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5 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Saksbehandler: Ewa Wallin 
 
Innkalling ble sendt på e-post mandag 30. november. 
 
Sakspapirene ble sendt på e-post tirsdag 15. desember. 
 
Thor ba om å få behandle sak10 Genomisk seleksjon før sak 9 Avlsbesetningene, da det ville gi en 
bedre logikk i rekkefølgen av saker som skulle besluttes. Dette ble akseptert. 
 
Sak 9 og 10 i utsendt saksmappe bytter saksnummer i referatet, i samsvar med rekkefølgen i 
behandlingen. 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslista godkjennes. 

6 Godkjenning av referatet fra Teams-møtet 20.03.2020 
 
Saksbehandler: Ewa Wallin 
 
Referatet er utsendt tidligere på e-post og lagt på nettet:  
 
https://www.nsg.no/geit/fagradet-for-geit/ 
 
 
Vedtak: 
 
Referatet godkjennes. 

7 Markedsforholdene for geitemelk 

7.1 Status for produksjon og salg 
 
Saksbehandler: Ken Lunn 
 
Ken Lunn, TINE, orienterte om produksjons- og salgstall for geitemelk i årene 2017-2019 og hittil i 
2020. I tillegg orienterte han kort om at innmeldt behov for geitemelk i 2021 er på nivå med 2020.    
 
Geitemelkleveransen til TINE har vært stabil sist 4 åra med en årlig produksjon rett i underkant av 20 
millioner liter per år. I tillegg ble det innmeldt i overkant av 1 million liter geitemelk anvendt i lokal 
foredling til Landbruks- og Matdepartementet. 
 
Anvendelsen av geitemelk i TINE har de siste åra vært fordelt på 50-60% til brunostproduksjon (ekte 
geitost og G35). Øvrige melk har gått til produksjon av hvite geitoster og frozen curd til eksport. 
Leveransen ble i 2020 ca 10% høyere enn behovet. 
 
Salget av geitoster innenlands ligger i 2020 an til å bli på nivå med tidligere år. Dessverre ble en 
planlagt eksport av kvit geitost utsatt på grunn av koronasituasjonen. Geitemelkproduktene ser så 
langt ikke ut til å ha blitt like mye påvirket av endring i grensehandelen og på grunn av korona som 
andre produkter ifølge TINE logistikk.  

https://www.nsg.no/geit/fagradet-for-geit/
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7.2 Forholdstallet for geitemelk 2021 
 
Saksbehandler: Lars Erik Wallin 
 
Staten fastsetter, etter forhandling med faglagene, hvert år i månedsskiftet november/desember 
melkekvoter for det kommende året. Det som blir fastsatt er forholdstallet for disponibel kvote for 
geitemelk. Forholdstallet var i 2018 0,96. I 2019 ble det satt ned til 0,94, noe som ble videreført i 2020. 
 
I 2020 er det beregnet disponibel kvote for 273 foretak. Det er sju færre foretak enn i fjor. Foretakene 
har en grunnkvote på ca. 23,0 mill. liter og en samlet disponibel kvote på 21,6 mill. liter i inneværende 
kvoteår. Den totale disponible kvotemengden er 1,2 prosent lavere enn i 2019. Gjennomsnittlig 
disponibel kvote per foretak er 79 108 liter, en økning på 1,3 prosent fra i fjor. Tines prognose for 
kvoteoppfylling i 2020 er på 91,7 prosent. 
 
I forkant av forhandlingene nå i høst har Tine gått ut og anbefalt at forholdstallet holdes uendret på 
0,94 også i 2021. Tines begrunnelse for dette er markedssituasjonen framover og at økt forholdstall 
ville medføre økt produksjon av melk til fôr, finansiert med økt omsetningsavgift. 
 
For 2021 er det prognosert en melkeleveranse på 19,9 mill. liter geitemelk. Det kommersielle behovet, 
dvs. brunost, hvitost, kremost, muggost, konsum og småskala, er anslått til 12,9 mill. liter melk som 
tilsvarer ca 65 % av melkeleveransen. Eksport av Frozen Curd er prognosert til 5,3 mill. liter melk (ca 
27 %), og 1,7 mill. liter (ca 9 %) vil gå til dyrefôr. 
 
Norsk Sau og Geit sendte i forkant av årets forhandlinger et innspill til forhandlingspartene med 
anbefaling om å øke forholdstallet til 0,96 i 2021. Dette begrunnet vi med hensynet til 
geitemelkprodusentene som har lagt ned mye ressurser og satset etter sjukdomssaneringa. 
 
NSG mener også at TINE må strekke seg ytterligere for å nyttiggjøre den melka det ikke er 
anvendelse for. Spesielt i den tiden vi er inne i nå, med stengte grenser og økt fokus på mat produsert 
på norske ressurser. 

 
Landbruks- og matdepartementet fastsatte 7. desember forholdstall for ku og geit. 
 

«For geitemelk anbefalte Tine et forholdstall for 2021 på 0,94, en videreføring av inneværende 
år. Jordbrukets organisasjoner støttet dette. Landbruks- og matdepartementet fastsetter 
forholdstallet på disponibel kvote for geitemelk til 0,94 i 2021.» 

 
Nyheten på LMD sine sider, som også har link til referatet fra møtet om kvotene, gir mer informasjon: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/melkekvoter-i-2021/id2790432/ 
 
Kjell Erik orienterte om møte med styreleder i TINE: 

- NSG har en god dialog med TINE.  
- Synspunkter på marked, produktspekter, forholdstall osv bør gå til Fagrådets leder Sigurd, og 

så vil Kjell Erik kunne formidle det videre til TINE. 
 
Medlemmene av Fagrådet og observatørene hadde ulike forslag til tiltak som kunne øke forbruket av 
geitemelk, og som Ken, TINE sin representant, noterte seg. 
 
Det mest nærliggende forslaget, å øke innblandingen av geitemelk i G35, er allerede fullt utnyttet. Det 
legges nå til 1,6 liter geitemelk til 10 liter av grunnresepten, en økning fra 1,0 liter for noen år siden. 
Legger man til mer, vil G35 etter hvert nærme seg ekte brun geitost i smak, og det er ikke ønskelig. 

  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/melkekvoter-i-2021/id2790432/
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7.3 NSGs ønske om endring av kvotetaket for geitemelk 
 
Saken ble utsatt til slutten av møtet, for å være sikker på at vi fikk tid til de andre tunge sakene i møtet. 
 
Saksbehandler: Lars Erik Wallin 
 
Med FrP i regjering ble kvotetaket for geitemelk i Jordbruksavtalen 2014 satt til 900.000 liter. 
 
Kvotetaket forhandles i jordbruksforhandlingene på våren, men fastsettes i kvoteforhandlingen på 
høsten. 
 
NSG fremmer hvert år innspill til jordbruksforhandlingene. I forberedelsene til dette ber vi om innspill 
fra fylkeslagene, slik at styret kan ha et best mulig grunnlag for å utarbeide uttalelse i tråd med 
medlemmenes ønsker og behov. 
 
Siden 2016 har vi årlig fått innspill fra fylkesleddet om å redusere kvotetaket på geitemelk ned til 
200.000 liter. Dette har NSG tatt med i de årlige innspillene til avtalepartene i Jordbruksavtalen. 
Begrunnelse er viktigheten av å beholde et fagmiljø innen geitenæringa, sikre en viss rekruttering og 
dyrevelferd. I innspillene er det presisert at en reduksjon ikke skal ha tilbakevirkende kraft og at nivå 
med leiekvoter beholdes så lenge leieavtalen gjelder. 
 
I høst kom det en henvendelse fra Nordland Sau og Geit med melding om at flere 
geitemelkprodusenter har reagert på NSGs innspill om å redusere kvotetaket, og at de mener dette 
ikke er godt nok faglig begrunnet. 
 
Den største geitemelkprodusenten i Norge i dag har en kvote på 280.000 liter.  
 
