
1 
 

Referat fra telefonmøte i Fagrådet for geit 

Dato og tidspunkt:  Mandag 19. november kl. 20.00-21.20 

Følgende deltok på møtet: Sigurd Vikesland (leder), Hege Gonsholt, Hilde G. Marvik, Helga Kvamsås, 

Thor Blichfeldt og Ingrid R. Østensen (sekretær) 

Forfall: 

Tormod Ådnøy 

Marianne Rønning (ble dessverre ikke kalt inn) 

 

Sak 21 Nytt jurvurderingssystem 

Vedlegg som fulgte saken: 

• E-post fra Ingrid til Fagrådet sendt 15. oktober: Forslag til nytt jurvurderingssystem på geit 

• E-post fra Thor og Ingrid til Fagrådet sendt 2. november: SV: Forslag til nytt 
jurvurderingssystem på geit 

 
Saksutredning: 

Arbeidsgruppa JUR fikk i oppgave av Fagrådet å jobbe med nytt jurvurderingssystem, se sak 11/18. 

Forslag til nytt jurvurderingssystem ble sendt til Fagrådet på e-post 15. oktober. 

Kun Hege og Helga responderte på forslaget. Fredag 2. november sendte derfor Thor og Ingrid en e-

post til Fagrådet der vi prøvde å oppsummere og se hvilke alternativer vi egentlig har hvis vi skal 

endre noe på jurvurderingen.  

 

Tilbakemeldingene fra fagrådsmedlemmene var sprikende, så vi besluttet å kalle inn til telefonmøte. 

 

Fra drøftingen: 

Det gjennomføres store endringer i TINE om dagen, og det er utfordrende å vite hvilke personer man 

skal kontakte for å få meldt inn ønske om endringer i Geitekontrollen. Arbeidet med nytt 

jurvurderingssystem styres i stor grad av hva som lar seg gjennomføres og endres i Geitekontrollen, 

ikke hva som er best faglig. 

Geitekontrollen skal konverteres til ny dataplattform innen 01.07.19. I den forbindelse jobber TINE 

også med å kartlegge mulighetene for å registrere andre egenskaper som allerede registreres på ku, 

men ikke på geit , for eksempel hold, vekt og fruktbarhet. Det er Olav Senstad som har ansvar for 

konverteringen, og Helga er involvert for å kvalitetssikre at de endringene som gjøres er faglig 

fornuftige og aktuelle.  

NSG bør involveres i denne prosessen, både for å være orientert om endringer, og for å komme med 

innspill til endringer som kan være nyttige for avlsarbeidet. 

Vi kom fram til følgende: 

• Helga tar ansvaret for å ordne et møte mellom NSG (Thor og Ingrid) og TINE (Helga og Olav 
Senstad) slik at NSG er orientert om konverteringsprosjektet og kan komme med innspill 

• Helga undersøker med avlsrådgiver i GENO hvordan de registrerer ekstraspener på ku 

• Helga undersøker hvilke person i TINE Thor skal henvende seg til for å overbringe de 
endringene vi ønsker i Geitekontrollen 

• Thor oversender de konkrete endringene vi ønsker i Geitekontrollen til TINE i løpet av fredag 
23. november 2018. 
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Vedtak: 

Fagrådet ønsker å gjennomføre følgende endringer i jurvurdering på geit innen 01.01.2019: 

• Innføre ny egenskap: Ekstraspener (kode 0-3) 
o 0 = ingen ekstraspener 
o 1 = E.spene, ikke i vegen 
o 2 = E.spene, i vegen 
o 3 = dobbeltspene 

• Beholde poengskalaen for jureksteriør (kode 1-10) 
o Endre forklaringstekst til kodene 

• Fortsette å registrere egenskapen lekkasje (obligatorisk) 

• Ferdigstille nytt jurvurderingshefte, ferdig 01.01.2019.  
 

Fagrådet ønsker at Thor og Ingrid følger opp overfor TINE/Mimiro om det er mulig å legge til og 

utvide med ytterligere registreringer (jamfør ICAR sine registreringer) i Geitekontrollen.  


