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Møte i Fagrådet for geit 

 
 
Tidspunkt:  Onsdag 20. januar kl. 12:30 – torsdag 21. januar kl. 15:00, 2010  
 
Deltakere:  Magnhild Nymo (leder), Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga 

Kvamsås, Hege Gonsholt (vara), Thor Blichfeldt og Trine Bjørnerås 
(sekretær) 

 
Forfall:  Tone Edland og Veronica Fagerland 
 
 
 
 

Saker: 

Sak 01/10 Innkalling og saksliste 

Sak 02/10 Referat fra møtet i Fagrådet for Geit 03.12.09 

Sak 03/10 Økonomi avl og semin – regnskap 2009 

Sak 04/10 Jurvurdering geit 
Sak 05/10 Kåring 

Sak 06/10 Seminpriser 

Sak 07/10 Semin 

Sak 08/10 Kaseingen 

Sak 09/10 Avkomsgransking i avlsbesetninger og i bukkeringer 

Sak 10/10 Innkrysning av kasjmirgeit i norsk melkegeit 
Sak 11/10 Økonomi avl og semin – budsjett 2010 

Sak 12/10 Handlingsplan våren 2010 

Sak 13/10 Orienteringssaker 

Sak 14/10 Eventuelt 

REFERAT 
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Sak 01/10 Innkalling og saksliste 

 
Vedtak: d) Andre orienteringssaker: 

- Hovedoppgave på kaseingen ved IHA 
- Celletallforsøk i Telemark 
- Rådgivende gruppe geit 
- Kompetansesenter geit 
 
Ny sak: 06/10 Seminpriser 
 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 

Sak 02/10 Referat fra møtet i Fagrådet for Geit 03.12.09 

  
Dokument som fulgte saken: 

• Referat fra møtet i Fagrådet for Geit 3. desember 2009. 
 
Vedtak: Referatet fra møtet i Fagrådet for Geit 3. desember godkjennes. Styrevedtaket i 

NSG om Friskere Geiter tas inn i rapporten som Helsetjenesten for geit leverer 
LMD.  

 

Sak 03/10 Økonomi avl og semin – regnskap 2009 
 
  Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
  Saksutredning: 

Regnskapet ble avsluttet 15. januar, og det ble da laget rapporter for 2009, 
blant annet på geit. Samlet regnskap for avl og semin ble legt fram på møtet.  

 
Vedtak: Fagrådet for geit tar orienteringen om regnskap 2009 til etterretning. Det har 

vært et økende seminsalg i 2009 og avl og semin på geit kommer ut med et 
overskudd på ca. kr. 90 000,-.  

 

Sak 04/10 Jurvurdering geit 
 
  Saksbehandler: Trine Bjørnerås 
 

Dokumenter som fulgte saken: 

• Regler for Geitkontrollen 
• Revidert utgave av Jurvurdering geit – veileder og instruks 

 
Saksutredning:  
Det ble i sak 40/09 vedtatt å revidere Jurvurdering geit – veileder og instruks. 
Det skulle endres til å bli et opplæringshefte i jurdømming, da det var hevdet at 
Geitkontrollen allerede hadde en instruks for jurvurdering.  
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Etter tilbakemeldinger på referatet fra møtet den 21. august 2009 har det 
kommet fram at det står svært lite i reglene for Geitkontrollen om jurvurdering. 
I punkt 2.5 i Regler for Geitkontrollen stås det bare at opplysninger om 
jurvurdering skal registreres av alle geitene 1 gang pr. år.  
 

Vedtak:  Den reviderte utgaven av Jurvurdering geit – veileder og instruks blir videre 
revidert ut ifra de kommentarer og endringer som kom fram på møtet. 
Jurvurdering geit – veileder og instruks sendes til Fagrådet for geit for endelig 
godkjenning før den trykkes opp og sendes i posten til alle medlemmer i 
Geitkontrollen.   

 

Sak 05/10 Kåring 

  
Saksbehandler: Trine Bjørnerås 
 
Dokumenter som fulgte saken: 

• Notat om kåring 

• Oversikt over kåringsdommere 2009 
 
  Saksutredning: 

Det er planlagt en vurdering av kåringsordningen som avlstiltak for både geit 
og sau i løpet av vinteren/våren 2010. Kåringsordningen skal drøftes innad i 
organisasjonen og Fagrådet for geit sender derfor sitt vedtak om 
kåringsordningen på geit til styret i NSG.  
 
