REFERAT
Møte i Fagrådet for geit
Tidspunkt:

Fysisk møte mandag 22.november kl. 13.30 – tirsdag 23.november
kl.15.00 2010.
Telefonmøte onsdag 26. januar kl.19.30-21.30 2011.

Deltakere:

Magnhild Nymo (leder), Ola Søgnesand, Helga Kvamsås, Veronica
Fagerland, Tormod Ådnøy, Tone Edland, Thor Blichfeldt,
Ingrid Østensen (sekretær)
Se sak 25/10 for gjennomføring av saksrekkefølge i møtet
Tone Edland deltok til og med sak 34/10
Tormod Ådnøy tiltråtte fra sak 35/10
Magnhild Nymo tiltråtte fra sak 28/10

Saker:
Sak 25/10
Sak 26/10
Sak 27/10
Sak 28/10
Sak 29/10
Sak 30/10
Sak 31/10
Sak 32/10
Sak 33/10
Sak 34/10
Sak 35/10
Sak 36/10
Sak 37/10
Sak 38/10
Sak 39/10
Sak 40/10
Sak 41/10

Innkalling og saksliste
Referat fra møtet i Fagrådet for geit 08.10.10
Orientering om budsjett avl og semin 2011
Kaseingen
Kåring 2010 og 2011
Revidering av regelverk for kåring
Revidering av regelverk for avlsbesetninger og bukkeringer
Tilskuddsutbetaling
Livdyrpriser
Færre innrapporteringer i Geitkontrollen
Statuett for årets beste bukk
Klassifisering av kjekjøtt- diskusjonssak
Norske seminbukker og ny fransk alpin sæd 2011
Handlingsplan 2011
Innkrysning av kasjmirgeit i norsk melkegeit
Orienteringssaker
Eventuelt
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Sak 25/10 Innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende tillegg til sak
40/10 Orienteringssaker
c. SNP-chip for geit
d. Husdyrforsøksmøtet – fra NSG
e. Gjesteforsker hos NSG
f. Avlsmessig framgang
41/10 Eventuelt
a. Kåring av Boer-bukker
Sakene ble drøftet i følgende rekkefølge den 22-23. november 2010:
Sak 25/10
Sak 26/10
Sak 32/10
Sak 33/10
Sak 35/10
Sak 39/10
Sak 29/10
Sak 28/10
Sak 34/10
Sak 27/10
Sak 30/10
Sak 31/10
Sak 36/10
Sak 37/10
Sak 38/10
Sak 40/10
Sak 41/10

Innkalling og saksliste
Referat fra møtet i Fagrådet for geit 08.10.10
Tilskuddsutbetaling
Livdyrpriser
Statuett for årets beste bukk
Innkrysning av kasjmirgeit i norsk melkegeit
Kåring 2010 og 2011
Kaseingen
Færre innrapporteringer i Geitkontrollen
Orientering om budsjett avl og semin 2011
Revidering av regelverk for kåring
Revidering av regelverk for avlsbesetninger og bukkeringer
Klassifisering av kjekjøtt- diskusjonssak
Norske seminbukker og ny fransk alpin sæd 2011
Handlingsplan 2011
Orienteringssaker
Eventuelt

Under telefonmøtet den 26. januar 2011 ble Sak 30/10 og Sak 31/10 drøftet på
nytt. Sak 41/10 Eventuelt ble behandlet under telefonmøtet.

Sak 26/10 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 08.10.10
Dokument som fulgte saken:
 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 8.oktober 2010
Vedtak:
Referat fra møtet i Fagrådet for geit 8.oktober 2010 godkjennes.
Fagrådet tar til etterretning at den endelige helseplanen ikke er ferdigstilt som
forutsatt i sak 23/10, og at den derfor ikke kan behandles nå.
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Sak 27/10 Orientering om budsjett avl og semin 2011
Saksbehandler: Thor Blichfeldt
Saksutredning:
Thor la fram en oversikt over budsjettet under møtet. Endelig vedtak for
budsjett 2011 gjøres når regnskap 2010 er avsluttet, og tilskuddet fra LMD og
Omsetningsrådet (TINE) for 2011 er kjent.
Vedtak:
Styret tar orienteringene til etterretning.

