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Sak 11/08 Innkalling og sakliste 

 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 
 

 

Sak 12/08 Referat fra telefonmøtet 6. mars 2008 
 
  Dokument som fulgte saken: 

� Referat fra telefonmøtet 6. mars 2008. 
 
Vedtak: Referatet fra møtet 6. mars godkjennes. 

  REFERAT     
 

Møte i Fagrådet for geit 
 

Tidspunkt:  Tirsdag 29. april kl. 12:30 – onsdag 30. april kl. 14:30, 2008 
 

Sted:   Gardermoen Airport Hotel 
 

Deltakere:  Ingrid Arneng (leder), Veronica Fagerland, Ola Søgnesand, Helga 
   Kvamsås, Tormod Ådnøy, Thor Blichfeldt og Ingunn Nævdal (sekr.). 
   Lars Erik Wallin deltok på sak 13/08 og 17/08 
 

Forfall:  Magnhild Nymo 
 

Foredragsholdere: Dag Lindheim (sak 13/08) og Lisbeth Hektoen (sak 22/08) 
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Sak 13/08 Orientering om status og framdrift i prosjekt Friskere geiter 
 

Prosjektleder for Friskere geiter, Dag Lindheim, var invitert til møtet i 
Fagrådet for å orientere om status og framdrift i prosjektet. Det var en nyttig 
og interessant orientering med spørsmål og diskusjon underveis.  
 
Dokument som fulgte saken: 

• Årsrapport 2007 for prosjekt Friskere geiter 
 

Vedtak: Fagrådet tar saken til orientering. 
 

 

Sak 14/08 Framtidig organisering av geitavlen 
 

Fagrådet satt ned en arbeidsgruppe i oktober 2007 som skulle utarbeide et 
forslag til framtidig organisering av geitavlen. Arbeidet og forslaget til 
organisering ble lagt fram for Fagrådet i form av en rapport.  
 
Thor holdt en innledning til saken. Forslaget var tidligere lagt fram for 
organisasjonssjefene i TINE da de hadde møte 22. april.  

 

  Dokument som fulgte saken: 
• Rapport fra arbeidsgruppa med forslag til framtidig organisering av 

geitavlen. 
 
Vedtak: Rapporten bearbeides i forhold til momenter som kom fram i møtet og  
  sendes ut til Fagrådet på nytt. Etter at Fagrådet har godkjent rapporten  
  sendes den til styret for videre behandling. 

 

 
Sak 15/08 Reglene for Geitkontrollen 
 

Reglene for Geitkontrollen har vært behandlet i samarbeidsmøtet mellom 
TINE og NSG samt i Nettverk geit i TINE siden Fagrådet så på dem sist. Det 
er hovedsakelig gjort noen endringer i punkt 2.2 Mjølkemåling og prøveuttak. 
Der henvises det nå til å følge retningslinjene i vedlegg 3 Veiledning i oppsett 
av plan for kontrolldager og uttak av mjølkeprøver som inneholder en del av 
det som tidligere stod under punkt 2.2 i regelteksten. 
 
Det ble en diskusjon om melkemålere og problemer knyttet til disse. Dette er 
en sak å ta opp i Samarbeidsrådet. Det er greit det som står om kontroll av 
mjølkemålere i reglene. 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Siste versjon av reviderte regler for Geitkontrollen datert 14. april 
2007 

 
Vedtak: Fagrådet støtter reglementet slik det nå foreligger uten kommentarer. 
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Sak 16/08 Bruk av gjenstående midler etter nedleggelse av bukkering 
 

Enkelte av bukkeringene som legges ned har midler igjen på kontoen. I følge 
reglene for bukkeringer skal gjenstående midler disponeres av Avlsutvalget 
for geit/Fylkeslaget av NSG til beste for avlsarbeidet på geit i fylket.  
 
Hvordan skal denne regelen håndheves? 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Referat fra telefonmøte i Avlsutvalget for geit i Troms 24.01.08 
• Regler for bukkeringer 

 

Vedtak: At Avlsutvalget eller Fylkeslaget skal disponere gjenstående midler etter  
  nedlegging av bukkering, betyr ikke nødvendigvis at avlsutvalget inndrar 
  midlene. Pengene kan avsettes til avlsmessige tiltak i det området ringen har 
  dekket/omfattet. Dette fordi gjenstående midler tyder på god ringdrift og 
  dette bør de tidligere ringmedlemmene premieres for. Styret i ringen som 
  legges ned må da sende en søknad til Avlsutvalget/Fylkeslaget for å få  
  godkjent en plan for disponering av midlene. 
 

En bukkering er godkjent så lenge det settes inn bukker til gransking. Ringen 
regnes dermed som nedlagt det året det ikke settes inn bukker til gransking. 
Eventuelle tilskudd som skal utbetales seinere går inn i avlsarbeidet sentralt.  

