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Sak 33/14 Innkalling og saksliste 
  

Vedtak: 

  Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende tillegg til 

 

Sak 39/14 Eventuelt 

 

a. Innslag av rasen fransk alpin i norsk melkegeit 

 

 

Sak 34/14 Referat fra møtet i Fagrådet for 13. oktober 2014 
 

Dokument som fulgte saken: 

 

 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 13. oktober 2014 

 

Følgende saker følges opp fra forrige møte: 

 

 Sak 21/14 Kåring 2014 og 2015 

Revidert kåringsregelverk er oversendt og skal behandles ved neste styremøte 

i NSG (desember 2014). 

 Sak 23/14 Revidering av regelverk for avlsbesetninger 

Regelverket er godkjent av Styret i NSG og offentliggjort 

 Sak 24/14 Nye regler for tildeling av avlsstatuetten for beste bukk 

Reglene er godkjent av Styret i NSG. 

 Sak 25/14 Verdisatser for geit og kje 

Tas opp på nytt i sak 37/14 Justering av veiledende livdyrpriser og endrede 

verdisatser for geit og kje. 

 Sak 32/14 Eventuelt a. Smittebeskyttelse etter endt sanering 

Tas opp på nytt i sak 38/14 Smittebeskyttelse etter endt sanering. 

 

Vedtak: 

  Referatet fra møtet i Fagrådet for geit 13. oktober 2014 godkjennes. 

 

 

Sak 35/14 Tilskuddsutbetaling 2014 
 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 

 

Dokument som følger saken: 

 Oversikt over tilskuddsutbetaling 2014 

 

Saksutredning: 

Utbetaling granskingstilskudd 2014 

Novemberindeksen ligger til grunn for tilskuddsutbetalingen for 2011-årgangen med 

prøvebukker. Totalt 43 bukker er berettiget tilskudd.  

 

Fra paringssesongen 2009/2010 har det vært krav om inseminering i samme sesong 

som prøvebukken brukes (se sak 17/11). Insemineringen skal resultere i påsett av 

semindøtre i samme årgang som prøvebukkens døtre. En avlsbesetning som gransker 

i egen flokk må ha minst 3 semindøtre, en bukkering må ha minst 6 semindøtre 
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fordelt på minst 2 besetninger. Besetninger som ikke oppfyller seminkravet vil få 

redusert det opprinnelige granskingstilskuddet de er berettiget til med 50 %. 

 

Fra innsett 2011 har det vært krav om minst 120 i samlet avlsverdi ved første 

indekskjøring etter at bukken har fylt 6 måneder for å kvalifisere for tilskudd. 

 

Dette gir følgende: 

 

Grunnpris per bukk:     kr. 2 300,- 

Gjennomsnittlig dattertillegg per bukk:   kr. 233,- 

Gjennomsnittlig indekstilskudd per bukk:  kr. 548,- 

 

Beregnet snittpris per bukk:    kr. 3 080,- 

Beregnet granskingstilskudd for godkjente bukker: kr. 132 450,- 

Utbetalt granskingstilskudd etter fradrag for  

manglende oppfylling av seminkravet:   kr. 129 175,- 

 

Framtidig utbetaling av granskingstilskudd 

Fagrådet har vedtatt målsetting for granskingstilskuddssatser for 2013, 2014 og 2015 

(se sak 24/12). Vi har revidert målsettingen for antall avkomsgranskede bukker fra 

100 til 60 i 2015. Vi har også lagt inn en målsetting om utbetaling for 2016-2018.  