Sak 28/10 Kaseingen
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Saksutredning:
Alternative kaseingentester
Det har det siste året blitt testet ut andre prøvetakingsmetoder enn blodprøver.
Hårprøver og nesesvabre er blitt testet ut, men har ikke gitt sikre nok resultater.
Disse metodene kan derfor ikke erstatte blodprøver per i dag. Vi fortsetter
leting etter alternativ til blodprøver tatt av veterinær.
Kaseingentesting 2010
425 av totalt 456 kåra bukkekje hadde kjent kaseingenstatus, dvs. 93 % av alle
kåra bukker. Kun 4 % av bukkene har nå status ”Null*Null”, 59 % status
“Ikke-null*Null” og 37 % status “Ikke-null*Ikke-null”.
Fra drøftingen:
Det er stort fokus på melkekvalitet blant Tine og produsentene. Det er viktig å
informere om at man må teste flere hanndyr enn det man trenger til innsett, for
å plukke ut de beste bukkene med kaseingenstatus 5 og 2. Det er behov for å
skaffe gode bukker for salg til bruksbesetninger som ikke inseminerer og har
problemer med høye verdier av FFS. Dette må TINE rådgivere i de aktuelle
områdene organisere.
Budsjettet for 2011 forutsetter at produsentene betaler de samme satsene som i
2010 for analysene. NSG dekker da noe av analysekostnaden ved at Ingrid er
med på å bearbeide prøvene på laboratoriet.
Det vil antagelig være stor pågang etter å teste bukkene i 2011, og vi forventer
at flere produsenter kommer til å sende inn blodprøver. Det bør derfor være
analysering av blodprøver minst en gang per måned, dvs. 7 analyserunder
totalt.
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Prøvetakingsplan 2011
 3-4. januar
 31. januar-1.februar
 7-8. mars
 4-5. april
 2-3. mai
 20-21. juni
 29-30. august
Vedtak:
Alle produsenter i Geitkontrollen skal få tilbud om kaseingentesting av
hanndyr. Produsentene dekker prøveuttak og innsending. NSG fakturerer
kr 200,- per prøve for analysekostnadene.

Sak 29/10 Kåring 2010 og 2011
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Saksutredning:
Kåringsstatistikk 2010:
Totalt 529 bukker ble bedømt, hvor 456 bukkekje ble kåra. 105 besetninger
fikk bedømt bukker, i gjennomsnitt 5,04 bukker per besetning.
Kåra bukker: 79 %
Kåra på disp.: 7 %
Vraka:
14 %

For lav avlsverdi var den vanligste vrakingsårsaken, men generelt var det ingen
av vrakingsårsakene som skilte seg særskilt ut.
Kåring på dispensasjon:
I 2010 ble det kåra 39 bukker på disp., hvor lav avlsverdi (mindre enn 115) var
den vanligste disp.-årsaken.
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Avlsverdi
Av totalt 456 bukkekje hadde 8 % mindre enn 115 i avlsverdi, 25 % hadde en
avlsverdi mellom 115-119, mens 67 % hadde minst 120 i avlsverdi.
Vedtak:
Informasjonen om kåringene 2010 tas til orientering. Vi gir tilbud om kåring til
alle medlemmene i Geitkontrollen. Avlsbesetningene får kåring gratis.
Bruksbesetningene betaler kr 500,- for oppmøtet og kr 50,- per kåra bukk.

Sak 30/10 Revidering av regelverk for kåring
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Dokument som fulgte saken:
 Regelverk for kåring av bukker og dømming av melkegeit med forslag
til endringer
Saksutredning:
I sak 25/09 ble det vedtatt en revidering av regelverket for kåring. En ny
revidering bør vurderes. Fagrådet for geit må bestemme om:
 minstekravet på 120 i avlsverdi i 2011 skal gjennomføres som tidligere
vedtatt
 det skal innføres krav om kaseingentesting og krav til bukkens
kaseingenstatus for å bli kåra
 det bør settes nedre grenser for å kunne kåre bukkekje på disp.
 det skal innføres krav til at kåra bukker ikke skal være avkom etter
paring av nære slektninger.
Heving av minstekrav til bukkekjeets avlsverdi
Se sak 29/10. I 2011 skal minstekravet til bukkekjeets avlsverdi ved kåring
heves fra 115 til 120. Et viktig spørsmål som må stilles er om man får en stor
nok andel kåra bukker i 2011 som oppfyller dette minstekravet.
Kaseingentesting
Se sak 28/10. Skal det innføres et krav om kaseingentesting og minimum
kaseingenstatus “Ikke-null*Null” (2) for å få bukken kåra?
Innføre nedre verdier for kåring på disp.
Det er i dag en del produsenter som velger ut for få bukker som de stiller til
kåring og/eller bukkene har for lav avlsverdi for å bli kåra. Dette fører til at
kåringsdommer “må” kåre de bukkene som bonden har benyttet seg av/skal
benytte under paring.
Ved å innføre nedre verdier for å kåre på disp. vil dette kunne være med på å
heve kvalitetssikringa på bukker kåra på disp.

