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Referat fra e-postmøter i Fagrådet for geit i perioden 27. - 29. november 2018  

Sak 22 Avlsstatuetten for beste bukk 2018 

Sak 23 Reviderte livdyrpriser og verdisatser geit 2019-2020 

 

Sak 22 Avlsstatuetten for beste bukk 2018 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 

Saksutredning: 

Statuetten tildeles oppdretter av den avkomsgranska bukken som har den høyeste samlede 
avlsverdien ved indeksberegningen i november. 
 
Regler for tildeling av avlsstatuetten stiller 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. 

 

• 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. 
 

• Dersom det er flere bukker som har samme avlsverdi, er det den bukken som har flest 
analyser bak avlsverdien som blir rangert først. 

 

Novemberindeksen 2018: 

Kårings-
nummer 

Navn Avls-
verdi 

Kas-
ein 

Døtre i produksjon 
Kommentar 

Besetn. Døtre Analyser 

2015168  154 5 1 33 157 

Movollen gård DA 
Avlsbesetning 
Solgt til bruksbesetning, død før 
den fikk off. indeks. 

2013239  144 5 1 27 284 
Kåre Skromme 
Ikke avlsbesetning 

2014470 ASTOR 142 5 1 17 109 
Astrid. T Dyrkorn 
Avlsbesetning 
Solgt og granska i bruksbesetning. 

2011431 SOGNINGEN 141 5 5 17 46 Vinner avlsstatuetten 2014 

2015172  140 5 1 20 101 
Movollen gård DA 
Avlsbesetning 
Slakta før den fikk off. indeks. 

2015298 STORKVITEN 140 5 1 8 87 
Marianne og Nils Skrebergene 
Avlsbesetning 
Bukken ble tatt inn til semin i 2017. 
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Kommentarene knyttet til kandidatene forteller oss at det først er bukk nr 6 på lista,  

2015298 Storkviten fra Marianne og Nils Skrebergene som fyller alle krav. 

 

Vedtak: 

 

Avlsstatuetten for beste bukk 2018 tildeles Marianne og Nils Skrebergene, Beito, Oppland for bukk 

2015298 Storkviten. 

 

Sak 23 Reviderte livdyrpriser og verdisatser geit 2019-2020 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 

Dokument som fulgte saken: 

• Notat fra arbeidsgruppa: Forslag til nye livdyrpriser og verdisatser for geit 2019-2020 

 

Saksutredning: 

Under forrige fagrådsmøte fikk arbeidsgruppa for livdyrpriser i oppgave å gå gjennom livdyrprisene 

og verdisatsene på geit ut ifra nye økonomiske forutsetninger, se sak 15/18. 

Fagrådet fikk tilsendt notatet som arbeidsgruppa har utarbeidet på e-post 27. november. 

Hilde la fram et konkret motforslag til trekk i satsen for en bukk med kaseingenstatus 2. Hun foreslo 

at trekket skulle være kr. 500,- mot det opprinnelige forslaget på kr 1 000,-. 

Fagrådet måtte derfor ta stilling til de to alternativene. 

Sigurd, Marianne og Hege støttet Hilde sitt forslag, og Helga støttet flertallet. 

Tormod valgte å ikke ta stilling til saken. 

Vedtak: 

Livdyrpriser gjeldene i perioden 01.01.2019 – 31. 12. 2020 

Bukker 
Satser 

2019-2020 

Kåra bukkekje  

- Grunnpris 3 250,- 

- Indekstillegg over 115, per poeng  50,- 

- Trekk kaseingenstatus 2 500,- 

Avkomsgranska bukk  

- Grunnpris 3 250,- 

- Indekstillegg over 115, per poeng 100,- 

- Trekk kaseingenstatus 2 500,- 

Seminbukker  

- Grunnpris 3 250,- 

- Indekstillegg over 115, per poeng 50,- 

- Trekk kaseingenstatus 2 500,- 

«Plunder og heft» rundt inntaket 4 500,- 
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Geitkje og unggeit 
Satser 

2019-2020 

- Grunnpris 500,- 

De andre satsene holdes uendret. Se NSG sine hjemmesider, www.nsg.no/livdyrpriser for detaljer. 

 

Verdisatser for geit og kje gjeldende i perioden 01.01.2019 – 31. 12. 2020 

Nye verdisatser endres etter følgende forutsetninger (tall fra 2017): 

Gjennomsnittlig meierileveranse per årsgeit er 676 liter.   

 

Gjennomsnitt oppnådd melkepris inkl.*    kr 10,17,- 

Fôrkostnad per liter melk: 0,45 FEm fôr á kr 4,00  kr    1,80,-    

Gjennomsnittlig oppnådd melkepris – fôrkostnad  kr    8,37,- 

*distriktstilskudd, sesongtilskudd, tillegg og trekk for kvalitet – omsetningsavgift og eventuell 

overproduksjonsavgift 

 

Geit 

Verdien av dyret, voksen geit  

(livdyrtillegg, NSGs priskalkulator eller NSGs tilrådde pris benyttes):  kr 1 900,- 

Produksjonstap voksen geit: 

• Skadeåret, 338 liter à kr 8,37   kr 2 829,1 

• Året etter, 225 liter à kr 8,37   kr 1 886   kr 4 715,- 

Tapt husdyrtilskudd: 

• 1 – 125 geiter: kr 1462,- (over 125 geiter: kr 538,-)   kr 1 462,- 

Verdi av den tapte geita       kr 8 077,- 

 

Kje 

Verdien av dyret (livdyrtillegg, NSGs priskalkulator benyttes):   kr x xxx,- 

Produksjonstap unggeit: 

• Året etter, 451 l melk à kr 8,37      kr 3 773,- 

Verdi av det tapte kjeet/unggeita      kr  x xxx,- 

http://www.nsg.no/livdyrpriser