Fra drøftingen: 
Det var satt av kr. 100 000,- til kåringsarbeid i 2009, der det ble benyttet ca. kr. 
62 000,-. Det er rom for å sette av kr. 100 000,- i budsjettet for 2010 også.  
 
Det var enighet om at det ikke er noen grunn for å gjennomføre en høring hvis 
vi ikke ønsker en avskaffing av kåringsordningen. Man bør heller bruke tida på 
bevisstgjøring for bonden av hvilke bukker som skal lukes ut. Så lenge det 
finnes midler til å videreføre kåringen, bør det bygges inn en opplæring av 
bonden i kåringsarbeidet. Bøndene bør få tips fra kåringsdommeren når det 
gjelder jur, bein og tenner.  

  
Vedtak: Fagrådet for geit anbefaler at det ikke gjennomføres noen høring når det gjelder 

kåringsordningen på geit i 2010.   
 
Ut i fra den økonomiske situasjonen går Fagrådet for geit for å videreføre 
kåring av bukker i 2010. Tiden er ikke moden for å gi opp kåringen, men 
bonden skal bevisstgjøres og læres opp av dommerne i kåring og jurvurdering 
av geit/bukkemor for fremtidig å kunne vurdere bukker på egen hånd.  

 
Det innføres kåringsavgift for besetninger som ikke er avlsbesetninger 
(bukkeringer). Kostnadene vil bli på kr. 500,- for oppmøte av kåringsdommer 
og kr. 50,- per kåra bukk.  
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Sak 06/10 Seminpriser 

   
  Saksbehandler: Trine Bjørnerås 
 
Vedtak:  Prisene på sæddoser i 2010 endres:  
 

 2009 2010 vedtatt 
Prøvebukk 

- Grunnpris 25,- 50,- 

Elitebukk 
- Grunnpris 25,- 50,- 

- Tillegg per avlsverdipoeng 3,- per avlsverdipoeng 
over 100 

3,- per avlsverdipoeng over 
115 

  
Prisen ved innkjøp av seminbukker i 2010 vil bli det samme som i 2009, men 
med en økt betaling for ”plunder og heft”. Fordelingen mellom grunnpris og 
indekstillegg er endret:  
 
Grunnpris kåra bukk: 1250,- 
Grunnpris avkomsgranska bukk: 1500,- 
 
Indekstillegg kåra bukk: 50,- per indekspoeng over 115 
Indekstillegg avkomsgranska bukk: 100,- per poeng over 115 
 
Kaseintillegg: 
”Null * Null” = 0,- 
”Ikke-null * Null” = 500,- 
”Ikke-null * Ikke-null” = 1000,- 
 
”Plunder og heft” = 3000,- 
 

Sak 07/10 Semin 

 
  Saksbehandler: Trine Bjørnerås  
 

Dokumenter som fulgte saken: 

• Salg per elitebukk i 2009 
• Salg per prøvebukk i 2009 

 
 
Saksutredning:  

  Seminsesongen 2009: 
Det ble i 2009 solgt 3170 doser bukkesæd fordelt på 125 produsenter. Det ble 
tatt inn 6 elitebukker (1 sanert), 11 norske prøvebukker (6 sanerte) og 8 
halvfranske usanerte bukker til semin.  Fordelingen av salget mellom 
prøvebukk- og elitebukksæd, og sanert og ikke-sanert kommer frem av tabellen 
under:  
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Sæddoser 

Rase Type Ikke sanert Sanert Sum 

Norsk melkegeit Prøve 599 624 1223 

Alpine*Norsk Prøve 740 740 

Norsk melkegeit Elite 1092 89 1181 

Sum 2431 713 3144 

Kasjmirgeit 20 20 

Kystgeit 6 6 

Alle 2437 733 3170 

 
Av all melkegeitsæd var det ca 1/3 elitesæd som ble solgt i 2009. Det vil si at 
prøvebukkene har blitt mer populære, og det er større etterspørsel etter 
prøvebukkene. 
 

  Seminsesongen 2010: 
Det er kun plass til 10 bukker i den sanerte avdelingen, men det er muligheter 
for å sette opp ekstra innredninger for å få plass til bukker av andre raser, 
kasjmir-, mohair- og boerbukker i sanert avdeling, da det er viktig å ha et tilbud 
av disse.   
 
Salget og interessen for semin har økt det siste året. Dette kommer 
sannsynligvis til å fortsette. I en slik situasjon er det viktig å ha et bredt utvalg 
av bukker på seminstasjonen til enhver tid. Det vil bli nødvendig å se på 
genetisk bredde i stor grad framover.   
 