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

5

Innavl
Når en bukk stilles til kåring er den 3-6 måneder gammel. Vi vet da at bukken
ikke har synlige lyter og at den har vokst normalt, men vi vet ikke om den kan
ha redusert fruktbarhet eller lignende. Hvis en innavlet bukk ikke gir avkom,
vil brukeren raskt sette dette i sammenheng med innavlsgraden.
Innavl nedarves ikke, men innavlede dyr er ikke av en slik kvalitet at vi ønsker
å kåre dem.
Etter drøftingen kom vi frem til følgende forslag:
Vi innfører krav om nedre verdier for å kåre på disp., krav til kjent
kaseingenstatus for å kunne kåre bukken ordinært, samt krav til en nedre sum
kåringspoeng både for ordinær kåring og kåring på dispensasjon.
Tilvekstkravet heves til 150 g per dag.
Følgende krav gjelder for kåring av bukker i 2011:
Ordinære
Nedre
minstekrav
dispensasjonskrav
Avlsverdi
115
110
Eksteriør
7
7
Mors jurpoeng
6
5
Kaseinstatus
0 (kjent)
0 (ukjent)
Sum kåringspoeng
130
125
Tilvekst (g per dag)

150

130

Det innføres krav til at kåra bukker ikke skal være avkom etter paring av nære
slektninger, dvs. hvis morfar til bukkekjeet også er far eller farfar til bukken,
eller hvis farmor til bukkekjeet også er mor eller mormor, skal bukken ikke
kåres.
Vedtak:
Administrasjonen gjennomgår regelverket for kåring av bukkekje og dømming
av melkegeit og innarbeider foreslåtte endringer. Revidert regelverk sendes
sammen med utkast til referat fra møtet for godkjenning i Fagrådet. Deretter
sendes regelverket til styret i NSG for endelig godkjenning.

Sak 31/10 Revidering av regelverk for avlsbesetninger og bukkeringer
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Dokument som fulgte saken:
 Regelverk for NSGs avlsbesetninger og bukkeringer med norsk
melkegeit med forslag til endringer
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Saksutredning:
Fagrådet for geit bør vurdere en revidering av Regelverk for avlsbesetninger og
bukkeringer og ta stilling til følgende:
 Forkjøpsrett på prøvebukker
 Innføring av krav til bukken for å være berettiget tilskudd
 Avkomsgransking i to eller flere flokker
 Mulighet for avlsbesetninger å søke om permisjon
Forkjøpsrett prøvebukker
NSG/NSG Semin har rett til å kjøpe avkomsgranska bukker fra
avlsbesetninger, men ikke forkjøpsrett på prøvebukker.
Krav til prøvebukken for at den skal være berettiget tilskudd
Forslag:
 Bukken må være kåret og oppfylle alle krav ved kåring (kan ikke være
kåret på disp.)
 Bukken må være gentestet og ha kaseingenstatus ”Ikke-null*Ikke-null”
eller ”Ikke-null*Null”
 Prøvebukken må ha minst 120 i samlet avlsverdi ved første indekskjøring
etter at bukken har fylt 6 måneder. Avlssjefen kan i spesielle tilfeller
dispensere fra dette kravet, for eksempel ved sønner etter importsæd
 Bukken må være i live på det tidspunktet den får publisert sin første
offisielle indeks og holdes i live i avlsbesetningen til det er avklart om den
er aktuell til semin eller ikke
Avkomsgransking i to eller flere flokker
Hvilke krav skal gjelde når to eller flere avlsbesetninger samarbeider og bruker
hverandres prøve- og elitebukker.
 Hvor mange prøvebukker må avlsbesetningene granske
 Hvor mange døtre må den avkomsgranska bukken ha for å få en offisiell
indeks
 Seminkrav
Permisjon
Noen avlsbesetninger har av driftsmessige årsaker ikke mulighet til å oppfylle
kravene til å være avlsbesetning over en kortere periode. Ved å innføre
mulighet til å søke om permisjon på ett år vil de kunne fortsette avlsarbeidet
uten at de må melde seg ut og søke på nytt om å bli avlsbesetning.
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Etter drøftingen kom vi frem til følgende forslag:
Krav til prøvebukken for at den skal være berettiget tilskudd:
 Bukken må være kåra (ordinært eller på dispensasjon)
 Prøvebukken må ha minst 120 i samlet avlsverdi ved første indekskjøring
etter at bukken har fylt 6 måneder. Avlssjefen kan i spesielle tilfeller
dispensere fra dette kravet, for eksempel ved innsett av sønner etter
importsæd
 Bukken må være i live på det tidspunktet den får publisert sin første
offisielle indeks og holdes i live i avlsbesetningen til det er avklart om den
er aktuell til semin eller ikke
Avkomsgransking i to eller flere flokker
 Må granske minst 3 prøvebukker per sesong
 Prøvebukken må ha minst 8 døtre for å få offisiell avlsverdi
 Seminkrav: minst 6 semindøtre i minst 2 besetninger
Permisjon:
En avlsbesetning som av driftsmessige årsaker ikke kan oppfylle kravene til
avlsbesetning, kan forut for ny paringssesong søke Fagrådet om permisjon for
ett år. Innvilges permisjon opprettholder avlsbesetningen økonomiske og andre
fordeler som avlsbesetning.
Vedtak:
Administrasjonen gjennomgår regelverket for avlsbesetninger og bukkeringer
og utarbeider ny struktur på dokumentet, samt innarbeider foreslåtte endringer.
Revidert regelverk sendes sammen med utkast til referat fra møtet for
godkjenning i Fagrådet. Deretter sendes regelverket til styret i NSG for endelig
godkjenning.