Etter denne orienteringen drøftet Fagrådet om NSG bør endre sitt standpunkt om kvotetak. 
 
Styreleder Kjell Erik ønsket et klart råd fra Fagrådet om kvotetaket, og det ble lansert 2 forslag som 
det ble stemt over. 
 

1. 200 000 liter 
2. 300 000 liter 

 
Da referatet skulle skrives, viste notatene fra møtet at stemmetallet var 4-3. Dette må være feil, da 
Fagrådet har 6 medlemmer, ikke 7. Vi burde oppdaget dette under møtet, men det var hektisk på 
slutten. Stemmetellingen foregikk ved å telle hvor mange som hadde «hånda opp» i Teams. Det er 
mulig at en av observatørene stemte, eller at en av de stemmeberettigede i Fagrådet glemte å ta ned 
hånda da vi gikk til neste alternativ. 
 
Uansett hva som var korrekt resultat, så kan det vanskelig sies at Fagrådet ga styret i NSG et klart 
faglig råd. Fagrådet får ett nytt medlem fra 1. januar, og dette kan også endre hva flertallet i Fagrådet 
ønsker. 
 
Administrasjonen vil sette opp saken på nytt til det kommende møtet i Fagrådet. 
 
I en avstemming vil vi angi hva hvert enkelt medlem i Fagrådet stemmer, og ikke bare oppgi samlet 
stemmetall.  
 
Vi ønsker også at de direktevalgte geiterepresentantene som er observatører i Fagrådet, stemmer i 
denne saken, slik at styret blir informert om hva de direktevalgte mener. 
 
Etter møtet ble avholdt, har Norges Bondelag tatt stilling til hva de ønsker for 

- Kvotetaket 
- Salg og leie av kvote 

 
Du finner informasjon om saken på Bondelaget nettsider. Nyheten har tittelen:  
«Foreslår endringer i kvoteordningen for melk» og er datert 6. januar 2021. 

https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/foreslar-endringer-i-kvoteordningen-for-melk


 
 

  

 
Referat fra møte i Fagrådet for geit 21.12.2020 – endelig 01.02.2021 Side 6 

8 Avlstiltaket «Kåring av bukkekje» 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Kåring ble grundig belyst i sak 5 og 6 i møtet 16. desember 2019, se  
www.nsg.no > Geit > Fagrådet for Geit  
https://www.nsg.no/geit/fagradet-for-geit/ 
 
Vi minner om hovedformålene med kåring: 

1. Rangere bukkekjea slik at de beste settes inn som prøvebukker i avlsbesetningene 

2. Sikre at bukkekje som skal selges, holder en god avls- og brukskvalitet 

3. Lære opp geiteholderne i avlsarbeid 

4. Være et faglig og sosialt møtepunkt 

8.1 Kåring 2019 
Her er sentral informasjon fra desembermøtet 2019, sak 5 og sak 6. 
 

Kåringsstatistikk 2019 2018 2017 

Antall besetninger 63   72  77  

Antall bedømte bukkekje 420 100 % 454 100 % 460 100 % 

Kåra totalt 372 89 % 390 86 % 396 86  

 – derav kåra 311 74 % 336 74 % 343 75 % 

 – derav kåra på disp. 61 15 % 54 12 % 53 12 % 

Vraka 48 11 % 64 14 % 64 14 % 

 
Antall besetninger som stiller bukker har gått nedover, og det samme med antall stilte bukker. I 2019 

ble det bedømt 420 bukker, der ble 11 % vraka og 15 % ble kåret på dispensasjon. For lav avlsverdi er 

viktigste vrakingsårsak og viktigste årsak til kåring på dispensasjon. 

Vrakingsårsaker 2019 

Avlsverdi 15 31 % 

Bein 10 21 % 

Ekstraspener 7 15 % 

Tilvekst 6 13 % 

Mors jurpoeng 4 8 % 

Testikler 2 4 % 

Underbitt/overbitt 2 4 % 

Feil farskap 1 2 % 

Andre årsaker 1 2 % 

Eksteriør 0 0 % 

Ukåra far 0 0 % 

SUM 48 100 % 

 

Kåring på dispensasjon 2019 

Avlsverdi 27 44 % 

Tilvekst 21 34 % 

Mors jur 10 16 % 

Diverse årsaker 3 5 % 

Mangler farskaps-/kas.res 0 0 % 

SUM 61  100 % 

https://www.nsg.no/geit/fagradet-for-geit/
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Kåringsregnskapet 2019 

Inntekter 

Kåringsavgift fra produsentene 133 000 

Kostnader 

Kåringsdommerne 91 000 

Kåringsmerker 2 000 

NSG arbeid  
- 2 timer per besetning, 400 kr per time 

50 000 

Driftsresultat for NSG 
- finansiert av tilskudd til avl 

- 10 000 

 
Vi regner med en kostnad rundt 400 kr per kåra bukk i 2021. 
 
I sak 6 i forrige møte hadde vi en grundig gjennomgang av kåring som avlstiltak, og om det er aktuelt å 
legge det ned. Vedtaket ble: 

• Vurdering av framtidig kåringsopplegg for bukker skal drøftes i forbindelse med 
omlegging av avlsopplegget på norsk melkegeit basert på genomisk seleksjon. 

• Planen er å holde et avlsmøte i november 2020 der alle avlsbesetningene inviteres. Kåring blir 
ett av temaene. 

8.2 Ingen kåring i 2020 
På grunn av Covid-19 vedtok Fagrådet for geit på møtet 20.03.2020 at kåring med kåringsdommer 
ikke skulle gjennomføres i 2020. Vi har dermed hatt ett prøveår uten kåring, uten at det var planen. 
 
Produsenten selv skulle ha ansvaret for å velge ut bukkekje til gransking ut fra gjeldende regelverket 
(Instruks for jurdømming og Regler for kåring av bukkekje). De utvalgte bukkekjeene skulle oppfylle 
kravene til  

- Avlsverdi 
- Kaseinstatus 
- Bekreftelse på farskapet 
- Tilvekst  

 
Krav til bukkens eksteriørpoeng for kropp og til moras jurpoeng falt bort. 

8.3 Spørreundersøkelse om kåring til brukerne 
For få tilbakemelding fra felten om synet på kåring 2021 og framover, laget vi en spørreundersøkelse 
til de 63 som kåret bukkekje i 2019. 
 
Invitasjonen gikk ut på e-post 1. desember. Vi fikk svar fra 33 av de 63 inviterte (52 %). Svarene kom i 
løpet av de 3 første dagene etter utsendelsen. Vi har ikke sendt purring. 
 
En svarprosent på 52 er bra i en frivillig spørreundersøkelse som denne. Så lenge halvparten ikke har 
svart, kan man alltids spekulere i om svarene er representative. Vi går ut fra at de er det. Resultatene 
av undersøkelsen er presentert nedenfor. 
 
Besetningstype, basert på kåring i 2019 
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Avlsbesetningene utgjør hovedtyngden av de som kårer (ca 80 %). Svarprosenten er litt lavere i 
bruksbesetningene enn i avlsbesetningen. 
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Antall bukkekje til eget bruk i 2021 (cirka)? 

 
 
Antall kje til bruk i egen besetning reflekterer besetningsstørrelsen, og i hvilken grad besetningen 
bruker ungbukker i paringa i forhold til eldre bukker. Gjennomsnittet per besetning er 5,7. 
 
Antall bukkekje til salg til andre besetninger i 2021 (cirka)? 

 
 
De fleste av besetningene selger få bukker, men det er noen få som selger et betydelig antall. 
Gjennomsnittet per besetning er 3,6. 
 
Antall bukkekje totalt i 2021 (cirka)? 

 
 
Antall bukkekje totalt var ikke et spørsmål i undersøkelsen, men jeg har beregnet det som summen av 
de to foregående kategoriene.  
 