For å få avkomsgransking i felt til å fungere, er det viktig at det er elitebukkene 
som er mest interessante. Elitebukkene har sikrere indekser og vil være de 
beste dyrene vi får tak i. Fagrådet for geit tror at de nye seminprisene og 
sædfordelingsreglene vil være med på å favorisere elitebukkene.  
 

Vedtak: Fagrådet for geit ønsker å gå ned i antall prøvebukker og opp i antall 
elitebukker tatt inn til semin. Genetisk bredde er viktig ved årets semininntak. 
Det tas ikke inn bukker med kaseingenstatus ”Null * Null” hvis det ikke er for 
å øke den genetiske bredden i bukkematerialet.  

 
Ønsket fordeling av seminbukker 2010:   

 Sanert Usanert Sum 2010 (2009) 
Antall prøvebukk 6 4 10 (18) 
Antall elitebukk 2 6 8 (6) 

Forutsetningen for denne fordelingen mellom bukker, er at det finnes 
elitebukker i live som er gode nok for å tas inn til semin.  
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Sædfordelingsreglene for 2010 endres:  
 Avlsbesetninger/ 

bukkeringer med egne 
prøvebukker 

Besetninger i 
Geitkontrollen som ikke er 
avlsbesetning 

 
Besetninger utenom 
Geitkontrollen 

Elitebukksæd 
- Tildeling 
 

 
 

- Pris per dose * 

 
Maks 1 dose fra hver 
elitebukk per 20 para 
geiter. 
 
Grunnpris kr. 50,-  
+ kr. 3 pr avlsverdipoeng 
over 115 

 
Maks 1 dose fra hver 
elitebukk per 20 para 
geiter. 
 
Grunnpris kr. 50,-  
+ kr. 3 pr avlsverdipoeng 
over 115 

 
Maks 1 dose fra hver 
elitebukk per 20 para 
geiter. 
 
Grunnpris kr. 50,-  
+ kr. 3 pr avlsverdipoeng 
over 115 

Prøvebukksæd 
- Tildeling 

 
 
 
 
 
 
 

- Pris per dose 

 
Ingen minstekrav til 
antall 
 
Maksimum halvparten av 
dosene kan være fra 
prøvebukker med fransk 
far. 
 
Kr. 50,- 

 
Minst 1 dose 
prøvebukksæd pr. dose 
elitebukksæd 
 
Maksimum halvparten av 
dosene kan være fra 
prøvebukker med fransk far. 
 
Kr. 50,- 

 
Selges ikke 

Distribusjon 
- Bestillingsgebyr 

 
- Frakt per dunk 

 
- Leie av frossen-

sæddunk 
 

 
Kr. 100,- / 0,- på Internett 
 
0,- (sponses med 500,-) 
 
0,- (sponses med 500,-) 
 

 
Kr. 100,- / 0,- på Internett 
 
Kr. 500,- 
 
Kr. 500,- 
 

 
Kr. 100,- / 0,- på Internett 
 
Kr. 500,- 
 
Kr. 500,- 
 

 

Sak 08/10 Kaseingen 

 
Saksbehandler: Trine Bjørnerås 
 
Saksutredning: 
Kaseingentesting 2009 
I 2009 ble det kåra 395 bukker, der 291 hadde kjent kaseingenstatus. Av 
bukkene med kjent kaseingenstatus har: 
32,3 % ”ikke-null * ikke-null” (5) 
52,2 % ”ikke-null * null” (2) 
15,5 % ”null * null” (0) 

Det ser ut til at vi raskt endrer kaseingenstatusen i populasjonen. Fra å operere 
med tall fra 2007 der genfrekvensen for ”null” var 80 %, nærmer den seg nå 40 
%.  

Kaseingentesting 2010 
Det er sendt ut informasjonsbrev til alle medlemmer i Geitkontrollen, der det 
informeres om at blodprøver kun skal tas ut og sendes til NSG på følgende 
datoer;  
11.-12. januar 
15.-16. februar 
15.-16. mars 
19.-20. april 
31. mars – 1. juni 
28.-29. juni 
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Det blir testet ut andre prøvetakingsmetoder. Flere typer spyttsvabere er mottatt 
og det ventes på en annen type trekkpapir enn det som ble benyttet tidligere. 
GENA – institutt for DNA analyse i Stavanger vil deretter isolere DNA fra 
svaber og papir og se om man får ut nok DNA til å kjøre de analysene som er 
nødvendig for kaseingentestingen.   