Sak 32/10 Tilskuddsutbetaling
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Dokument som fulgte saken:
 Oversikt over tilskuddsutbetaling 2010
Saksutredning:
Utbetaling granskingstilskudd 2010
Totalt 68 bukker er berettiget granskingstilskudd.
Grunnpris per bukk: 2100,Gj.snittlig dattertillegg per bukk: 460,Gj.snittlig indekstillegg per bukk: 580,Snittpris per bukk: 3110,Totalt utbetalt granskingstilskudd: 211 650,-
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Ringer som ikke overholder seminkrav
To bukkeringer overholder ikke seminkravet. Disse bukkeringene har til
sammen 12 av de 68 bukkene som er berettiget granskingstilskudd.
Ringer som ikke overholder smittebeskyttelsen
Noen bukkeringer kjøper inn bukker utenfra, og overholder derfor ikke krav til
smittebeskyttelse.
Granskingstilskudd 2011
I sak 09/10 ble det vedtatt satser for utbetaling av granskingstilskudd 2010,
samt en målsetting for utbetalingen i 2011.
Det må drøftes om satsene for 2011 skal vedtas eller om de skal justeres.
Avlsbesetninger som gransker i egen flokk får utbetalt tilskudd for bukker fra
2009-årgangen.

Født
Krav ant. døtre
Grunnpris
Dattertillegg (913 døtre)
Indekstillegg
Antall bukker
Snittpris per bukk

2010
vedtatt
2007
8
2100
100,Over 105:
75,68
3110,-

UTBETALING
2011
2012
målsetting
målsetting
2008
2009
8
5
100,-

100,-?

