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NorBoer 
- raselag for Norsk Boergeit 

RASEN 

 Filmsnutt 

 

 Boergeita er den største kjøttgeiterasen i verden.  

 

 Fra 1959 er den foredlet i Sør-Afrika og derav navnet Boer. 

Boer var navnet på nederlandskættede sør-afrikanere, boer 

betyr bonde eller gård. 

 

 Avlsmålet var i hovedsak                                            

kjøttproduksjon. 

 

http://youtu.be/I3bVux21_uw


NorBoer 
- raselag for Norsk Boergeit 

RASEN 

 Boergeita er stor. Geitene når ca. 80 kg og en fullvoksen     (3 

år) bukk ca. 130 kg.  

 

 Dyra er rolige, som andre store dyr. Istedenfor å hoppe over 

gjerde går heller rett igjennom.  

 

 Boergeita er ikke særlig vanskeligere å                                     

gjerde for enn sauen. 



NorBoer 
- raselag for Norsk Boergeit 

RASEN 

 Boergeitene er gode beitedyr, og spiser stort sett alt.  

 

 Hjemme i Vestfold går de stort sett på innmarksbeite fra midten 

av mai til august. Deretter skogsbeite med litt lauvskog og små 

grasbakker med naturlig gras. 

 

 De er harde på skogen og må skilles fra småskog som skal 

bevares. Plantefelt er en dårlig ide. 

 

 Gamle juletrær er snadder. 



NorBoer 
- raselag for Norsk Boergeit 

RASEN 

 Boergeita er hardfør og kan gå ute hele året.  

 

 Inneforing med tørt eller ensilert høy. Silo kan også fungere om 

kvaliteten er god.  

 

 Litt kraftfor - drøv sau melkefor eller formelgeit. 

 

 I Danmark fores med mye (bygg)halm                                        og 

økt kraftformengde.                                                   

  

 



NorBoer 
- raselag for Norsk Boergeit 

RASEN 

 Kjøttet inneholder svært lite kolesterol og mettet fett, men er 

svært rikt på protein.   

 

 Kjea slaktes på 40 - 50 kg, som oppnås etter ca. 9 -11 mnd. 

Slaktevekt er ca 45% av levendevekt. 

 

 Boerkjøtt kan minne om kalv når det gjelder tekstur,          mens 

smaken kan minne litt om                                                    rådyr.  



NorBoer 
- raselag for Norsk Boergeit 

NORBOER 
-RASELAG FOR NORSK BOERGEIT 

 Stiftet 13. oktober 2007 

 Formål 

 Fremme interesse for og kjennskap til Boergeit 

 Ivareta alle medlemmers interesser og henvendelser uten 
forskjellsbehandling 

 Utforme og vedlikeholde rasestandarder og avlsmål for Boergeit 

 Delta aktivt i avlsarbeidet etter gjeldende rasestandarder og avlsmål. 

 Samarbeidsavtale med NSG 

 Faglig, praktisk og økonomisk støtte 

 Semin 

 Praktisk hjelp i forbindelse med import av sæd 

 mv 

 



NorBoer 
- raselag for Norsk Boergeit 

NORBOER 
-RASELAG FOR NORSK BOERGEIT 

 Medlemmer 
 Laget har p.t. i overkant av 20 medlemmer 

 Medlemmene er geografisk spredd 

 

Aktuelle saker; 
 Friskere Geiter 

 Ammegeitkontrollen 

 Semin 

 Import av sæd 

 Informasjonsarbeide 

 Klassifisering 

 

 Hjemmeside: www.norboer.no 

 

 Totalt antall besetninger i Norge er usikkert,  men stigende 

 
 

http://www.norboer.no/


NorBoer 
- raselag for Norsk Boergeit 

 

 De første Boergeitene kom til Norge fra Danmark i 2003. 

 

 Avlsmål 
 Ta vare på og utvikle særpreget som er beskrevet i rasestandarden for 

Norsk Boergeit 

 God fôrutnyttelse, høy sykdomsresistens og omgjengelig temperament 

 Godt morsinstinkt, lett kjeing, avvenne minimum 2 kje 

 Minimum 3,5 kg fødselsvekt 

 Tilvekst fram til 4 mnd alder på min 240 g/dag for bukker og 190 g/dag for 
geiter 

 

 Utfordrende avlsarbeid 
 Lite genetisk spredning 

 Lite registrert informasjon om geitene/produksjonen 

 Få store besetninger 

 Vanskelig å flytte avlsbukker/dyr over fylkesgrenser 

AVLSARBEIDE  



NorBoer 
- raselag for Norsk Boergeit 

AVLSARBEIDE 

 NorBoer jobber i samarbeid med NSG med å få i gang 
avlsverdiberegninger på rasen 

 Ammegeitkontrollen 

 Genetisk tilknytning  

 

 Import av sæd fra 2010  

 80 doser fra Canada i 2010 og 80 doser fra  

     Storbritannia i 2012 

 Oppfordrer til semin   

 

 Mål 

 Opprette avlsbesetninger 

 Få i gang avlsverdiberegninger 

 Gode semindyr tilgjengelig på seminstasjon  

  

 



NorBoer 
- raselag for Norsk Boergeit 

ØKONOMI 

 Det er relativ god fart i dyresalget. Antall dyr i Norge er lavt og 
markedet har underskudd på livdyr. 

 

 Prisen på livdyr varierer, men fra kr. 5.000,-.   

 

 Leveres kjøttet via samvirke eller andre kanaler er prisen ikke 
spesielt høy. 

 

 Salg privat eller direkte til restaurant gir 150 – 200 kr/kg 
(3.000 – 4.000 pr dyr ved 20 kg slaktevekt).  

   

 

 



NorBoer 
- raselag for Norsk Boergeit 

ØKONOMI 

 

 Flere av NorBoer sine medlemmer lager produkter av kjøttet 

som selges fra gården. Dette gir økt fortjeneste. 

 

 

 



NorBoer 
- raselag for Norsk Boergeit 

UTFORDRINGER OG FOKUS FREMOVER 

 Klassifiseringsstandard for kje- og geitekjøtt 

 Tilfeldighetene må vekk 

 Skikkelig oppgjørspraksis i forhold til endret marked 

 Ensartet og fornuftig prispolitikk for leieslakt 

 

 Innavl 

 Liten populasjon 

 Fortsatt satsing på semin og sædimport 

 Lokale avlsgrupper, avtaler med MT 

 Realistisk avlsplan, økonomifokus 
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UTFORDRINGER OG FOKUS FREMOVER 

 Geiter på nye marker 

 Nye forutsetninger mht beite i deler av landet hvor geit ikke har vært 

vanlig husdyr 

 Kapitalkrevende gjerdehold 

 Kompetanse hos lokale veterinærer 

 Investeringer for kjøttproduksjon på geit,                                            ny 

produksjon med lite erfaringstall 

 

 Kanaler for omsetning 

 Gårdssalg 

 Restaurant 

 Slakteri 
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