Skal vi fortsette med kåring, vil dette være antallet som vil bli kåret i den enkelte besetningen. 
Gjennomsnittet for de 33 besetningene som svarte på undersøkelsen er 8,7 bukker, og sum bukker er 
287. Med en svarprosent på ca. 50%, skulle dette tilsi 550 bukker til kåring i 2021. 
 
I 2019 ble de stilt 420 bukker til kåring, så de som har svart, har antakelig tatt litt hardt i. 
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Ta stilling til følgende påstander om kåring 
Brukerne kunne svare på påstandene ved å bruke en av 5 kategorier, fra «Helt uenig» til «Helt enig». 

 
 
Kåringsnummeret er praktisk for å identifisere bukken 
Det er et flertall som mener at kåringsnummeret på 7 siffer er et praktisk nummer å bruke.  
 
Alternativet til kåringsnummeret er ørenummeret på 4 (5) siffer ved bruk i egen besetning. 
Ørenummeret kan brukes både i fødebesetningen og i en kjøperbesetning, da en innkjøpt 
bukk skal merkes om til et ørenummer i egen besetning. 
 
I lister over avkomsgranskede bukker osv. fra flere besetninger vil identifikasjonen bli på 16 
siffer (fødebesetning-8, fødselsår-4, ørenr-4) hvis vi ikke har et kåringsnummer. 
 
Kåringsdommerens kompetanse i forhold til egen kompetanse på dømming 
Det er stor spredning i svarene, men med en overvekt av respondenter som mener 
kåringsdommeren er best kvalifisert. 
 
Kåringsdommeren er «garantist» for kvaliteten på bukker som selges 
Det er stor enighet om at dette er tilfellet. 

 
Kåring forsinker prosessen med å klargjøre bukker for salg 
De fleste er ikke enige i denne påstanden. 
 
Jeg er overrasket over svarene her. Vi har hvert år utfordring med å få kåringsdommeren til å 
dømme dyrene etter at bukkene har blitt 3 måneder gamle og gentestresultatet foreligger, og 
før bukkene skal selges. 
 
Kåring er et kostbart avlstiltak i forhold til nytteverdien for den som kårer 
Det er stor variasjon i svarene, men det er flere som er «Helt uenige» enn det er som er «Helt 
enige». 
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Jeg ønsker at kåring fortsetter som avlstiltak i 2021 

 
 
Det er 76 % som ønsker at kåring fortsetter som avlstiltak.  
 
Dette er det viktigste spørsmålet i undersøkelsen, og det er klart hva flertallet av respondentene 
mener. 

8.4 Kåringsdommerne 
Skal vi fortsette med kåring, må vi ha kåringsdommere. 
 
Vi hadde 14 kåringsdommeren i sving i 2019, der dommerne dømte fra 1 til 14 besetninger hver. 
Gjennomsnittet per dommer var 4,5 besetninger. 
 
Kåringsdommerne er i all hovedsak geiteholdere eller tidligere TINE-rådgivere som tar kåring som et 
oppdrag som selvstendig næringsdrivende.  
 
TINE har nå så få rådgivere på geit at reiseavstanden ofte vil bli svært lang. Skal vi holde kostnadene 
med kåring nede, kan vi ikke bruke TINE-ansatte rådgivere der TINE fakturerer oppdraget, både på 
grunn av reiseavstanden og timesatsen. 
 
Opplæring av kåringsdommerne, både de med lang erfaring og de nye, er en utfordring. Vi har ikke 
hatt noen form for dommersamling eller annen systematisk opplæring på 10-15 år. 
 
Dommeropplæring ble drøftet, uten at vi kom til noen klar konklusjon. 

8.5 Hva gjør vi med kåring i 2021? 
Det er et flertall av besetningene som kåret i 2019, som ønsker at kåring som avlstiltak fortsetter. 
 
Vi har ikke spurt de som kjøper bukker: 

- Er det er viktig for dem at bukken er kåret, og  
- Forsvarer kåring den økte livdyrprisen. 

 
Kåring er ett av mange kostnadselementer i næringa. I 2019 beregnet vi at totalkostnaden var 
143 000 kr, som tilsvarer i underkant av 400 kr per kåra bukk. 
 
Over halvparten av totalkostnaden havner på bukker som kåres for eget bruk, og dette mener 
tydeligvis de fleste som kårer er en kostnad som har en positiv kost-nytte (se svaret på dette 
spørsmålet i spørreundersøkelsen). 
 
Vi vet ikke hva bruksbesetningene mener om at ca 400 kr i den samlede livdyrprisen er dekning av 
kåringskostnadene. 
 
Administrasjonen innstilte på at NSG skal tilby kåring på tradisjonelt vis i 2021. 
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8.6 Kåringsavgifta i 2021 
 
Jeg foreslår følgende kåringsavgift for 2021. 
 

Kåringsavgifta 2019 2020 2021 

Per besøk 1 000 1 000 1 200 

Per kåra bukk 200 200 200 

 
Økningen per besøk på 200 kr vil gi ca 12 000 kr i økte inntekter til NSG. 
 
Hvis besetningen får kåret 5 bukker vil kostnaden per kåra bukk øke med 40 kr og bli 440 kr per kåra 
bukk. 

8.7 Vedtak om kåring 2021 
 
Fagrådet gjorde følgende vedtak: 

• NSG skal tilby kåring på tradisjonelt vis i 2021 

• Kåringsavgifta 2021 fastsettes til: 
o Per besøk: 1200 kr 
o Per kåra bukk: 200 kr 

• Gjennomgang av kåringsregelverket utsettes til neste møte i Fagrådet 

• I forbindelse med den forestående gjennomgangen av regelverket for NSG sine 
avlsbesetninger, vil Fagrådet ta stilling til om kåring skal være obligatorisk eller frivillig for en 
avlsbesetning. 

9 Prosjektet «Genomisk seleksjon på geit» 
 
Saksbehandlere: Jette Jakobsen og Thor Blichfeldt 

9.1 Størst mulig avlsframgang per år 
 
Avlsarbeidet på geit må organiseres slik at vi får størst mulig avlsframgang per år for samlet avlsverdi.  
 
Fordelingen av framgangen mellom egenskapene i det samlede avlsmålet styrer vi gjennom 
vektleggingen på den enkelte egenskapen. Vektleggingen 2021 tas opp i sak 12. 
 
Formelen for avlsmessig framgang per år er: 

 
 
Vi har 4 seleksjonsledd som har hver sin sikkerhet, seleksjonsstyrke og generasjonsintervall.  
Lista nedenfor viser de 4 leddene: 

1. Far – Påsatt bukk 
2. Mor – Påsatt bukk 
3. Far – Påsatt geit 
4. Mor – Påsatt geit 
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Innenfor hvert ledd kan det selekteres flere ganger, spesielt ved valg av avlsbukk. 
- Fødsel (hvem får leve) 
- Etter gentesting (riktig far, god kaseinstatus) 
- Kåring 
- Prøvebukk (ved oppstart paring) 
- Ventebukk 
- Elitebukk/seminbukk 

 
Genomisk seleksjon øker sikkerheten i avlsverdivurderingen, og dermed øker den årlige 
framgangen. 
 
På ku og geit øker sikkerheten på unge hanndyr vesentlig med genomisk informasjon. Skal man få 
maksimalt ut av gentesting og genomisk seleksjon, så må avlsarbeidet dreies fra bruk av gamle 
avkomsgranskede hanndyr til unge gentestede hanndyr, selv om de da står uten døtre i produksjon.  
 
NSG tar nå inn avkomsgranskede bukker til semin. De fleste av dem er 2,5 år ved inntaket og 
generasjonsintervallet, alderen når deres avkom blir født, blir 3 år. Noen få tas inn når de er 3,5 år 
gamle, og generasjonsintervallet blir da 4 år. 
 
Tar vi inn yngre, ikke avkomsgranskede bukker til semin, blir generasjonsintervallet 1 år hvis bukken 
kommer inn som 0,5 år gammel, og 2 år hvis den er 1,5 år gammel ved inntaket. 
 