Over 110:
50,60?
3200,-

>100?
Min. 3000,-

Vedtak:
Utbetaling av granskingstilskuddet for 2010 godkjennes. Målsettingene i 2011
for utbetaling av granskingstilskudd forblir uendret.
Ringer som ikke overholder seminkravet får utbetalt 50 % av det opprinnelige
granskingstilskuddet de er berettiget. I 2011 blir det ikke utbetalt
granskingstilskudd hvis ikke seminkravet oppfylles. De to bukkeringene skal
ikke bli fakturert for kåringa 2010.
I 2010 utbetales det granskingstilskudd til bukkeringene som ikke overholder
smittebeskyttelsen, men fra 2011 blir det ikke utbetalt granskingstilskudd til
disse.
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Sak 33/10 Livdyrpriser
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Dokument som fulgte saken:
 Notat om livdyrpriser
Saksutredning:
Det ble vedtatt i Sak 18/10 at ei arbeidsgruppe bestående av Ola Søgnesand,
Rune Myklebust og Ingrid R. Østensen skulle legge frem forslag om
veiledende livdyrpriser.
Etter drøftingen kom vi frem til følgende forslag:
Vi forutsetter at alt livdyrsalg er av sanerte dyr/besetninger., og i beregningene
er det ikke tatt hensyn til produksjons- eller beitetillegg. Beregning av
livdyrpriser på kje skal være brukervennlig og et Excel-ark skal fungere som en
kalkulator. En tekst skal omhandle salg av eldre geiter og en hel besetning.
Veiledende livdyrpriser kje:
På bakgrunn av forskjellige tilvekstkurver hos kje i ulik alder, i tillegg til ulike
arbeids -og driftskostnader har vi valgt å dele inn kje i tre ulike aldersgrupper:
melkefôringsperioden (nyfødte eller rett etter avvenning), rett før beiteslipp
(4-5 mnd gamle kje), eller paringsklare unggeiter (7-8 mnd gamle).
Oversikt over de ulike gruppene der satsene skiller på alder, minimumskrav til
tilvekst per dag og pris per kg tilvekst
Fôringsperiode
Alder
Min tilvekst
Pris per
per dag (g)
kg tilvekst
Melkefôring
0-8 uker
170
60
(0-50 dager)
Innefôring med fri 2-5 mnd
150
50
tilgang på kraftfôr
(50-150 dager)
Beite
5-8 mnd
125
40
(150-240 dager)
Faste faktorer som gjelder for alle aldersgrupper av kje:
 Kaseingenstatus: hvis far har kjent kaseingenstatus “Ikke-null*Ikke-null”,
så har kjeet garantert kaseingenstatus “Ikke-null*Null”. Kjeet vil øke i verdi,
og 100 kr i pristillegg
 Avlsverdi: (for å stimulere til interessen for avlsarbeid) for hvert
indekspoeng over 100 betales det 5 kr per indekspoeng. Fordi kjeet kun har
en forventet avlsindeks er dette pristillegget lagt til 5 kr per indekspoeng
 Pris ved fødsel: utført snapping eller ikke. Snapping er en betydelig
arbeidsinnsats, derfor vil kje som er snappa være dyrere. 250 kr for et kje
som er snappa, 150 kr for kje som ikke er snappa
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 Avhorning: en utgift som vil variere i stor grad, men har gått ut ifra at
dyrlegen utfører avhorning på 20-30 kje ved et besøk, 60 kr hvis avhorning
er utført
Veiledende livdyrpriser geit:
Det er både fordeler og ulemper ved å kjøpe eldre geiter. De har varierende
holdbarhet, samtidig som man er sikrere på produksjonen, men kjøp av geiter
eldre enn 3-4 år bør kun vurderes unntaksvis.
 Pris ved salg: Settes til sats “paringsklar unggeit” (7-8 mnd), ca. 1500 kr
 Kaseingenstatus: hvis far har kjent kaseingenstatus “Ikke-null*Ikke-null”,
har geita garantert kaseingenstatus “Ikke-null*Null”. Dette er en
kvalitetssikring av melkekvaliteten; 100 kr i pristillegg
 Avlsverdi: For hvert indekspoeng over 100 betales det 10 kr per
indekspoeng. Eldre geiter i produksjon har en kjent avlsindeks, og denne
blir sikrere jo flere målinger geita har
Kjøp av hel besetning:
 Pris ved salg: Man bør legge vekt på snittalder på flokken, og en sats bør
legges deretter
 Kaseingenstatus: Beregnes individuelt for hver geit, se veiledende priser for
enkeltgeit
 Avlsverdi: Snittlister på avlsindekser fra NSG bør ligge til grunn for tillegg
som skal betales for avlsindeks, se veiledende priser for enkeltgeit
Vedtak:
De veiledende livdyrprisene som arbeidsgruppa har kommet frem til
godkjennes.

