siden. Juret har et godt og 
bredt feste bak.  
Kode = 9.

3. OVERGANG MELLOM JUR OG SPENER

En god overgang mellom jur og spener er tydelig markert.
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Bollejur Framjur Flaskejur Flaskejur

4. JURFORM

5. SPENESTØRRELSE

Normale spener Små spener Store spener

7. JURBOTN

6. AVSTAND MELLOM SPENESPISS OG GULV

Når avstanden mellom spenespiss og gulv skal  
vurderes, må det skilles mellom sidt jur og korte bein. 
Vurder derfor hvor spenespissen er i forhold til hasen.

 Godt delt jurbotn Mye delt jurbotn  Rund jurbotn
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4.2 Eksempler på kodebruk ved vurdering av jureksteriøret 

Kodene som er valgt på eksemplene er satt kun på grunnlag av det som vises på bildet.  
Det vil likevel gi en pekepinn på hvilket nivå de ulike jurtypene ligger på.

Kode                                 Eksempel                                                               Eksempel

Dette er et ekstremt 
flaskejur. Det er smalt 
festet og mangler 
 fullstendig overgang 
mellom jur og spener. 

Juret har et dårlig feste 
og er svært sidt. I tillegg 
er spenene sidestilte og 
juret har poser. 

Dette er et flaskejur 
med dårlig overgang 
mellom jur og spener. 
Det ser også ut til å ha 
svært dårlig jurfeste. I 
tillegg er spenene bredt 
plasserte og peker 
 utover. Liten avstand 
mellom spenespiss og 
gulv. 

Juret er smalt festet og 
spenene er sidestilte og 
peker utover. Juret har 
poser. Dette gjør at 
juret sannsynligvis må ha 
«hjelp» under melkinga 
for å bli tømt. Posene vil 
sannsynligvis bli enda 
mer utpreget etter hvert 
som geita blir eldre. 
God avstand mellom 
spenespiss og gulv. 

Flaskejur. 
Overgangen mellom 
juret og spenene er 
svært lite markert. 
 Spenekoppen har 
 dermed ved melking 
«krøpet» oppover på 
juret. Merket på juret 
viser dette.  

Her er det spene -
plasseringen som er 
svært dårlig. Spenene 
sitter på sidene og 
peker rett utover.  
Dette medfører poser  
i bunnen av juret.  
Jurfestet ser ut til å 
være middels. 
 

Lite jur med dårlig 
 overgang mellom jur  
og spener. Brukbart 
 festet og godt framjur.

Juret er smalt festet. 
Det er stor avstand 
 mellom spenene og de 
peker utover, men de er 
ikke sidestilte. Korte og 
kjegleformede spener. 

1

2

3

4
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Kode                                 Eksempel                                                               Eksempel

Lite framjur og litt dårlig 
overgang mellom jur  
og spener. Tendens til 
flaskejur. 

Et sidt jur som har 
 flaskefasong og er 
nokså dårlig festa.   

God overgang mellom 
jur og spener, men 
 spenene er litt lange. 

Stort, middels godt 
festa jur med grei 
 speneplassering. Litt 
sidt jur.  

Godt festet jur med god 
overgang mellom jur og 
spener. Spenene er 
 plassert langt framme 
på juret og peker 
 framover. Dersom 
 spenen var plassert mer 
i botn på juret ville det 
fått et høyere poeng. 

Litt smalt festet jur med 
god speneplassering og 
fin jurfasong. 

Godt festet jur med fin 
speneplassering.  
God avstand mellom 
 spenespiss og gulv. 
 
Spenene er litt korte og 
kjegleformet. 

Brukbart festet jur med 
godt markert overgang 
mellom jur og spener. 
Fin jurform og jurbotn. 
 
Litt brei plassering av 
spenene. 

Godt festet jur med god 
overgang mellom jur og 
spener. Fin jurform og 
spenestørrelse. Svært 
god, men ikke helt 
 perfekt speneplassering. 

Jur med svært godt og 
bredt feste. Fin spene-
plassering og jurform 
samt god overgang 
 mellom jur og spener. 
På grunn av litt kjegle-
formede spener får ikke 
juret beste poeng.

5

6

7

8

9



Norsk Sau og Geit · www.nsg.no 11

Kode                                 Eksempel                                                               Eksempel

Juret er godt festet 
framover. Spenene sitter 
i botn av juret og juret 
har fin bollefasong. 
 Spenene er passe store. 
Det er god avstand 
 mellom spenespiss og 
gulv.

Bredt og godt festet  
jur med korrekt spene-
plassering. God over-
gang mellom jur og 
spener. Juret er passelig 
kløyvd, noe som tyder 
på godt oppheng. Noe 
kjegleformede spener.

10

4.3 Eksempler på kodebruk ved vurdering av ekstraspener

Kode                                 Eksempel                                                               Eksempel

Ekstraspene plassert 
langt fra spenen og  
er ikke til hinder for 
melking. 

Ekstraspene plassert  
akkurat slik at den ikke 
er til hinder for melking. 

Ekstraspene plassert  
til hinder for melking.  

Dobbeltspene.  
Jur med totalt 3  
jurkjertler.  

Dobbeltspene.  
Jur med totalt 4  
jurkjertler.  

1

2

3
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