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Til alle medlemmer i Geitekontrollen

Gentesting og kåring av bukkekje 2021

Resultater fra innsendte GS-prøver
Vi har så langt mottatt GS-prøver fra 28 besetninger. To fulle brett fra 22 besetninger er sendt fra
BioBank til AgResearch, og vi venter på å få fylt opp det tredje. Resultatene fra første forsendelse
forventer vi å få rett etter påske. Andre sending får vi svar på i månedsskiftet april-mai.
Vi minner om at frist for innsending av GS-prøver fra årets bukkekje er satt til 30.april.
Dette for at alle bukkekje som skal stilles til kåring må ha kjent kaseinstatus og bekreftet
farskapet.

Kåringsregelverket 2021
Fagrådet vedtok 02.02.2021 revidert kåringsregelverk.
Regelverket finner du på www.nsg.no >Geit>Kåring geit
▪ Bukkekje må ha kaseinstatus 5 (ikke null * ikke null) for å bli kåret ordinært (nytt 2021).
▪ Bukkekje må ha minst 115 i samlet avlsverdi for ordinær kåring.
Kan kåres på disp ned til 110 i samlet avlsverdi.
▪ Bukkekje med mer enn 2 speneanlegg skal ikke kåres.
▪ Bukkemor skal bedømmes sammen med bukken.
o Bukkemor skal ha jurpoeng 6 eller mer for ordinær kåring.
Bukken kan kåres på disp hvis mors jurpoeng er 5.
o Bukkemor skal ikke ha ekstraspener.

Påmelding av bukkekje til kåring
Frist for å melde inn bukker til kåring er satt til 20. juni i år. Vi krever at bukken som stilles til
kåring har både kaseingenstatus og farskapsstatus. Kåringsoppdragene blir derfor ikke tildelt
kåringsdommer før etter at resultater fra kasein- og farskapstesten foreligger.
For å kunne planlegge kåringstidspunkt best mulig, ber vi om at de som allerede har sendt GSprøver av bukkene sine også melder disse til kåring.

Kåringsavgift
Både avlsbesetninger og bruksbesetninger må betale for kåring.
I etterkant av kåringa fakturerer vi:
▪ kr. 1 200,- for oppmøte av kåringsdommer.
▪ kr. 200,- per bukk som blir kåra.
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