Sak 34/10 Færre innrapporteringer i Geitkontrollen
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen/Thor Blichfeldt
Saksutredning:
Vibeke Vonheim (fagkonsulent TINE Rådgiving) har fått henvendelser fra
rådgivere i TINE. Det er et ønske om å endre regelverket i Geitkontrollen når
det gjelder krav til tvungen registrering av
 jurpoeng 1 gang per år
 paring

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

11

Fra drøftingen:
1. Jurvurdering kan endres til å bli frivillig i Geitkontrollen. I regelverket for
avlsbesetninger kan vi likevel gjøre det obligatorisk å gjennomføre
innrapportering av jurvurdering
2. Alle paringer og bedekninger bør fortsatt innrapporteres. Hvis far er ukjent,
settes det farnummer 0
3. Antall melkeveiinger og analyser som skal være obligatorisk i
Geitkontrollen bør vurderes på nytt opp mot nytteverdien
Vedtak:
Fagrådet stiller seg positivt til en revisjon av regelverket for Geitkontrollen.
Administrasjonen informerer TINE Husdyrkontrollen om dette.

Sak 35/10 Statuett for årets beste bukk
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 avkomsgransket bukk i 2010.
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 2010:
Kåringsnr

Navn

Avlsverdi

Kasein

2007701

Arne

156

5

Besetn
4

2007052
2007709

Miloruggen
Kim

143
142

2
5

3
5

Døtre i produksjon
Jurv
Døtre Kontr Analyse Døtre
32
259
179
32
19
33

71
252

64
156

14
32

Det er bukken 2007701 Arne som har den høyeste avlsindeksen etter
beregningene i novemberindeksen. Oppdretter er Einar Arne Stennes, 6196
Norangsfjorden. Bukken ble tatt inn som elitebukk til seminstasjonen i 2009
etter å ha blitt granska i bukkering 152 Sunnylven.
Vedtak:
Fagrådet for geit tilrår Styret i NSG å tildele avlsstatuetten for beste
avkomsgranska bukk i 2010 til Einar Arne Stennes fra Norangsfjorden i Møre
og Romsdal for bukken 2007701 Arne.
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Sak 36/10 Klassifisering av kjekjøtt- diskusjonssak
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Dokumenter som fulgte saken:
 Brev fra Arne M. Ruud
 Notat om klassifisering, geit eller kje
Saksutredning:
Klassifisering og betaling av kjekjøtt er et tema en del produsenter er frustrerte
over. Farge på kjøttet var avgjørende da 3-5 mnd gamle kje, produsert hos
Arne M. Ruud, ble klassifisert som geit. Hvordan forholder Fagrådet for geit
seg til denne problematikken.
Fra drøftingen/diskusjonen:
Ola Søgnesand informerte om arbeidet som er gjort de siste 20 årene når det
gjelder pris og klassifisering for kjekjøtt i Nortura.
Vedtak:
Fagrådet ber Animalia om å informere alle slakterier om hvilke
klassifiseringskrav som gjelder for geit.
Den enkelte produsent må ta opp med sitt slakteri hvordan de tolker
klassifiseringsreglene og betaler for kje-/geitkjøtt, og om nødvendig bytte til et
slakteri som betaler bedre.

Sak 37/10 Norske seminbukker og ny fransk alpin sæd 2011
Saksbehandler: Thor Blichfeldt/Ingrid R. Østensen
Saksutredning:
Det ble importert fransk alpin sæd med fokus på kaseingenstatus i 2007. TINE
vil mest sannsynlig heve kvalitetskravet på geitemelk, og dette kan føre til at
etterspørselen på sæd fra bukker med kaseinstatus “Ikke-null*Ikke-null” øker
betraktelig.
Oversikt salgsstatistikk 2010
Det er solgt rundt 500 færre doser i år sammenlignet med 2009.
Seminbukkinntak 2010/2011
Forslag til prinsipper:
 Elitebukkene tas inn først og fremst med grunnlag i samlet avlsverdi
o vi legger liten vekt på sanert/ikke sanert
o vi legger liten vekt på kaseingenstatus
 Prøvebukkene
o Skal være fra sanert besetning (fortsatt for tidlig?)
o Skal ha genstatus “Ikke-null*Ikke-null”?

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

13

Ny import av fransk alpin
Thor foreslo ny import av sæd fra fransk alpin våren 2011 på møtet.
Vedtak:
Informasjon om salgsstatistikk av sæd 2010 tas til orientering.
Seminbukkinntak 2011
 Det tas inn rundt 15 bukker, der halvparten av bukkene bør komme fra
sanerte besetninger
 Elitebukkene tas inn først og fremst med grunnlag i samlet avlsverdi
 Prøvebukkene tas inn med grunnlag i samlet avlsverdi samt med
prioritering av genstatus “Ikke-null*Ikke-null”
Ny import av fransk alpin
Det skal importeres et lite parti sæd fra fransk alpin våren 2011. Det er kun
avlsbesetningene som får tilbud om å benytte seg av denne sæden.
Avlsbesetningene må selv betale den fulle kostnaden.