 

  UTBETALING 

  2013 

vedtatt 

2014 

vedtatt 

2015 

målsetting 

2016-2018 

målsetting 

Født 2010 2011 2012 2013-2015 

Krav ant. døtre 5/8 5/8 5 5 

Grunnpris 2100 2000 2000 2000 

Dattertillegg 

Avlsbesetning 

Bukkering 

100,- 

6-10 døtre 

9-13 døtre 

50,- 

6-10 døtre 

9-13 døtre 

0,- 0,- 

Indekstillegg per 

poeng 

Over 105: 

50,- 

Over 105: 

50,- 

Over 105: 

50,- 

Over 105: 

100,- 

Antall bukker 

Plan 

Faktisk 

 

65 

50 

 

100 

43 

 

60 

 

80-100 

Pris per bukk 

Plan 

Faktisk 

 

Min. 3000 

3084,- 

 

Min. 3000 

3080,- 

 

Min. 3000 

 

Min. 3000 

Utbetaling 

Plan 

Faktisk 

 

195 000,- 

146 250,- 

 

300 000,- 

129 175,- 

 

180 000,- 

 

270 000,- 
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Fra drøftingen: 

 

 Tiltak for å øke antall levende avkomsgranska bukker ved semininntak  

Mange prøvebukker holdes ikke i live i avlsbesetningene fram til de får 

publisert offentlig indeks. Bukkene blir enten solgt til bruksbesetninger eller 

slakta rett etter endt paringssesong. For at flere prøvebukker skal være i live 

til de får offentlig indeks, bør det ses nærmere på om det er aktuelt å få 

bruksbesetninger som kjøper prøvebukker til å ta vare på disse fram til de får 

offentlig indeks. Det vil da være flere bukker å velge mellom ved inntaket til 

seminstasjonen. Det må i så fall utarbeides en kontrakt mellom avlsbesetning 

og bruksbesetning om hvilke vilkår som gjelder. 

 

 Avlsbesetninger som ikke holder godt nok avlsnivå 

Det er en del avlsbesetninger som ikke klarer å produsere prøvebukker som 

holder kravet om minst 120 i samlet avlsverdi ved første indekskjøring etter 

at bukken har fylt 6 måneder. Rådgiver geit bør ta kontakt og veilede disse 

besetningene slik at de får en sjanse til å heve avlsnivået i flokken. 

 

Vedtak: 

 Utbetaling av granskingstilskudd for 2014 godkjennes. 

 Målsetting for utbetaling for 2016, 2017 og 2018 vedtas. 

 

 

Sak 36/14 Statuett for beste bukk 2014 
 

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 2014. 

 

I høst godkjente Styret i NSG følgende nye regler for tildeling av avlsstatuetten:  

 

 Om avlsstatuetten 

o Avlsstatuetten er Norsk Sau og Geit sin hederspris for godt avlsarbeid. 

o Statuetten deles ut årlig av styret i NSG. 

o Statuetten tildeles oppdretter av den avkomsgranska bukken som har den 

høyeste samlede avlsverdien ved indeksberegningen i november. 

♦ Dersom det er flere bukker som har samme avlsverdi, er det den bukken 

som har flest analyser bak avlsverdien som blir rangert først. 

 

 Det stilles følgende krav til bukken: 

o Må være født i en avlsbesetning. 

o Må være minst 3,5 år gammel (kåringsår + 3) på tildelingstidspunktet. 

o Må ha fått offisiell indeks, der et tilstrekkelig antall av døtrene står i 

avlsbesetningen(e). 

o Må være i live når den får offentlig indeks, eller  

vært tatt inn til semin som ungbukk. 

o Kan ikke ha fått avlsstatuetten tidligere år. 
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 Det stilles følgende krav til oppdretter/besetning: 

o Oppdretter må være hovedmedlem i NSG eller husstandsmedlem knyttet til et 

hovedmedlemsskap for besetningen det året bukken får offisiell indeks. 

o Besetningen må ha vært avlsbesetning i perioden fra bukken ble født til den 

fikk offisiell indeks. 

 

Novemberindeksen 2014: 

Kåringsnr Navn 
Avls- 

verdi 
Kasein 

Døtre i produksjon Jurv 

Besetn Døtre Kontr Analyse Døtre 

2011431  152 5 5 17 80 47 14 

2009377 BLÅMANN 141 2 1 12 151 102 12 

2011148 BROKKEN 140 5 3 23 158 108 25 

 

Bukken 2011431 ble satt inn til gransking i ring 144 Sogndal i 2011. Den ble 

granska i ringen, men på grunn av at den kom fra en usanert besetning (og ring), 

var det ikke aktuelt å ta bukken inn til seminstasjonen i 2013. 

