
 
Postadresse: Kontor: Telefon:  23 08 47 70 Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA 

Postboks 104 Moerveien 2a  Bankgiro:  9365.05.49420 

1431 Ås 1430 Ås E-post:  nsg@nsg.no Internett:  http:\\www.nsg.no 

       

 
 

Telefonmøte i Fagrådet for geit 
 

 

Tid:  Torsdag 28. november kl. 10.00-11.00, 2013  

 

Deltakere:  Tone Edland (leder), Sigurd Vikesland, Helga Kvamsås, 

Håkon Gjelstad, Hilde G. Marvik, Thor Blichfeldt, Tormod Ådnøy, 

Ingrid Østensen (sekretær) 
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Referat fra telefonmøte i Fagrådet 28. november 2013 

Sak 17/13 Innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

Sak 18/13 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 9. -10. oktober 2013 

 

Dokument som fulgte saken: 

 

 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 9. – 10. oktober 2013 

 

Vedtak: 

  Referatet fra møtet i Fagrådet for geit 9. – 10. oktober 2013 godkjennes. 

 

 

Sak 19/13 Tilskuddsutbetaling 2013 

 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 

 

Dokument som fulgte saken: 

 Oversikt over tilskuddsutbetaling 2013 

 

Saksutredning: 

Utbetaling granskingstilskudd 2013 

2013 er første året seminkravet er gjeldene for å være berettiget fullt 

granskingstilskudd. Besetninger som ikke holder seminkravet (minst 6 semindøtre 

i 2 besetninger i en bukkering og minst 3 semindøtre i en besetning som 

avkomsgransker i egen flokk) vil få redusert det opprinnelige granskingstilskuddet 

de er berettiget med 50 %. Totalt 50 bukker er berettiget tilskudd.  

 

Grunnpris per bukk: kr. 2 100,- 

Gjennomsnittlig dattertillegg per bukk: kr. 464,- 

Gjennomsnittlig indekstilskudd per bukk: kr. 520,- 

 

Beregnet snittpris per godkjent bukk: kr. 3 084,-  

Beregnet granskingstilskudd for godkjente bukker: kr. 154 200,-  

Utbetalt granskingstilskudd etter fradrag for manglende oppfylling av 

seminkravet: kr. 146 250,- 

 

Framtidig utbetaling av granskingstilskudd 

Fagrådet har vedtatt målsetting for granskingstilskuddssatser for 2013, 2014 og 

2015 (se sak 24/12). Endring og etter hvert fjerning av dattertillegget, samt 

lavere krav til indekstillegg skal stimulere til at flere bukker blir 

avkomsgranska og granskingskapasiteten øker. 
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  UTBETALING 

  2012 

vedtatt 

2013 

vedtatt 

2014 

målsetting 

2015 

målsetting 

Født 2009 2010 2011 2012 

Krav ant. døtre 5/8 5/8 5/8 5 

Grunnpris 2200 2100 2000 2000 

Dattertillegg 

(6-10/9-13 døtre) 

100,- 100,- 50,- 0,- 

Indekstillegg Over 110: 

50,- 

Over 105: 

50,- 

Over 105: 

50,- 

Over 105: 

50,- 

Antall bukker 81 50 ca. 70 ca. 115 

Snittpris per 

bukk 

3008,- 3084,- Min.3000 Min. 3000 

 

Vedtak: 

Utbetaling av granskingstilskuddet for 2013 godkjennes. 

 

 

Sak 20/13 Statuett for beste bukk 2013 

 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 

 

Saksutredning: 

Fagrådet for geit må komme med en tilråding til Styret i NSG om hvem som skal 

få tildelt avlsstatuetten for beste avkomsgranska bukk i 2013. 

 

Reglene for tildeling av avlsstatuetten er som følger: 

“Avlsstatuetten tildeles oppdretter av den bukken som ved indeksberegningen i 

november det året bukken er omlag 4 år gammel (kåringsår + 3), oppnår høyeste 

avlsindeks. Gjeldene krav til antall døtre med registreringer for å bli 

avkomsgranska og få en offisiell indeks må være oppfylt. 

 

Dersom det er flere bukker som får den samme beste avlsindeksen, blir den 

bukken som har flest døtre bak avlsindeksen rangert først”. 

 

Novemberindeksen 2013: 

Kåringsnr Navn 
Avls- 

verdi 
Kasein 

Døtre i produksjon Jurv 

Besetn Døtre Kontr Analyse Døtre 

2010123  138 5 4 26 74 47 22 

2010365 TØFFEN 138 5 2 23 181 166 23 

2010366  136 5 3 15 88 70 15 

 

Bukkene 2010123 og 2010365 Tøffen har begge samme høyeste avlsindeks etter 

beregningene i november, men 2010123 har flest døtre og blir derfor rangert først. 

Oppdretter er Olav Olai Røyr, 6200 Stranda. 

Bukken ble solgt til 153 Viddal/Austefjord bukkering. Der ble bukken granska, 

men slaktet før den fikk publisert offisiell indeks. 
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Under drøftingen: 

Tormod savner at regelverket ikke gir frihet til å bruke skjønn i tilfeller der to eller 

flere bukker er rangert svært likt. Bukken som har bidratt mest i avlsarbeidet bør 

kunne rangeres først. 

 

Fagrådet er enige om at reglene for tildelingsstatuetten bør gjennomgås og endres 

ved neste møte. 

 

Følgende punkter bør diskuteres: 

 Skal det være et krav at bukken er satt inn i gransking i en avlsbesetning 

eller skal alle geiteholdere ha mulighet til å tildeles prisen? 

 Skal prisen tildeles kun den gjeldende årgangen bukker eller den gjeldende 

årgangen og eldre (f.eks. kun 2010- årgangen eller 2010-årgangen og 

eldre) 

 Ved lik avlsindeks, skal det være andre kriterier enn flest døtre som avgjør 

hvilke bukk som blir rangert først, for eksempel antall kontroller og 

analyser, hvor mye bukken har bidratt i avlsarbeidet (antall prøvebukker, 

seminbukk) osv.? 

 

Vedtak: 

Fagrådet for geit råder Styret i NSG å tildele avlsstatuetten for beste 

avkomsgranska bukk i 2013 til Olav Olai Røyr fra Stranda i Møre og Romsdal 

for bukken 2010123. 

 

 

Sak 21/13 Eventuelt 

 

 