Seleksjonsstyrken påvirkes også hvis vi tar inn yngre bukker. Det skyldes at for mange av de eldre 
bukkene er døde på det tidspunktet vi vil ha dem inn til semin. Yngre bukker vil ha større 
sannsynlighet for å være i live på seleksjonstidspunket, og dermed får vi økt seleksjonsstyrke. 
 
Med genomisk seleksjon som nytt verktøy i avlsarbeidet, må vi gå gjennom avlstiltakene og 
optimalisere forholdet mellom sikkerhet, seleksjonsstyrke og generasjonsintervall. 
 
Vi har nå kommet så langt i prosjektet «Genomisk seleksjon på geit (2019-2021)» at vi har beregnet 
avlsverdier og sikkerheter uten og med genomisk informasjon. 

9.2 Status for genotyping 
I skrivende stund har vi genotypet 6208 dyr hos AgResearch i New Zealand. Fordelingen på kjønn og 
fødselsavlsår er vist i Figur 1. Fødselsavlsår er her definert som perioden fra 1. september til 31. 
august, og året settes lik årstallet i slutten av perioden. Kjea som fødes nå, hører til fødselsavlsår 
2021. 
 
Genotypene brukes i farskapstesten, ved test for kaseingenstatus og ved de genomiske 
indeksberegningene.  
 
I de genomiske beregninger inngår dyrene i den såkalte referansepopulasjon. Dyr i 
referansepopulasjonen må i tillegg til genotype også ha fenotypisk informasjon for egenskaper i 
avlsmålet. For geitene er dette egen ytelsesinformasjon og eget jureksteriør, og for bukkene er det 
ytelsesinformasjon og jureksteriør på døtre.  
 
En del gentestede bukkekje har aldri blitt brukt i avlen. Disse bukkene bidrar ikke i 
referansepopulasjonen, men er inkludert i beregningene og i opptellingene nedenfor. 
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Figur 1. Fordeling av genotypede bukker og geiter per avlsår. 

9.3 Genomiske indeksberegninger 
Vi har startet på de genomiske indeksberegningene, men vi har fortsatt en vei å gå før vi føler oss 
trygge på at beregningsmodellene er så gode som mulig. 
 
Prinsippet for beregningene er at vi legger genominformasjon til det slektskap og de fenotypene vi 
allerede bruker i indeksberegningene.  
 

 
Resultatet blir genomisk forbedrede avlsverdier.  
Avlsverdiene blir forbedret ved at de blir mer sikkert bestemt.  
 

 
Sikkerheten på avlsverdien øker mest for dyr som selv er gentestet, men gentesten vil også påvirke 
sikkerheten for slektninger.  
 
Sikkerheten er en verdi i intervallet mellom null (0) og én (1). For dyr som allerede har en indeks som 
er veldig sikkert bestemt, for eksempel seminbukker med mange lakterende døtre, vil en gentest ikke 
øke sikkerheten ytterligere. Med andre ord vil sikkerheten på avlsverdien øke mest for de yngste 
årgangene som har få døtre og få kontroller. 
 
I tillegg til informasjonsmengde avhenger nivået på sikkerheten av arvegraden for egenskapen.  
 
Tabellen nedenfor viser arvegradene på diagonalen (gulmerket), de fenotypiske korrelasjonene over 
diagonalen og de genetiske korrelasjonene under diagonalen. 
 
Med en arvegrad på 48 % for egenskapen proteinprosent og en arvegrad på 12 % for egenskapen 
celletall vil sikkerheten på delindeksen for proteinprosent være høyere enn sikkerheten på delindeksen 
for celletall. Dette har vi sett nærmere på. 
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Endring i sikkerhet for prosent protein og for celletall 
Figur 2 viser gjennomsnittlig sikkerhet på delindeksen for proteinprosent og for delindeksen for celletall 
for genotypede prøvebukker med tradisjonell indeksberegning (trad) og med genomisk 
indeksberegning (geno). For årgangene 2016 til 2018 satte vi dessuten krav om at bukken måtte ha 
minst 1 datter for å inngå i beregningsmaterialet. Gjennomsnittlig antall døtre, antall kontroller og antall 
analyser framgår av Tabell 1. 
 
Tabell 1. Genotypede prøvebukker per årgang, antall døtre, antall kontroller og antall analyser 

 
 
Ved sammenligning av de mørke stolpene (tradisjonell indeksberegning) med de lyse stolpene 
(genomisk indeksberegning) i Figur 2 ser vi at sikkerheten øker mest for 2019- og 2020-årgangene 
sammenlignet med de øvrige årgangene. Dette er som forventet ettersom bukkene av disse 
årgangene ennå ikke har rukket å få døtre med kontroller.  
 
For de eldre årgangene ser vi at økningen i sikkerhet i gjennomsnitt er beskjeden. Dette skyldes at 
indeksen for disse bukkene allerede er ganske sikkert bestemt med den mengde fenotypisk 
informasjon de har. Ved tolking av resultatene må vi selvfølgelig tenke på, at det ikke er hele 2016 og 
2017 årgangene som ble gentestet, og det er ikke gitt at de 61 og 89 bukkene representerer hele 
årgangen.  
 
Vi ser dessuten at sikkerheten generelt er høyere for proteinprosent enn for celletall. Dette er også 
som forventet ettersom sikkerheten avhenger av arvegraden, og arvegraden er høyere for 
proteinprosent enn for celletall.  
 

Årgang

Antall genotypede

prøvebukker

Antall genotypede 

prøvebukker med døtre

Gj. Snitt

antall døtre

Gj. Snitt

antall kontroller

Gj. Snitt 

antall analyser

2016 62 61 18.4 149.7 140.8

2017 90 89 11.4 82.8 76.8

2018 155 126 9.8 42.6 40.4

2019 167 0 0 0 0

2020 191 0 0 0 0
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Figur 2. Gjennomsnittlig sikkerhet på delindeksen for proteinprosent og for delindeksen for 
celletall for genotypede prøvebukker med tradisjonell indeksberegning (trad) og med genomisk 
indeksberegning (geno) 
 

Validering av beregningene 
Vi har beregnet den prosentvis forventede økning i framgang for egenskapene i indeksberegningene 
ved introduksjon av genomisk seleksjon med en metode som kalles LR-validering (se Figur 3).  
 
Valideringssettet er de genotypede prøvebukkene i årgangene 2016 til 2020. Det aktuelle antallet per 
årgang går fram av Figur 3. 
 
Figur 3 viser tydelig at den største forventede prosentvise økning i framgang er for de to yngste 
årgangene, 2019 og 2020. Dette er som det skal være, ettersom disse bukkene ennå ikke har 
lakterende døtre med kontroller, men har en indeks basert på avstamningsinformasjon. 
 

 
Figur 3. Forventet økning i framgang for egenskapen i prosent.  
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Endring i samlet avlsverdi ved implementering av genomisk seleksjon 
De fleste lurer nok på hvor store endringer vi kan forvente i samlet avlsverdi (samleindeksen) ved 
implementering av genomisk seleksjon. Vi har sett på hvilke endringer vi vil få for bukkene i 
avlsbesetningene. 
 
De 5 påfølgende figurene viser indeks i dag (tradisjonell) på x-aksen, og ny genomisk indeks på y-
aksen.  
 
Vi starter med den genotypede bukkene av 2016-årgangen. Disse har vært prøvebukker, og de aller 
fleste har fått fra 1 til mange døtre. Neste figur viser 2017-årgangen, de fleste her har også døtre. Så 
kommer figuren med 2018-årgangen. Disse fikk døtre i produksjon seint i 2019 eller 1. kvartal 2020. 
Deretter har vi figuren med 2019-årgangen og til slutt 2020-årgangen (høstens nye prøvebukker). 
 
Vi anbefaler at du blar fram og tilbake mellom de 5 årgangene et par ganger, mens du legger merke til 
om punktene ligger ganske samlet i sigarform rundt den røde linja (trendlinja), eller om de lager en sky 
rundt den røde linja. 
 