 

 

Sak 17/08 Innkryssing av franske gener i den norske geitepopulasjonen 
 
Fagrådet for geit vedtok i oktober 2007 at det skal tas inn 10-15 bukker med 
fransk far til semin i 2008. Årsmøtet i Telemark Sau og Geit er uenig i at det 
krysses inn fransk alpingeit i hele den norske geitepopulasjonen før 
resultatene fra prosjektet i Sunnylven bukkering er klare. Uttalen fra 
Årsmøtet i Telemark ble lagt fram til orientering under åpen post på 
representantskapsmøtet i mars i år.  
 
Genressursutvalget har behandlet saken og sendt et brev til NSG og Fagrådet 
for geit.  
 
Dokument som fulgte saken: 

• Uttale fra Årsmøtet i Telemark Sau og Geit 8. mars 2008  
• Brev fra Norsk Genressurssenter 28. april 2008  

 
Vedtak: Saken ble grundig drøftet ved behandling i Fagrådet i oktober 2007. Det er 
  ikke kommet inn nye faglige momenter i saken etter den tid. Fagrådet  
  opprettholder derfor tidligere vedtak. Sunnylvenprosjektet gjennomføres etter 
  prosjektplanen datert 9. desember 2007. Den inneholder blant annet tilbud 
  om utprøving av avlsmateriale fra halvt franske bukker i besetninger tilsluttet 
  Geitkontrollen. 

 
Fagrådet tar avstand fra påstanden fra Telemark Sau og Geit om at ”tilsette i 
organisasjonen ikkje handlar i pakt med medlemmane/eigarane sine 
interesser”. Det er Fagrådet som fatter vedtak i slike saker.  
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Sak 18/08 Seminsesongen 2008 
 
  Seminsesongen på geit nærmer seg og Fagrådet måtte fastsette: 

• Antall bukker inn til semin fra de ulike grupper 
• Seminpriser 
• Sædfordelingsregler 
• Priser for kjøp av bukker til semin 
• Om det skal tas bilder av elitebukkene i semin 

   
Dokument som fulgte saken: 

• Notat med forslag til priser og sædfordelingsregler 
 

Vedtak: Fagrådet gikk inn for følgende antall bukker: 
• Elitebukker:       5-10 
• Prøvebukker med fransk far:    10-15 
• Prøvebukker fra sanerte besetninger:    5-10 
• Prøvebukker fra bukkeringer:       5-10                        

 
Utplukket av prøvebukker skal basere seg på kåringssum. 
Fagrådet gir administrasjonen fullmakt til å velge ut årets seminbukker. 
 
Fagrådet ønsker at det tas bilder av både prøvebukker og elitebukker i semin. 

   
Vedtatte seminpriser og sædfordelingsregler i seminsesongen 2008. 
 Besetninger i 

bukkeringer med 
prøvebukker 

Besetninger i 
Geitkontrollen som 
ikke er medlem i 
bukkering 

 
Besetninger utenom 
Geitkontrollen 

Elitebukksæd 
- Tildeling 
 
- Pris per dose * 

Maks 2 doser per 10 
para geiter. 
 
Grunnpris kr. 25,-  
+ kr. 3 pr avlsverdipoeng 
over 100 

Maks 2 doser per 10 
para geiter. 
 
Grunnpris kr. 25,-  
+ kr. 3 pr avlsverdipoeng 
over 100 

Maks 2 doser per 10 
para geiter. 
 
Grunnpris kr. 25,-  
+ kr. 3 pr avlsverdipoeng 
over 100 

Prøvebukksæd 
- Tildeling 
 
 
 
 
 
 
 
- Pris per dose 

 
Ingen minstekrav til 
antall 
 
Maksimum halvparten av 
dosene kan være fra 
prøvebukker med fransk 
far. 
 
Kr. 25,- 

Minst 3 doser 
prøvebukksæd pr. dose 
elitebukksæd 
 
Maksimum halvparten av 
dosene kan være fra 
prøvebukker med fransk 
far. 
 
Kr. 25,- 

 
Selges ikke 

Frossensæddunk 
(leie, transport, 
ekspedisjon) 
 
- bestilling på web 

 
Kr. 500,- 
 
 
- kr. 100,- 

 
Kr. 500,- 
 
 
- kr. 100,- 

 
Kr. 1100,- 
 
 
- kr. 100,- 

* Prisen per dose beregnes i forhold til bukkenes avlsverdi på salgstidspunktet. 
NB! Sæddoser fra de beste elitebukkene prioriteres etter følgende rekkefølge: 

1) Besetninger i bukkeringer og i ”Friskere geiter” 
2) Andre besetninger i Geitkontrollen 
3) Besetninger utenom Geitkontrollen 

 

Priser for kjøp av bukker til semin 
Elitebukk: Grunnpris kr. 3500,- + moms 
Grunnpris baserer seg på en avlsverdi på 100. For hvert poeng i avvik legges 
det til kr. 100,-.  
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Prisen beregnes på grunnlag av bukkens avlsverdi som beregnes i juni. 
 