Fordelen med andre prøvetakingsmetoder er at produsenten selv kan ta ut 
prøven, og prøven kan sendes med vanlig post. Dette medfører dermed mindre 
kostnader for produsentene.  

Vedtak: Fokuset på kaseingentesting holdes oppe. Informasjon om eventuelle nye 
prøvetakingsmetoder sendes produsentene så fort det er klart om de kan 
benyttes. Det blir ikke sponset kr. 10,- per årsgeit av analysekostnadene lenger. 
Analysekostnadene reduseres i stede til kr. 200,- per prøve i 2010.  

 

Sak 09/10 Avkomsgransking i avlsbesetninger og i bukkeringer 
 
  Saksbehandler: Trine Bjørnerås 
 
  Dokumenter som følger saken: 

• Utsnitt av Regelverk for NSGs avlsbesetninger og bukkeringer  
 

Saksutredning: 
Ventebukkene i en avlsbesetning 
I kap. 3.3.9 i regelverket for NSGs avlsbesetninger og bukkeringer står det at 
avlsbesetninger ikke kan selge eller slakte avkomsgranska bukker før en med 
sikkerhet vet om de er aktuelle for semin.  

Det kommer her frem at man skal ha bukken i sin egen besetning til den får 
døtre i produksjon og dermed blir vurdert som seminkandidat. Dvs. at bukken 
må stå som ventebukk i 1 år.  

Enkelte produsenter som driver godt, inseminerer og er interesserte i avlsarbeid 
velger ikke å melde seg som avlsbesetning fordi de ikke har plass til å oppstalle 
bukker. Dette leder til noen spørsmål som bør diskuteres: 

• Kan man selge bukken etter at man har brukt den som 
prøvebukk i egen besetning, for å gjøre plass til nye 
prøvebukker?  

• Vil man kunne få granskingstilskott for en bukk som er 
solgt, selv om den ikke var aktuell til semin?  
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Granskingstilskott 
Dagens granskingstilskott til bukkeringene består av en grunnpris, et 
dattergruppetillegg og et indekstillegg. Grunnpris og tillegg har variert 
avhengig av antall granska bukker og budsjetterte midler. Granskingstilskottet 
utbetalt i 2009 bestod av: 
Grunnpris: kr. 1400,- 
Dattergruppetillegg (over 8 døtre): kr. 100,- (max kr. 500,-) 
Indekstillegg: kr. 100,- per poeng over 100  
I gjennomsnitt ble det utbetalt kr. 2700,- per bukk. I 2008 var 
gjennomsnittsutbetalingen kr. 3180,- per bukk. 

 Det må vurderes hvorvidt granskingstilskottet/fôringstilskottet til 
avlsbesetningene skal legges lavere eller på samme nivå som tilskottet til 
bukkeringene.  

   
Vedtak: Bukken må være i live og finnes i fødebesetningen (ev. ringen) hvis det skal 

utbetales tilskudd for bukken. Den beste helseovervåkningen man kan ha er å 
unngå spredning av bukkene. Regelverket må presiseres på dette området.  

 
  Seminkravet i avlsbesetninger og bukkeringer må følges godt opp. Følges ikke 

kravet, blir det ikke utbetalt tilskudd.  
 
  Avkomsgranska bukker i en flokk skal få utbetalt det samme i tilskudd som 

avkomsgranska bukker i bukkering. Tilsuddsutbetaling vedtatt for 2010 og 
målsettingen for 2011 og 2012 finnes i tabellen under. I 2012 vil granska 
bukker i en flokk bli berettiget tilskudd. Det skal da utbetales minimum kr. 
3000,- i granskingstilskudd per bukk.  

  
 UTBETALING 
 2009 2010 vedtatt 2011 målsetting 2012 målsetting 
Født 2006 2007 2008 2009 
Krav ant. døtre 8 8 8 5 
Grunnpris 1400,-    
Dattertillegg 100,- * 5 100,- * 5 100,- * 5 100,- * ? 
Indekstillegg  Over 100: 100,- Over 105: 75,- Over 110: 50,-  
Antall bukker 74 Ca. 63 50 ? >100 ? 
Snittpris pr 
bukk 

2700,- 3100,- 3200,- min. 3000,- 
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Sak 10/10 Innkrysning av kasjmirgeit i norsk melkegeit 

 
  Saksbehandler: Trine Bjørnerås 
  
  Dokumenter som følger saken: 

- Notat fra drøftinger med Eik og Ådnøy legges fram på møtet 
 
Saksbehandling: 
Kasjmirgeiter er kjent for å ha lav ytelse og høyt tørrstoffinnhold i melka. Det 
kan være av interesse å prøve ut disse i norsk melkegeit, da de norske geitene 
allerede melker nok, og det er i tørrstoffprosenten kvalitetsbetalingen ligger.  
 