Ligger punktsvermen nært den røde linja kan vi forvente bare mindre endringer. Ligger den som en 
sky, kan vi forvente større endringer. 
 
Forklaringsgraden (R-kvadrert) av modellen forteller også den samme historien: 

Årgang Trendlinja R-kvadrert 

2016 0,92 82 % 

2017 0,94 87 % 

2018 0,88 83 % 

2019 0,86 49 % 

2020 0,85 40 % 

 
I siste årgang vil det bli stor omrangering, og de beste bukkene i dag har en større sannsynlighet for å 
falle i indeks enn de dårligste prøvebukkene. 
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Figurene bekrefter altså det vi har sagt tidligere: Det er på de unge dyra vi har størst nytte av 
gentesten, og det er her vi får størst omrangering når vi går fra tradisjonelle til genomiske avlsverdier. 
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Det er derfor viktig at ungbukkene er gentestet og har fått med gentestresultatet i indeksberegninga 
før vi tar det endelige innsettet av prøvebukkene. 
 
Den enkelte avlsbesetning må også genteste langt flere bukker enn den trenger til eget bruk, slik at 
den har reserver om noen av bukkene skulle falle mye i indeks. 

9.4 Videre arbeid i prosjektet ut 2021 
Referansepopulasjonen 
Det er viktig med en stor og god referansepopulasjon som har genprøve og registreringer (fenotyper). 
 
Vi ser av figur 2 hvilke dyr som bidrar til referansepopulasjonen så langt. Alle de 3775 geitene vi har 
tatt prøve av fra 2019 og bakover, har kjeet og bidrar med egne produksjonsresultater. De fleste av 
dem er fortsatt i live, og et nytt produksjonsår gir en enda sikrere sammenheng mellom gentestresultat 
og fenotype. 
 
Geiter født i avlsåret 2020 har nettopp kjeet eller kjeer i 2021. Vi vil tilby gentesting av 2020-årgangen 
av geiter til besetningene som deltok forrige gang, slik at disse geitene bidrar inn i 
referansepopulasjonen fra første kontroll. Hvis alle stiller opp, vil det gi ca. 1000 nye geiter i 
referansepopulasjonen. Noen av besetningene som var med på gentestingen forrige gang testet bare 
siste årgang, eller de to siste årgangene. Disse vil bli oppfordret til å teste de eldre geitene i tillegg til 
2020-årgangen. 
 
Vi vurderer også å gi besetningene som ikke deltok i gentestingen våren 2020 en ny mulighet for å bli 
med. 
 
De aller fleste av de genotypede bukkene født 2018 og bakover bidrar til referansepopulasjonen, da 
de har avkom som har kjeet. Bukkene født 2019 får døtre i produksjon i 2021, og da starter de å bidra. 
Bukkene født 2020 må vi vente på enda ett år før de bidrar inn i referansepopulasjonen. 
 
Genomisk BLUP 
Vi bruker fortsatt BLUP som metode for å beregne avlsverdier/indekser. Når vi legger til genomisk 
informasjon, kaller vi metoden GBLUP (genomisk BLUP). 
 
Vi vil rett over nyttår se om vi kan forbedre den statiske behandlingen av dataene når vi inkluderer 
genomisk informasjon, og vi vil prøve ulike valideringsmetoder for å bli enda tryggere på hvilken 
framgang vi kan forvente. 
 
Innføring av genomiske avlsverdier 
Fra innføringen av genomiske avlsverdier på sau, og fra de foreløpige beregningene på geit, vet vi at 
vi får en god del omrangering når vi går fra tradisjonelle BLUP-indekser til genomiske BLUP-indekser.  
 
Omrangering skaper alltid frustrasjon ute hos brukerne, da gode avlsbeslutninger tatt tidligere rett som 
der vil framstå som ikke så gode lenger. Dette vil være spesielt tydelig for siste årgangen av bukker. 
Holder de seg i indeks, eller går opp, så er det helt fint. Men noen vil gå betydelig ned, og dermed er 
det klart at de egentlig ikke forsvarer plassen som prøvebukk.  
 
Noen av bukkene som ikke ble satt på til eget bruk, men solgt til bruksbesetning eller slakta, vil gå 
betydelig opp, og burde egentlig vært prøvebukk i egen besetning. 
 
Vi vil starte å beregne genomiske avlsverdier istedenfor de tradisjonelle avlsverdiene når: 

1. Vi føler oss trygge på beregningene 
2. Det passer for flest mulig av besetningen med tanke på avlsbeslutningene. 

 
Skal vi ta i bruk genomisk seleksjon, anbefaler Avlsavdelingen at vi starter fra indekskjøringen tidlig i 
april 2021. 
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9.5 Skal vi ta i bruk genomisk seleksjon på geit? 
Vi har sett at genomisk seleksjon ser ut til å fungere som forventet på geit. Tar vi det i bruk, får vi 
større avlsmessig framgang per år. Er det da noe å spekulere på? 
 
Det avgjørende spørsmålet er: Vil den økte avlsframgangen forsvare de økte kostnadene med 
gentesting? 
 
Det aller viktigste er å genteste ungbukkene som skal settes inn i avlsbesetningene. Skal vi ha full 
nytte av gentestingen, må vi teste langt flere enn de 200 bukkene som avkomsgranskes. Minimum bør 
være å teste dobbelt så mange som besetningen skal sette inn, og gjerne 3-4 ganger så mange. Da 
vil man finne lovende prøvebukk-kandidater som ellers hadde «gått under radaren». 
 
Kostnaden med å genteste en ungbukk som så blir slakta i neste omgang, må fordeles ut på 
ungbukkene som tas i bruk. Skal besetningen teste mange ungbukker i forhold til eget behov, bør den 
ha et livdyrsalg som tar unna noen av de gentestede bukkene. 
 
Her er et forslag som avlsbesetningene kan vurdere. Test 3 ganger så mange bukker som du selv skal 
bruke. De gentestede bukkene disponeres slik: 

• 1/3 til eget bruk 

• 1/3 til salg 

• 1/3 til slakt (pga stort fall i indeks, feil far, kaseingenstatus=2, vraket på kåring osv) 
 
Avlsbesetningene bekoster i dag gentestingen av egne bukker, og dette må fortsette. Testing av 
bukker vil dermed ikke påvirke økonomien for avlsavdelingen i NSG. 
 
Gentesting av 200 nye avlsbukker hvert år i avlsbesetningene er antakelig ikke tilstrekkelig til å 
vedlikeholde referansepopulasjonen. Vi bør nok genteste 1000 geiter i året i tillegg.  
 
Vi kan ikke regne med at en avlsbuskap tar kostnaden med gentesting av geiter på egen kappe. Hvis 
NSG skal dekke gentestingen av de 1000 geitene, blir summen 350 000 kr i året. Dette er innenfor det 
vi må klare å få til ved en kombinasjon av omdisponering av midler og bruk av det avsatte avlsfondet 
for geit. 

9.6 Endring av avlstiltakene ved genomisk seleksjon 
Avlssjefen la fram en skisse til endringer i avlsopplegget som vil utnytte fordelen med genomiske 
avlsverdier (større sikkerhet på unge dyr). For å få full nytte av genomisk seleksjon må både bukkekje 
og geitekje for påsett gentestes. 
 

• Semin 
o Ta inn seminbukkene når de er 1,5 år gamle, før de har fått døtre i produksjon. 
o Øke antall seminbukker per år fra ca 8 til det dobbelte, slik at innavlsoppbyggingen 

per generasjon ikke skal bli for stor. 