 

Vedtak: 

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

bukk i 2014 til Turid Horpedal og Svein Jarle Selseng fra Sogndal i Sogn og 

Fjordane for bukken 2011431. 

 

 

Sak 37/14 Justering av veiledende livdyrpriser og endrede verdisatser for geit og kje  
 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 

 

Dokument som fulgte saken: 
 

 Notat vedrørende justering av livdyrpriser og endrede verdisatser på geit og kje. 

 

Saksutredning: 

Viser til sak 25/14 Verdisatser for geit og kje der Fagrådet vedtok at arbeidsgruppa 

for verdisatser og livdyrpriser skulle ferdigstille arbeidet med verdisatsene før 10. 

november 2014, samt informere om endringer av livdyrpriser før de blir publisert.  

Fagrådet ble informert om en justering av livdyrprisene. Prisen på et liv økes med kr. 

100,-, fra kr. 300,- til kr. 400,- i priskalkulatoren.  

Fra drøftingen: 

Fagrådet stiller seg bak arbeidsgruppas forslag til endrede verdisatser for geit og kje, 

men med en endring i første avsnitt i forslag til ny tekst, Forutsetninger: 

Arbeidsgruppas forslag til tekst: 

Kalkylen forutsetter at skaden skjer ca. 1. juli. Er skaden skjedd en måned tidligere, 

må en øke produksjonstapet med 10 %. Er derimot skaden skjedd etter 1. juli, skal 

produksjonstapet reduseres med 10 % for hver måned skaden er skjedd etter denne 

dato, som det er produksjon på bruket.  

 

Fagrådets endring av tekst: 

Kalkylen forutsetter at skaden skjer 4 måneder ut i laktasjonen. Er skaden skjedd en 

måned tidligere, må en øke produksjonstapet med 10 %. Er derimot skaden skjedd 
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etter fjerde laktasjonsmåned, skal produksjonstapet reduseres med 10 % for hver 

måned skaden er skjedd etter denne dato, som det er produksjon på bruket.  

 

Vedtak: 

Verdisatser for geit og kje godkjennes og er gjeldende fra 1. desember 2014. 

 

 

Sak 38/14 Smittebeskyttelse etter endt sanering 
 

Saksbehandler: Helga Kvamsås 

 

Saksutredning: 

Viser til sak 32/14 Eventuelt a. Smittebeskyttelse etter endt sanering der Helga 

Kvamsås fikk i oppgave av Fagrådet å følge opp saken overfor Helsetjenesten for 

Geit. 

 

Helga orienterte om at hun muntlig hadde utfordret Helsetjenesten for Geit til å ta på 

seg oppgaven om å følge opp smittesikringen etter endt sanering, og at ledelsen i 

Helsetjenesten for Geit svarte at det ville de gjøre. 

 

Vedtak: 

 Fagrådet for geit er glad for at Helsetjenesten for Geit tar på seg oppgaven om 

å følge opp smittesikring etter endt sanering og ber om å holdes orientert i 

planene og framdriften i arbeidet. 

 Fagrådet ber om at denne saken tas opp til grundig behandling på neste møte i 

Samarbeidsrådet i Helsetjenesten for Geit. 

 

 

Sak 39/14 Eventuelt 
 

a. Innslag av rasen fransk alpin i norsk melkegeit 

TINE har fått en henvendelse fra en potensiell kunde som ønsker å kjøpe melk fra 

norske melkegeiter. I den anledning lurer de på hvor stort innslag det er av fransk 

alpin i den norske melkegeitpopulasjonen. 

 

Avlsavdelingen vil kunne beregne andelen geiter med innsalg av fransk alpin i en og 

en årgang. Dette vil danne et grunnlag for å kunne si noe om hvor stort innslag rasen 

fransk alpin har i den norske melkegeitpopulasjonen. 

 

Vedtak: 

Avlsavdelingen vil gi TINE tilbakemelding på hvor stort innslag rasen fransk alpin 

har i den norske melkegeitpopulasjonen i begynnelsen av 2015. 

 