Det ble gjennomført et møte angående denne saken med Lars Olav Eik og 
Tormod Ådnøy (begge fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB) i 
forkant av møtet i Fagrådet for geit.  

  
Vedtak:  Saken utsettes til neste møte i Fagrådet for geit. Til neste møte skal man ha tall 

på bordet om hva det vil koste å bearbeide det gamle materialet som finnes. Ut 
ifra dette tallmaterialet tas en endelig avgjørelse om saken.  

 

Sak 11/10 Økonomi avl og semin – budsjett 2010 

 
  Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
  Saksutredning: 
  Budsjett 2010 lages etter at regnskapet for 2009 er klart: 

• Tildelingen fra LMD, TINE omsetningsrådet og ”Friskere 
geiter” må være kjent 

• Prioriteringer i Fagrådet for geit vil ligge til grunn 
 

Vedtak: Forslag til budsjett godkjennes med følgende endringer:  
 

• Avlsbesetningene får sponset frakt og leie av dunk i 2010. 
Bruksbesetningene må betale full pris.  

• Analysekostnadene for kaseingentesting settes ned til kr. 200,- per 
prøve.  

• Det settes av kr. 100 000,- til kåringsarbeid i 2010.  
• Det settes av kr. 200 000,- til granskingstilskott i 2010.  

 
Endelig budsjett utarbeides og fastsettes etter møtet.  
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Sak 12/10 Handlingsplan våren 2010 

 
  Saksbehandler: Trine Bjørnerås 
 
Vedtak: Plan for første halvdel av 2010: 

• Prøve ut nye prøvetakingsmetoder for kaseingentesting og 
informere om dette (januar) 

• Kåring 2010 
o Oversikt tidlig 

• Helseplan geit (ferdig i løpet av våren) 
• Personlig kontakt med avlsbesetningene 

o Motivasjon 
� Kåring 
� Semin  

o Info om Sunnylven 
� Mer import av fransk sæd? 

• Planlegge møter for bukkeringer og avlsbesetninger  
o Gjennomføre møter med bukkeringer og 

avlsbesetninger (før påske; mars) 
• Semininntak (begynne tidlig; februar) 

o Endelig semininntak klart i slutten av april 
• Rundskriv/Info  

o Til medlemmene i Geitkontrollen 
o Til bukkeringnene/avlsbesetningene 

• Artikler i Sau og Geit 
o Semin på geit 

� ”Slik gjør de som lykkes” 
o Sunnylvenprosjektet 

� Info om prosjektet før kårings- og 
seminsesongen (dvs. snart) 

� Endelige resultater (siste halvdel av 2010) 
• Utarbeide brosjyre/hefte om geitavlen + kortversjon på 

engelsk (utsettes til neste halvår) 
 

Sak 13/10 Orienteringssaker 
 

Saksbehandler: Trine Bjørnerås 
 
a) Brosjyre/hefte  
Brosjyre/hefte om geitavlen og kortversjon på engelsk som skulle utformens i 
løpet av høsten 2009 er ikke jobbet noe med. Dette vil inngå i arbeidsoppgaver 
i løpet av 2010. vi vil ikke prioritere dette høyest første halvdel av 2010.  
 
b) Avl på regionale samlinger i TINE 
Et tilbud om innlegg om avl på regionale samlinger for geitrådgiverne i TINE 
er sendt ut til regionene. Det er ikke gitt noen tilbakemelding på dette. Tilbud 
om avlsinformasjon sendes ut på nytt.  
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c) Helseplan geit  
Dokumentet ”Helseplan geit” er under utvikling. Vi har foreløpig gått bort fra 
helsepyramidebegrepet og satser heller på et helseklassifiseringssystem. Dette 
er ikke endelig vedtatt. Mer informasjon vil komme etter hvert som planen 
utarbeides.  
 
