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     UTK  

 

 
Telefonmøte i Fagrådet for geit 

 

 

Tidspunkt:  Mandag 4.april kl. 20.00 – 22.00, 2011  

 

Deltakere:  Magnhild Nymo (leder), Ola Søgnesand, Helga Kvamsås, Veronica 

Fagerland, Tormod Ådnøy (deltok fra sak 04/11), Tone Edland, Thor 

Blichfeldt, Ingrid Østensen (sekretær) 

 

 

 

Saker: 

Sak 01/11 Innkalling og saksliste 

Sak 02/11 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 22.-23.11.2010 

Sak 03/11 Friskere geiter- retningslinjer og klageinstans ved ny smitte 

Sak 04/11 Kvotekonvertering fra geit til ku 

Sak 05/11 Søknad om permisjon som avlsbesetning 

Sak 06/11 Semininntak 2011 og 2012 

Sak 07/11 Brudd på regelverk for avlsbesetninger 

Sak 08/11 Søknad om kjøp av livdyr 

Sak 09/11 Eventuelt 

REFERAT 
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Sak 01/11 Innkalling og saksliste 

 

 

Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 02/11 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 22.-23.11.2010 

 

 

Dokument som fulgte saken: 

 

 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 22.-23. november 2010 

 

Vedtak: 

  Referatet fra møtet i Fagrådet for geit 22.-23.november 2010 godkjennes. 

 

Sak 03/11 Friskere geiter- retningslinjer og klageinstans ved ny smitte 

 

 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 

 

Saksutredning: 

Styringsgruppa for “Friskere geiter” skal behandle en henvendelse fra 

Produsentlaget Haukeli Aust Geit vedrørende retningslinjer ved ny sanering og 

ankeinstans etter gjennomført sanering. 

 

Det er manglende offisielle retningslinjer på hvordan “Friskere geiter” 

forholder seg og håndterer besetninger som har sanert, men får påvist smitte på 

nytt. Jordbruksavtalen er derimot klar på at produsenter som må sanere på nytt 

har rett på økonomisk kompensasjon for bortfall av tilskudd.  

 

Produsentlaget etterlyser en ankeinstans der saker kan vurderes på nytt, på 

bakgrunn av at Samarbeidsrådet i Helsetjenesten for geit også fungerer som 

styringsgruppe for “Friskere geiter”- prosjektet. 

 

Dokumenter som fulgte saken: 

 

 Brev fra Produsentlaget Haukeli Aust Geit 

 Utdrag fra Jordbruksavtalen 2010, kap. 6.1.3 Deltakere i “Friskere 

geiter” 

 Friskere geiter- Økonomiske tilskudd til smittesanering 
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Fra drøftingen: 

Retningslinjer for besetninger som har sanert og blir smittet 

Det er gunstig om det foreligger retningslinjer ved ulike situasjoner, så langt 

som råd er, og Fagrådet ber styringsgruppa se på dette. Det vil alltid være et 

behov for å utvise noe skjønn ved hvert enkelt tilfelle. 

 

Ankeinstans 

Det er forståelig at produsentene ønsker muligheten for å kunne anke en 

avgjørelse de er uenig i. En ankemulighet er vanlig i de fleste sammenhenger i 

samfunnet. 

 

Fagrådet ser det ikke som hensiktsmessig at en anke skal gå til en instans som 

er over Styringsgruppa for Friskere geiter, da en slik instans vil være lite kjent 

med saksområdet og tidligere praksis. Vi bør sørge for at første behandling i en 

sak ikke blir foretatt av Styringsgruppa, men på et ”lavere nivå”. Dermed kan 

Styringsgruppa være ankeinstans. ”Lavere nivå” vil som regel være 

Prosjektleder som behandler saken ut fra gitte retningslinjer. 