• Avlsbesetningene 
o Halvere antallet avlsbesetninger, slik at vi står igjen med ca  

▪ 25 besetninger 
▪ 4000 årsgeiter 
▪ 100 prøvebukker 

o Avlsbesetningene gentester minst  
▪ 300 bukkekje for eget bruk og for salg, og betaler dette selv 
▪ 1500 geitekje for påsett, subsidiert av NSG 

o Vi går bort fra modellen med avkomsgransking 
▪ Bukkene brukes som ungbukker (1/2 år gamle) 
▪ Det blir opp til avlsbesetningen selv om den ønsker å beholde prøvebukken 
▪ De beste prøvebukkene er aktuelle som seminbukker når de er 1,5 år gamle 
▪ Vi slutter å gi støtte per bukk, da arbeid og kostnad med bukkeholdet vil bli 

omtrent som i en bruksbesetning. 
o Inseminerer ca ¼ av geitene 
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Modellen fikk positive kommentarer, og vi vil jobbe videre med den. 

9.7 Vedtak om genomisk seleksjon 
 
Fagrådet gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

• Genomiske indekser tas i bruk i geiteavlen fra 1. april 2021. 

• Seminbukkene vil bli tatt inn som 1,5 år gamle fra og med seminsesongen 2021. 

• Omfanget og kostnadsdekningen av gentestingen i avlsbesetningene utredes videre i 
forbindelse med tilpasningen av avlssystemet. 

 
Vedtaket oversendes styret i NSG for endelig godkjenning. 

10 Avlsbesetningene 
 
Saksbehandler: Ewa Wallin 
 
Formålet for en avlsbesetning er å: 

▪ gjennomføre et godt avlsarbeid i egen besetningen i samsvar med vedtatt avlsmål. 
▪ avkomsgranske bukker, enten i egen flokk, eller i samarbeid med andre (bukkering). 

10.1 Antall avlsbesetninger 
Avlsbesetninger i 2020 
Ved utgangen av 2020 var det totalt 50 avlsbesetninger med norsk melkegeit som driver organisert 
avlsarbeid i NSG. Av de 50 besetningene, er det en bukkering med 4 medlemmer i Beiarn og 2 
besetninger i Telemark som utgjør en avlsgruppe. De øvrige 44 besetningene gransker bukker i egen 
besetning.  
 
Utvikling for avlsbesetningene de siste 5 år (ved utgangen av året).  

År 
Antall 

avlsbesetning 
Besetninger som 

gransker i egen flokk 
Besetninger  

i ring 
Nyinnmeldte 
besetninger 

2016 60 53 7 2 

2017 58 52 6  

2018 56 50 6  

2019 55 50 5  

2020 50 44 6  

 
Antall geiter per avlsbesetning (2020) 
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10.2 Antall bukker 
Tabellen nedenfor viser antall prøvebukker, ventebukker og elitebukker i avlsbesetningene i perioden 

2016-2020. 

Granskingsår 2020 2019 2018 2017 2016 

Antall prøvebukker satt inn til gransking 200 166 161 171 146 

Antall ventebukker 102 95 92 92 106 

Antall elitebukker 28 29 49 31 33 

 
Vi ser at antall prøvebukker har økt de siste årene selv om antall avlsbesetninger har gått litt ned. 
 
Den viktigste oppgaven for en avlsbesetning er å bidra med seminbukker. Da må selvsagt 
prøvebukken tas vare på til den er avkomsgransket og har fått offisiell indeks. 
 
Oversikten over ventebukker viser at det er mange besetninger som ikke har ventebukker i det hele 
tatt. I 2019 var det 12 besetninger som ikke hadde registrert ventebukker. I 2020 er det 7 besetninger.  
 
Disse besetningene kan ikke oppfylle formålet med å være en avlsbesetning. 
 
Når vi skal velge ut de nye seminbukkene er halvparten av kandidatene døde, slakta eller solgt. 
Seminbukkene blir dermed ikke så gode som vi skulle ønske. 

10.3 Status for de nye kravene til avlsbesetningene 
Regler for NSGs avlsbesetninger med melkegeit ble revidert og vedtatt av Fagrådet for geit i sak 
2018/12. 
 
Regelverket finner du på hjemmesidene www.nsg.no >Geit >Avlsbesetninger 
 
I det nye reviderte regelverket er 3 punkter under 3.3 «Krav til drifta av en avlsbesetning» forandret. 
Gjennomgang av data fra Geitekontrollen og avlsdatabasen viser følgende status i forhold til de nye 
kravene. 
 
Minst 5 uttak av melkeprøver til laboratorieanalyser 

Geitekontrollen har krav om minimum 5, maksimum 9 kontroller per år og minimum 3 og maksimum 7 
uttak av melkeprøver til laboratorieanalyser for hver enkelt geit. 

Fagrådet har vedtatt at en avlsbesetning skal ha minimum 5 uttak av melkeprøver til 
laboratorieanalyser for hver enkelt geit. Bakgrunnen for dette er å øke sikkerheten i avlsarbeidet. Dette 
gjelder spesielt for celletall som er en egenskap med lav arvegrad. Fra 1. januar 2019 økte vi 
vektleggingen på celletall i samlet avlsverdi. Det er viktig at egenskaper med stor vekt har størst mulig 
sikkerhet, slik at samlet avlsframgang blir størst mulig.  

Gjennomgang av årsrapporter fra Geitekontrollen viser at 6 av de 50 avlsbesetningene har kun 4 
kontroller med melkeanalyser. 

 
Avlsnivå i besetningen 
Den er til enhver tid sist beregnede samlede avlsverdien skal være hovedkriteriet for avlsmessig 
rangering av bukker og geiter. 

 
Vi setter nå minstekrav til avlskvaliteten i en avlsbesetning. Gjennomsnittlig avlsverdi for geitene (de 
som har kjea og fortsatt er innmeldt i Geitekontrollen) i besetningen skal være:  

 

• Januar 2020: minst 95 

• Januar 2021: minst 97 

• Januar 2022: minst 100 

http://www.nsg.no/
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Grafen viser median avlsverdi i de 52 avlsbesetningene (2 har meldt seg ut etter at grafen ble 

laget).  

 

Fire besetningen har nå under 95 i gjennomsnittlig indeks. Vi burde allerede i januar 2020 ha 
drøftet med Fagrådet hvilke konsekvenser dette skulle få for de aktuelle besetningene, men 
det har vi altså ikke gjort. 
 
Ved utgangen av året er det 7 besetninger som har under 100 i indekspoeng. Disse er vist i 
tabellen nedenfor, med 2 tall for gjennomsnittlig avlsverdi, aritmetisk gjennomsnitt og 
medianen. Vi har også tatt med indeksen på den beste geita i besetningen. 
 

  Avlsverdi 

Besetning  

Gjennomsnitt: 
Aritmetisk 

Gjennomsnitt: 
Median Høyest geit 

A 93,8 92,0 119 

B 91,9 93,0 128 

C 94,5 94,0 119 

D 95,8 95,0 122 

E 96,2 96,0 115 

F 97,3 97,0 134 

G 98,8 99,0 114 

 
Vi foreslår å bruke medianen, ikke det aritmetiske gjennomsnittet, som kriterium framover, 
 
Ved første indekskjøring i januar 2021 vil vi foreta den årlige nivåjusteringen på indeksene, og 
da vil alle dyr falle med ca 3 poeng. Det 7 besetningene vil da sannsynligvis havne under 97 i 
indeks som er det nye kravet i januar 2021. 
 
Hva gjør framover? 
 

- Skal vi beholde de vedtatte kravene for 2021 (97) og 2022 (100), eller  
skal vi starte opp igjen med 95 som krav for 2021? 
 

- Hvilke reaksjoner skal vi sette inn overfor de som ikke klarer kravet? 
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https://www.geiteavl.nsg.no/nsg/gkmedlem_list.cfm?sort=ant_geiter&sort_type=desc
https://www.geiteavl.nsg.no/nsg/gkmedlem_list.cfm?sort=avlsverdi_median&sort_type=desc
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Oppsummering av debatten: 
 

- Fagrådet ønsket å beholde de vedtatte kravene til avlsverdi.  
- Avlsavdelingen vil gjennomgå avlsnivået på nytt etter at januarindeksen er kjørt, og ta kontakt 

med besetningene som ikke holder kravet om avlsverdi på 97 for å få deres eget syn på 
framtida som avlsbesetning. 