Sak 38/10 Handlingsplan 2011
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Saksutredning:
Det ble i sak 12/10 lagt frem en oversikt over hvilke tiltak og mål man skulle
jobbe opp mot i første halvdel av 2010.
Handlingsplan 2010
Prøve ut nye prøvetakingsmetoder for
kaseingentesting og informere om dette (januar)
Kåring 2010
Helseplan geit (ferdig i løpet av våren)
Personlig kontakt med avlsbesetningene
Planlegge møter for bukkeringer og avlsbesetninger
Semininntak (begynne tidlig; februar)
Rundskriv/Info
- Til medlemmene i Geitkontrollen
- Til bukkeringene/avlsbesetningene
Artikler i Sau og Geit
- Semin på geit, “Slik gjør de som lykkes”
- Sunnylvenprosjektet, foreløpige resultater
- Sunnylvenprosjektet, endelige resultater
Utarbeide brosjyre/hefte om geitavlen + kortversjon
på engelsk (utsettes til neste halvår)

Gjennomført
Høsten 2010
I samsvar med plan
Ikke gjennomført
Geitedagene
Ny runde vinter 2011?
Våren 2010
4(5) brev til GK
2 brev til avlsbes.
Nr. 3/2010
Nr. 2/2010
Etter HFM 2011?
Vinteren 2011?
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Vedtak:
Handlingsplan 2011
- Det skal gjennomføres minst 4 eierinsemineringskurs
- En revidering av innhold om geitavl på NSG sine nye hjemmesider, der en
kortversjon av geiteavlen på engelsk skal opprettes
- Gjennomføring av kaseingentesting
- Aktivt verve nye avlsbesetninger
- Sende ut lister over eliteparingskandidater til avlsbesetningene
- Infobrev til avlsbesetningene, medlemmene i Geitkontrollen og rådgivere

Sak 39/10 Innkrysning av kasjmirgeit i norsk melkegeit
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Saksutredning:
I sak 10/10 ble det vedtatt at det skulle fremlegges tallmateriale over hva det vil
koste å bearbeide det gamle materialet som finnes. Det er ukart hvor mye
datamateriale som er tilgjengelig og det er vanskelig å få en god oversikt.
Vedtak:
Det gjøres ingen utredning eller forsøk på å krysse inn kasjmirgeit i norsk
melkegeit.

Sak 40/10 Orienteringssaker
a. Jurvurderingshefte distribuert
Ny utgave av Jurvurderingshefte har blitt distribuert til alle medlemmene
av Geitkontrollen, rådgiverne i TINE og kåringsdommerne.
b. Geitskolen 2010/2011
Geitskolen er i gang igjen, og har gjennomført sin første modul på Senja
videregående skole. Det var i alt 14 deltakere, fra Bardu, Ringvassøy,
Nordreisa, Kåfjord og Senja. Første av i alt 6 moduler ble holdt i oktober.
c. SNP-chip for geit
En 60.000 chip er tilgjengelig for geit, utviklet med basis i kinesisk og
fransk geit. Pris 100-200 Euro. Kan bestilles i fellesskap for å få ned prisen.
d. Husdyrforsøksmøtet 2011 – fra NSG
Følgende temaer blir presentert på møtet:
a. Sunnylven
i. Produksjonsresultater
ii. Mjølkekvalitet
b. Avlsmessig framgang siste 20 år
e. Gjesteforsker hos NSG
Ron Lewis jobber med å kartlegge genetiske bånd mellom besetninger
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f. Avlsmessig framgang
Thor la frem avlsmessig framgang de 20 siste årene.

Sak 41/10 Eventuelt
a. Kåring av Boer-bukker
Etter henvendelse fra raselaget for Boergeit, NorBoer, der de lurer på om de
kan få hjelp til å organisere kåring som et avlstiltak.
Vedtak:
Administrasjonen kontakter NorBoer og avtaler videre framdrift om et
samarbeid og gjennomføring av kåring av Boer-bukker.
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