 

I de tilfeller hvor Prosjektleder ønsker å støtte seg på noen i sin avgjørelse, bør 

dette være Prosjektgruppa, ikke Styringsgruppa. Dette betinger at dagens 

Prosjektgruppe får oppnevnt medlemmer som det er hensiktsmessig sitter i 

Prosjektgruppa.  

 

Ønsker man å beholde dagens medlemmer i Prosjektgruppa i en formell 

tilknytning til prosjektet, kan de oppnevnes i en Referansegruppe. 

 

Vedtak: 

Administrasjonen i NSG utarbeider en uttalelse basert på drøftingen i Fagrådet 

som oversendes Styringsgruppa for “Friskere geiter”. 
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Sak 04/11 Kvotekonvertering fra geit til ku 

 

 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 

 

Saksutredning: 

Leder i Fagrådet, Magnhild Nymo, har fått en bekymringsmelding fra en 

geiteprodusent angående kvotekonvertering fra geit til ku. Slik kvoteordningen 

er per i dag, så dobles melkekvota hvis kvota blir konvertert fra geitemelk til 

kumelk. Noen geitmelkprodusenter velger å konvertere geitemelkskvota til 

kumelkkvote for deretter å leie den ut. 

 

Problemstillinger: 

 

1. Er det ønskelig at geitmelkskvoter forsvinner ut på denne måten? 

Alternativet hadde vært å leie ut geitmelkskvota til et geitebruk som trenger 

denne. 

 

2. Settes konverteringsordningen i et uheldig lys hvis konvertering fra geit til 

ku med en dobling av kvote gir større leieinntekter? 

 

 

I desember 2010 sendte LMD ut forslag til ny forskrift om kvoteordningen for 

melk til en rekke høringsinstanser, med høringsfrist 01.03.2011. 

 

Fra drøftingen: 

Det er en overproduksjon av geitemelk per i dag, men Fagrådet mener allikevel 

at det ikke er ønskelig at geitemelkskvotene forsvinner ut på denne måten.  

Kvoteregelverket bør gjennomgås og revideres slik at konvertering av kvote 

med bakgrunn i spekulasjoner med økonomiske motiv ikke er så lett 

gjennomførbare. En måte å håndtere dette på, er å innføre krav til produksjon 

på bruket i en periode etter kvotekonvertering, før kvota eventuelt kan leies ut. 

 

Vedtak: 

Administrasjonen i NSG utarbeider et forslag til NSG sitt syn på saken. Dette 

godkjennes av Fagrådet og oversendes styret i NSG for videre behandling. 
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Sak 05/11 Søknad om permisjon som avlsbesetning 

 

 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 

 

Saksutredning: 

I regelverket for avlsbesetninger punkt 3.2.3 Permisjon står det “en 

avlsbesetning som av driftsmessige årsaker ikke kan oppfylle kravene til 

avlsbesetning, kan forut for ny paringssesong søke Fagrådet om permisjon for 

et år…”. 

 

Lie er inne i en byggeprosjektsperiode der de legger ned mye egeninnsats, og 

tida strekker derfor ikke til. De ser seg nødt til å nedprioritere det ekstra 

arbeidet inseminering og leiing av bukk medfører i paringssesongen, og søker 

dermed om permisjon som avlsbesetning for ett år. 

 

Dokument som fulgte saken: 

 

 Søknad om permisjon som avlsbesetning fra Gøril og Einar Lie 

 

Fra drøftingen: 

På bakgrunn av driftsmessige årsaker vil ikke Lie kunne oppfylle kravene som 

stilles for å være avlsbesetning det kommende året. 

 

Vedtak: 

Fagrådet innvilger søknaden. 

 

Sak 06/11 Semininntak 2011 og 2012 

 

 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 

 

Saksutredning: 

På grunn av utslakting av flokken i forbindelse med sanering, er det få gode 

avkomsgranska bukker i live i avlsbesetningene. Dette kommer til å prege 

inntaket av seminbukker i noen år fremover. Det er derfor behov for å ta inn 

flere prøvebukker til seminstasjonen for å kompensere for nedgangen i antall 

avkomsgranska bukker som tas inn på stasjonen. 