- Saken tas opp til beslutning på neste møte i Fagrådet. 
 
Avkomsgranske minst to prøvebukker i året 
Alle avlsbesetninger må bruke minst to, helst flere, prøvebukker i paringa. Dette gjelder fra innsettet i 
2019. 

 
Bukkeringer og avlsbesetninger som samarbeider om gransking, må bruke minst 3 prøvebukker per 
år. 

 
Beregning av avlsverdi for en bukk baserer seg på døtrenes avvik fra besetningsmiddelet. Hvis én 
bukk dominerer påsettet i én årgang vil muligheten for å få avvik fra besetningsmiddelet være liten, og 
bukken blir bare «sånn gjennomsnittlig». Jo flere bukker man har spredd påsettet på, jo lettere er det å 
skille mellom bukkene. 

 
Antall prøvebukker i de 7 besetningene som gransker i fellesskap. 

 
 
 
 
 

Her er kravene oppfylt, men vi forventer at besetningene tar vare på ventebukkene. 
 
Figuren nedenfor viser antall prøvebukker per besesetning i de 45 besetningene som gransker i egen 
flokk. 

 

 
 
Det er 2 besetninger som ikke oppfyller kravene til minimum 2 prøvebukker satt til gransking. En av 
dem har permisjon fra avlsarbeidet fram til 2022. 

  

    2020 

Antall Besetninger Prøvebukker Ventebukker 

Beiarn bukkering 4 6 3 

Haugo / Hauge 2 5 0 
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11 Gentestingen i 2020 og plan for 2021 
 
Saksbehandler: Ewa Wallin 
 
Først litt grunnleggende om hvordan BioBank, AgResearch og NSG jobber med gentestene: 

• BioBank mottar og registrerer prøver fortløpende etter hvert som produsenten sender dem 
inn. 

• Prøvene setter på brett. Ett brett har 96 brønner, der 93 brønner blir brukt til DNA fra dyr som 
skal testes, og 3 brønner er kontrollbrønner. 

• BioBank sender prøvene til AgResearch i New Zealand med flyfrakt. Fraktkostnaden per 
prøve blir billigere jo flere prøver som går i ei sending. Vi sender som regel aldri mindre enn 
ett fullt brett (93 prøver). 

• AgResearch analyserer prøvene. Prisen per prøve synker hvis de kan analysere 4 norske 
brett om gangen istedenfor 1 brett. 

• NSG bestemmer når det skal gå en sending fra BioBank til AgResearch. Vi prøver å vente til 
vi har 4 fulle brett for å holde kostnadene nede, men av og til må vi sende ett brett slik at 
ventetida på svar på innsendte prøver ikke skal bli altfor lang. 

• Så fort NSG mottar svaret fra AgResearch bearbeider vi resultatene: 
o  Kaseingenresultatet publiseres på webben til produsenten innen få dager. 
o Farskapsresultatet krever manuell oppfølging av hver enkel prøve med feil far, og 

resultatet sendes produsenten i e-post. 
o Når vi kommer i gang med genomisk seleksjon vil genprøvene bli med på neste 

indekskjøring. 
 
Svartider 
Det vil veldig sjelden gå mindre enn 8 uker fra produsenten sender prøvene i posten til 
kaseingenresultatet foreligger. Er prøveinngangen liten kan det gå opp til 4 måneder før svaret på 
kaseingentesten og farskapstesten er klart. Produsentene må regne med en svartid på 3 måneder. 
 
Gentestingen i GS-prosjektet 2020 
I 2020 deltok 32 av avlsbesetningene i GS-prosjektet med gentesting av geiter. 

  
Antall 

besetninger 
Antall  

årsgeiter 
%-vis andel 
av årsgeiter 

Avlsbesetninger i starten av 2020 54 8023 100 

Besetninger som deltok i GS-prosjektet 32 4220 53 

   Besetninger som testet alle geitene 25 3424 43 

   Besetninger som testet 2 siste årganer 5 587 7 

   Besetninger som testet den siste årgangen  2 209 3 

Besetninger som ikke deltok i GS-prosjektet 22 3803 47 

   Besetninger som ikke ønsket å delta 4 635 8 

   Besetninger som ikke svarte 11 2071 26 

   Besetninger som ikke ble invitert 7 1097 14 

 
Forsendelser av GS-prøver fra BioBank til AgResearch i 2021 
GS-prøvene i 2020 besto av prøver fra  

• geiter i GS-prosjektet 

• bukkekje i avlsbesetningene 

• bukkekje i noen bruksbesetninger 
 
GS-prøvene ble sendt til AgResearch i 9 omganger. Totalt sendte vi 4557 prøver fordelt på 49 brett. 
På grunn av pandemien ble innsamling av prøver både til BioBank og AgResearch veldig forsinket i 
forhold til tidligere år. 
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Plan for gentesting i 2021 
Kjeing i avlsbesetningene er spredt utover, de tidligste starter i oktober og de seineste starter i mai.  
For at produsenten skal ha gentestresultater på årets bukkekje på plass før kåring må vi prøve å få til 
fortløpende forsendelse av GS prøver fra BioBank til AgResearch.  
 
Det blir langt færre prøver i 2021 enn vi hadde i 2020. Det betyr at de fleste sendingene må sendes 
med kun ett brett for at liggetida hos BioBank ikke skal bli for lang. 
 
Kostnadene per genprøve vil dermed bli høyere i 2021 enn i 2020. 
 
Produsenten må regne med en svartid på 3 måneder, noe mindre midt i sesongen, og lengre i starten 
og slutten av sesongen. 
 
Beskjeden til produsenten som skal genteste bukkekje, er: 

 
Ta prøvene seinest 2 uker etter siste påsatte bukkekje er født.  
Da kan du gå ut fra at du har svaret før kåringa må gjennomføres. 

 
Det har vært veldig vanskelig å nå fram med dette budskapet, men vi gjør et nytt forsøk i år. 
 
Vedtak: 
 

I 2021 skal forsendelse av GS prøver fra BioBank til AgResearch skje fortløpende. Noen av 
sendingene sendes med kun ett brett for å redusere liggetiden hos BioBank. 

12 Vektlegging av delindeksene i samlet avlsverdi 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

12.1 Dagens vektlegging 
I Fagrådsmøtet 15. august 2018 behandlet vi vektlegging av enkeltegenskapene i samlet avlsverdi, se 
sak 9/18. Vedtaket ble den gangen at vi skulle øke vektleggingen for: 

- Proteinproduksjonen, gram protein per dag 
- Celletall (reduksjon) 

 
Her er vektleggingen som er brukt siden indekskjøringen i januar 2019. 
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12.2 Genetisk utvikling 2005-2020 
Det er nå på tide å se over om enkeltegenskapene i avlsmålet utvikler seg slik vi ønsker det. Jeg har 
beregnet genetiske trender med utgangspunkt i indekskjøringen i desember 2020. Utvalget av dyr er 
alle merkede geitekje i avlsbesetningene. 
 
La oss starte med å se om avlsarbeidet gjennomføres slik det bør gjøres. Framgangen for samlet 
avlsverdi går fram av figuren nedenfor.  
 
Samlet avlsverdi 

 
 
Det ser ut til at farten er stødig. Siden 2014 har vi hatt en framgang på ca. 3 indekspoeng i året. En 
god framgang for samlet avlsverdi gir mulighet for framgang for enkeltegenskapene. 
 
Melkemengden per dag 

 
Basisverdien er satt til 2,7 kg per dag i 2005 for å få de beregnede avlsverdiene over på en skala der vi kjenner oss igjen. 
 
Vi ser at vi hadde en genetisk tilbakegang i melkemengde fra 2005 til 2014. Endring i vektleggingen i 
avlsmålet kombinert med et bedre avlsarbeid i felten har gjort at trenden har snudd, og 2020-årgangen 
er tilbake på nivå med 2010-årgangen. 
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Tørrstoffprosenten i melka 

 
Basisverdien for 2005 er satt til 3,1% protein, 3,7 % fett og 4,4 % laktose. 