d) Hovedoppgaver ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB 
Det er levert to hovedoppgaver i 2009 om geit. Den ene er ved Berihu 
Welderufael som konstaterer at frekvensene av kaseingenvariantene synes å ha 
endra seg lite fra forrige bukkeundersøkinga til bukker som er genotypa senere. 
Den andre er ved Binyam Dagnechew som finner at det er dominanseffekter i 
sammenheng med den norske 0-varianten av et kaseingen: dette kan kanskje 
forklare at den vanlige seleksjonen ikke har endra genfrekvensen mye. 
Det er enda en oppgave under arbeid i år ved Takele Taye som ser på effekten 
av innkryssing av franske bukker og av kaseingenvarianter i geitflokker i 
Sunnylven. 
 
e) Forskingsrådsprosjektet Kvalitetsmjølk for kvit geitost 
Det er tilsett to stipendiater ved UMB i 2009: Ragnhild Aabøe Inglingstad i 
mjølkekvalitet ved IKBM, og Binyam Dagnechew i multivariat analyse i avl og 
genetikk ved IHA. I tillegg har Margrete Eknæs begynt som post.doc i 
fysiologi/ernæring nettopp. Et hovedforsøk for å se på effekt av kjeingstid og 
foring har starta ved Gibostad med oppsamling av mjølkeprøver i år. I 2011 
skal det prøves grunnleggende fysiologiske mekanismer for fôr og 
mjølkesyntese på Senter for Husdyrforsøk, Ås. 
 
f) Celletallforsøk i Telemark 
Det er startet opp et prosjekt i Telemark som går på celletall. Det skal lages en 
strategi for hvordan kontrollere celletallet. Finne årsaker til hvorfor man får et 
hopp i celletall ved beiteslipp og paring. Initiativet er tatt av 
geitmelksprodusenter selv i Telemark, og de ”coacher” hverandre i prosjektet.  
 
g) Referat fra Rådgivende gruppe geit 
Det skal lages et utkast til Strategiplan geit i TINE innen 1. juli, der det er 
ønskelig med innspill fra produsenter. Det skal være en plan for 3-4 år.  
 
h) Kompetansesenter geit 
Kompetansesenter for geit på Senja videregående skole startet opp 4. januar 
2010. Dette er et samarbeid der målet er å øke kompetansen og aktiviteten i 
geitenæringa. Det er 3-åring prosjekt. Hanne Storteig er leder for prosjektet og 
styringsgruppa skal ha sitt første møte den 16. februar. I april skal det holdes et 
fagmøte.  
 

Vedtak:  Orienteringene tas til etterretning.  
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Sak 14/10 Eventuelt 

 
  a) Småraselagene  

Det finnes tre raselag som NSG har samarbeidsavtaler med. Norsk Kasjmirlag, 
Norsk Mohairlag og NorBoer. NSG støtter raselagene ved å ha et tilbud om 
seminbukker. I 2010 tas det inn bukker av alle smårasene.  
 
b) Brev fra Hedmark 
Det ble mottatt et brev fra Fagråd geit i Hedmark, datert 10.01.10. Det stilles i 
dette brevet spørsmål til hvorfor vi ikke oppnår beder melkekvalitet når fokuset 
på dyrehelse, velferd og god fôring har vært så stort de senere årene. Melka 
som hentes rundt på bygdene er ikke bedre enn den dårligste melka man får på 
melkebilen. Fagrådet for geit blir oppfordret til å gi innspill til TINE når det 
gjelder melkekvaliteten.  
 
Året 2009 var en dårlig beitesesong. Dette resulterte mye trolig i høyere nivåer 
av frie fettsyrer, dette over hele landet. Det er nærliggende å tro at det er ytre 
påvirkninger (for eksempel beitesesong) som har forårsaket at melkekvaliteten 
i 2009 er noe dårligere enn tidligere år.  
 
I hver region analyseres det hvilke kvalitetsparametre som trenger forbedring. 
Det kan være forskjell mellom produsentlag hvilke kvalitetsproblem som er 
fremtredende. Avdekkes konkrete kvalitetsproblem er det lettere å sette inn 
tiltak. Engangsuhell hos enkeltleverandører bør man se bort i fra. Er det 
derimot gjengangere med dårlig kvalitet er stoppreglementet et annet tiltak.  
 
Fagrådet for Geit sender en henvendelse til TINE om å evaluere 
kvalitetsutviklingen på geitmelk. Dette bør gjøres for hver region i  TINE  for å 
vurdere hvilke tiltak som er formålstjenelige for å bedre kvaliteten på geitmelk. 
Det bør også diskuteres om det bør innføres enn stoppgrense for levering av 
melk med særdeles høye fettsyretall. Dette for å hindre at den dårligste melken 
blir tatt inn i produksjonen. 

 


