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Informasjonsbrev nr. 1/2021 til avlsbesetningene på geit 
 

Møte i fagrådet for geit - viktige vedtak  
Fagrådet for geit har nylig hatt 2 møter, i desember 2020 (møterereferatet finner du på 

www.nsg.no >Geit >Fagrådet) og i februar 2021 (møtereferat klart mandag 15.2). Det ble 

diskutert og vedtatt retningslinjer for geiteavlen framover. 

 

Her er noen av de viktigste sakene som ble vedtatt: 

➢ Anbefaling til styret i NSG om tak på melkekvote og kjøp/salg/leie av kvote 

➢ Vi innfører genomisk seleksjon (GS) på geit. Genomiske indekser beregnes for første 

gang ved indekskjøringen i starten av april 2021  

➢ Kåring 2021: NSG tilbyr kåring på tradisjonelt vis i 2021 

➢ Revidert kåringsregelverk: Nytt fra 2021 er kaseinstatus 5 (ikke null *ikke null) som 

minstekrav til bukken ved ordinær kåring. Ellers ingen endring for bukkekjekåringen. 

➢ Jurpoeng og ekstraspener – registreringene fortsetter i samsvar med regelverk i 

Jurvurderingshefte 2019. «Kraftige» tiltak mot ekstraspener som før. 

 

Årets gentesting av bukkekje og bestilling av GS-merkene  
Kjent kaseinstatus og godkjent farskapstest må være i orden før en bukk kan stilles til kåring. 

Det tar om lag 3 måneder fra prøvene er sendt inn til svaret foreligger, noe mindre midt i 

sesongen og lengre i starten og slutten av sesongen. For at bukkens genstatus skal være kjent før 

kåring, bør alle sende GS-merker så fort som mulig etter at de aktuelle kåringskandidatene er født 

og senest 2 uker etter de siste bukkekjeene til påsett er født. For å få god flyt i behandlingen av 

prøvene sender vi dem fortløpende fra BioBank til AgResearch så fort vi har et fullt brett med 93 

prøver. 
 

Absolutt siste frist for å sende inn GS-prøver av bukkekje i inneværende sesong er 30. april. 

• Kaseingentesten 

Resultater fra kaseingentesten publiseres på den enkelte geiteholder sin side på 

www.geiteavl.nsg.no 

• Farskapstesten 

Resultater fra farskapstesten sendes til hver enkel produsent på e-post. Opplysninger om 

eventuelle rettinger gjort i Geitekontrollen blir også sendt sammen med farskapsresultater.  

• Kostnader 

Prisen for gentestingen i 2021, kasein og farskapstest 

o Avlsbesetninger:   kr. 350,- per prøve  

o Bruksbesetninger:  kr. 400,- per prøve 

 

NSG fakturerer kun for prøver som har gitt svar på kaseingentesten. Hvis genprøven feiler slik 

at vi ikke får svar på kasein eller farskap, gir vi tilbud om å ta ny prøve.  

 

Bestilling av GS-merker finner du på din egen webside www.geiteavl.nsg.no 

 

Med hilsen 

Ewa Wallin 

Saksbehandler: Ewa Wallin 

Telefon: 481 00 424 

E-post: ew@nsg.no 
 

Ås, 11. februar 2021 
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