 
Laktoseprosenten holder seg omtrent stabil, proteinprosenten har økt 0,4 %, og fettprosenten har økt 
med 0,8 % i perioden 2005-2020. Fettinnholdet øker altså mer enn proteininnholdet, til tross for at 
arvegraden er høyere for proteinprosent enn for fettprosent, og til tross for at vi nå legger mer vekt på 
protein enn fett i det samlede avlsmålet. 
Forklaringen på dette er todelt: 

- Fettprosent viser en mye større genetisk variasjon enn proteinprosent. 
- Fettprosent er gunstig korrelert med den ønskede kaseingenvarianten (5). 

 
Laktose viser svært liten genetisk variasjon, og øker derfor ikke. 
 
Tørrstoffproduksjon per dag 
Vi hadde i mange år ingen positiv genetisk utvikling i samlet tørrstoffproduksjon per dag, da økningen i 
samlet tørrstoffprosent ble oppveid av nedgangen i melkemengde per dag. 
 
I 2017 startet vi å legge vekt på proteinproduksjonen i gram protein per dag, og i 2019 forsterket vi 
dette. 
 

 
Basisverdien i 2005 er satt til 80 gram protein, 100 gram fett og 125 gram laktose per dag. 

 



 
 

  

 
Referat fra møte i Fagrådet for geit 21.12.2020 – endelig 01.02.2021 Side 30 

Framgangen for sum tørrstoff per dag, den økonomisk aller viktigste egenskapen, har vært 25 gram 
på 15 år. Dette tilsvarer 0,8 % framgang i året som et gjennomsnitt for hele perioden. Dette er ikke 
mer enn det må være.  
 
Økningen de siste 5 årene er på 1,4 % i året, så «nu går alt meget bedre». 
 
Jureksteriøret 

 
Basisverdien i 2005 er satt til 6 i jurpoeng. 

 
Jureksteriøret har stor vekt i samlet avlsverdi og blir stadig bedre.  
 
Utmelkingshastigheten 

 
Basisverdien i 2005 er satt til 3 i utmelkingshastighet. 

 
Vi har en beskjeden framgang i utmelkingshastighet. Dette er som forventet, da egenskapen har lav 
arvegrad og har liten økonomisk vekt i samlet avlsverdi. 
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Frie fettsyrer 
Observasjonen for frie fettsyrer (FFS) og celletall (SCC) regnes om til en logaritmeverdi før vi beregner 
avlsverdien. Det er ikke mulig å regne avlsverdiene tilbake til en skala som vi kjenner. Jeg viser derfor 
utviklingen i delindeksen for egenskapen, og ikke absolutt-verdier. 
 

 
Høy indeks betyr lavt innhold av frie fettsyrer. 

 
Reduksjonen i frie fettsyrer er i ferd med å avta. Dette skyldes to forhold: 

- Kaseingenvarianten som disponerer for frie fettsyrer, er kraftig redusert, og dermed har vi må 
mindre genetisk variasjon enn før 

- Vektleggingen på frie fettsyrer i samlet avlsverdi er redusert 
 
Celletallet 

 
Høy indeks betyr lavt celletall 
 
Vi økte vektlegging på celletall i april 2017, og på nytt i januar 2019. Det er litt for tidlig å konkludere, 
men det ser ikke ut til at vi får den ønskede effekten som er større framgang for lavt celletall.  
 
I 2020 fikk til og med en tilbakegang. Fedrene til 2020-årgangen av geiter er i stor grad prøvebukkene 
i 2019. Vi ser av figuren nedenfor at 2019-årgangen av prøvebukkene var dårligere enn 2018-
årgangen, og det kan forklare nedgangen for geitekjea født 2020. Hvis dette er forklaringen, kan vi 
forvente en ytterligere nedgang i 2021 pga kvaliteten på prøvebukkene født i 2020. 
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12.3 Endring i vektlegging fra januar 2021 
 
Dagens avlsmål har fortsatt en sterk prioritering av tørrstoffprosentene. Da melkemengde per dag har 
relativt store ugunstige korrelasjoner med alle de andre egenskapene i avlsmålet, er det ikke lett å gå 
fort fram for melkemengde når vi skal gå fram for alle de andre egenskapene. 
 
Jeg er veldig opptatt av tørrstoffproduksjonen per dag, da jeg mener dette er et viktig biologisk mål 
som «overlever» kortsiktige endringer i kvalitetsbetalingen for tørrstoffprosenter, endring i 
produksjonstillegg avhengig av besetningsstørrelse osv. Jeg synes derfor vi skal fortsette på den 
vegen vi har startet, med å legge vekt på tørrstoff i gram per deg. 
 
Jeg mener også at vi ikke bare kan øke og øke fettprosenten i melka, og på den måten få ei geitemelk 
med et forhold mellom fett, protein og laktose som er et godt stykke fra det vi er vant til. Og jeg kan 
ikke forstå annet enn at protein er mer verdifullt enn fett. 
 
Vi bør også øke vektlegginga på celletall for å prøve å unngå at egenskapen går den gale vegen. 
 
Fagrådet vedtok følgende vektlegging fra 1. januar 2021. 
 

Egenskap som det beregnes  
avlsverdi (indeks) for 

Vektlegging 
→ April 2017 

Vektlegging 
April 2017 → 

Vektlegging 
Jan 2019 → 

Vektlegging 
Jan 2021 

     

Melkemengde, kg/dag 20 20 20 20  

Fett, gram/dag  0 0 0,5  

Protein, gram/dag  0,5 1,0 1,0  

Laktose, gram/dag  0 0 0  

Fett % 10 10 10 5  

Protein % 10 15 15 15  

Laktose % 10 5 5 3  

Frie fettsyrer (log) - 5 - 3 - 3  - 3  

Celletall (log) - 2 - 5 - 7 - 10  

Jureksteriør, poeng 7 10 10 10  

Utmelkingshast., poeng 5 3 3 3  
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13 Avlsstatuetten for 2020 
 
Saksbehandler: Ewa Wallin 
 
Avlsstatuetten 2020 er for beste avkomsgranskede bukk født 2017 og tidligere. Statuetten tildeles 
oppdretter av den avkomsgranska bukken som har den høyeste samlede avlsverdien ved 
indeksberegningen i november 2020. 
 
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 offisiell 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. 
o Dersom det er flere bukker som har samme avlsverdi, er det den bukken som har flest analyser bak 

avlsverdien som blir rangert først. 
 
Det er 9 bukker født 2015-2017 som har samlet avlsverdi på 137 eller mer. Av disse er det bare en 
bukk som oppfyller kravene over. Den aktuelle bukken har en indeksutvikling fra bukkekje til fram til nå 
som ikke er lett å forstå. Avlsavdelingen vil se nærmere på om det kan være noe feil i datagrunnlaget 
som forklarer dagens indeks. 
 

Vedtak:  
 
Tildeling av avlsstatuetten avgjøres på neste møte i Fagrådet. 

14 Eventuelt 
Ingen saker. 

15 Neste møte i Fagrådet 
 
Neste møte holdes på Teams tirsdag 21 januar 2021. 
 
Administrasjonen ble ikke ferdige med saksutredningene i tide, og møtet ble derfor utsatt til tirsdag 2. 
februar kl 11:00-14:00. 
 
Planen er å ta opp følgende saker: 
 

1) Tilskuddet for avkomsgransking 
2) Slektskapstestingen – far og mor  
3) Jurpoeng og ekstraspener 
4) Revisjon av kåringsreglene 
5) Regelverket for avlsbesetningene 
6) Semin 2020/2021 
7) Drektighetslengden på geit 
8) Forprosjekt med metanmålinger på geit 
9) Geitekonferanser 2021 
10) Kvotetaket og salg/leie av kvoter 