 

Aktuelle avkomsgranska bukker til semin 2011 

Det er fem bukker som har fått offisiell avlsindeks og er i live som er aktuelle 

til semin. De resterende bukkene får offisielle avlsindekser utover våren. De 

fleste bukkene har nært slektskap til tidligere seminbukker. 
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Aktuelle prøvebukker til semin 2011 

Noen prøvebukker fra 2010 vil bli slaktet i løpet av 2011 på grunn av  

sanering. Disse ville ha vært aktuelle avkomsgranska seminbukkandidater i 

2012 eller 2013. Ved årets inntak vil disse bukkene bli vurdert om de skal tas 

inn til semin eller ikke sammen med årets prøvebukkandidater. 

 

Vedtak: 

Fagrådet tar orienteringene til etterretning. 

 

Sak 07/11 Brudd på regelverk for avlsbesetninger 

 

 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 

 

Saksutredning: 

For å være berettiget økonomiske og andre fordeler må avlsbesetningene følge 

Regelverket for avlsbesetninger. Det er mulig å søke om permisjon som 

avlsbesetning, se saksutredning sak 05/11. 

 

Følgende punkter blir ikke overholdt hos noen avlsbesetninger/bukkeringer: 

a) Inseminerer ikke 

b) Nok påsett av semindøtre 

c) Smittebeskyttelse-livdyrhandel 

 

Vedtak: 

Regelverket skal følges så langt det lar seg gjøre. Administrasjonen ser på 

konkrete saker for et reaksjonsmønster, og om nødvendig må regelverket for 

avlsbesetninger opp til ny revidering. Ved spesielle tilfeller legger 

administrasjonen fram konkrete saker til Fagrådet, som vurderer 

konsekvensene ved brudd på regelverket.   
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Sak 08/11 Søknad om kjøp av livdyr 

 

 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 

 

Saksutredning: 

I regelverket for avlsbesetninger punkt 3.4.2 Forbud mot innkjøp av livdyr står 

det “...Fagrådet for geit kan etter søknad dispensere fra forbudet mot å ta inn 

levende bukker og geiter til besetningen.” 

 

Kvamme bestilte totalt 21 doser sæd fra NSG Semin i slutten av juli 2010, 

blant disse 12 doser sæd fra bukker med kaseingenstatus “Ikke-null*Ikke-null”. 

Han fikk tilsendt 8 doser. Han hadde kun oppført en reservebukk på 

bestillingen, og denne ble valgt av NSG Semin. Hvis bestillingen ikke kunne 

oppfylles skulle sum sæddoser leveres og NSG Semin skulle finne reserver. 

 

Dokument som fulgte saken: 

 

 Søknad om kjøp av livdyr fra Jon Olav Kvamme 

 

Fra drøftingen: 

Melkekvalitet og et for høyt innhold av frie fettsyrer er et problem for en del 

produsenter, og de ønsker i størst mulig grad å bruke bukker med 

kaseingenstatus “Ikke-null*Ikke-null”. Kvamme bestilte sæd og har inseminert, 

men var uheldig med resultatet med tanke på bukkekje med riktig 

kaseingenstatus.  

 

Selger av bukkekjeet, Rune Myklebust er også avlsbesetning for NSG, og har 

en sanert besetning. Såfremt Myklebust kan dokumentere god helsestatus i 

flokken sin, så kan Kvamme få kjøpe et bukkekje med kaseingenstatus  

“Ikke-null*Ikke-null” av han. 

 

Vedtak: 

Fagrådet innvilger søknaden. 

 

Sak 09/11 Eventuelt 

 

Møtetidspunkt 

Det ble påpekt at man i fremtida ønsker å ha møte på dagtid framfor kveldstid 

så langt det lar seg gjøre. 