Prøvebukk: Grunnpris kr. 2500,- + moms 
Det utbetales et kvalitetstillegg på kr. 50,- pr. poeng i kåringssummen over 
120. 
Tillegg for bukker fra sanerte besetninger: Kr. 1000,- når kaseingenstatus er 
kjent og kr. 500,- når kaseingenstatus er ukjent. 
 
Underlagsgeit: Kr. 1500,- + moms 
 
 

Sak 19/08 Budsjett for avl og semin geit 2008 
 

Thor orienterte om avls- og seminbudsjettet for 2008. 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Avls- og seminbudsjett geit 2008  
 

Vedtak: Budsjettet for 2008 tas til orientering. 
 
 

Sak 20/08 Referat – og orienteringssaker 
   
  a) Interessen for tilbudet om genotyping mhp kaseingen 

God oppslutning om dette. Foreløpig sendt ut trekkpapir til prøvetaking av 
418 dyr. Det er 9 bukkeringer og 13 andre produsenter som har bestilt til nå. 
Problemer å få resultat av en del prøver. Flere uten resultat i de siste 
analysene. Ser ut til å skyldes forurensing av DNA og at prøvetaking ikke blir 
gjort helt etter instruksen.  

 
b) Geitegarden, nasjonalt geitesenter i Aurland 
Arbeidsgruppa for geitesenteret vil gå inn i forhandlinger med lokal 
prosjektgruppe i Aurland om etablering av geitesenteret.  
Vedlagt saken: Pressemelding utsendt 4. april 2008 

 
c) Godkjenning av geiteraser og samarbeid med raselag 
NSG har godkjent geiterasene norsk kasjmirgeit, mohairgeit og norsk 
boergeit og inngått samarbeidsavtale med Norsk Kasjmirlag, Norsk Mohairlag 
og NorBoer. 
 
d) Registrering av ammegeit i Sauekontrollen 
Vedlagt saken: Referat fra møtet 7. april med Sauekontrollen og raselaga av 
geit  
 
e) Geitedagene i Telemark 12. – 14. september 2008 
Vedlagt saken: Utskrift av informasjonen på NSGs hjemmeside 
 
f) Seminkurs 
Kurs i forbindelse med geitedagene. Ett sentralt kurs på Staur og lokale kurs 
etter behov 
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Sak 21/08 Eventuelt 
 

 
  a) Kåring 

Har jureksteriør for stor vektlegging ved kåring av bukkekje? Mors 
jureksteriør ser ut til å være en mye brukt vrakingsårsak av bukkekje ved 
kåring.  
 
Det er planer om at NSG overtar bukkebasen og lager et webbasert 
kåringsprogram. Det vil der være aktuelt å få rapportert alt som stilles til 
kåring og med det rapportere vrakingsårsak på de som ikke kåres. 
 

Vedtak: Det må informeres om at det ved svært gode avlsindekser skal vurderes 
  nærmere om det kan gis dispensasjon fra mors jurpoeng. 
 
  Fagrådet er positiv til at det utvikles et webbasert kåringsprogram. 

 
 
b) Vektlegging av jureksteriør i avlsverdien 
Store hopp i avlsverdien kan tyde på for stor vekt på jureksteriør i 
samleverdien. 
 

Vedtak: Det må ses nærmere på hvor mye avlsverdiene endrer seg ved endring i 
  jureksteriørpoeng. 

 
 
c) Utsending av sæddoser fra bukker med fransk far 
For å kunne sammenligne halvt franske og norske prøvebukker, bør det også 
brukes prøvebukksæd fra norske bukker i flokker som insemineres med sæd 
fra halvkryssinger. 
 

Vedtak:  Ved bestilling av doser fra halvt franske prøvebukker må det samtidig  
  bestilles like mange doser fra norske prøvebukker.  

 
 
 

Sak 22/08 Orientering om ondarta fotråte og bluetongue  
 
 

Lisbeth Hektoen i Helsetjenesten for sau var invitert til møtet og holdt en 
interessant og nyttig orientering om sykdommene ondarta fotråte og 
blåtunge. Det rettes ekstra oppmerksomheter rundt disse sykdommene nå. 
Dette på grunn av mistanke om ondarta fotråte i Hallingdal og økende risiko 
for at drøvtyggere i Norge skal bli smittet av blåtunge. 
 

Vedtak: Fagrådet tar saken til orientering. 

 


