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Sak 09/11 Medlemmer i Fagrådet
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Saksutredning:
Det er to nye faste medlemmer i Fagrådet for geit.
Einar Arne Stennes ble valgt inn som representant for region Vest ved ordinær
nyoppnevning av rådgivende organ i NSG i juni (sak 68/11, styremøteprotokoll
NSG).
Veronica Fagerland (region Nord) måtte trekke seg fra sitt verv som fast
medlem av Fagrådet av personlige årsaker i slutten av august. Hun er
nyoppnevnt som 3. vara (sak 97/11, styremøteprotokoll NSG).
Hege Gonsholt (region Sør/Øst) er nyoppnevnt fra 2. vara til fast medlem i
Fagrådet (sak 97/11, styremøteprotokoll NSG) fra 18. oktober 2011.
Faste medlemmer i Fagrådet for geit:
Magnhild Nymo (leder, NSG sentralt)
Tone Edland (nestleder)
Einar Arne Stennes
Hege Gonsholt
Helga Kvamsås (TINE)
Tormod Ådnøy (UMB)
Vararepresentanter i nummerrekkefølge (4. og 5. personlig vara):
1. Marianne Rønning, 2500 Tynset
2. Andre Kristoffersen, 8114 Tollå
3. Veronica Fagerland, 9056 Mortenhals
4. Vibeke Vonheim, Ås (TINE)
5. Torstein Steine, Ås (UMB)
Sekretær: Ingrid R. Østensen
Vedtak:
Fagrådet tar informasjonen om nye medlemmer til orientering.
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Sak 10/11 Innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende tillegg til sak
24/11 Orienteringssaker:
b. Seminar om melkekvalitet i Tromsø våren 2012
c. Ny stipendiat fra Tanzania på UMB
25/11 Eventuelt
a. Fagartikler om geit og fôring i medlemsbladet Sau og Geit

Sak 11/11 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 4. april 2011
Dokument som fulgte saken:
 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 4. april 2011
Hege Gonsholt etterlyste uttalelsen (sak 03/11) som administrasjonen
utarbeidet og oversendte Styringsgruppa for ”Friskere geiter” i forbindelse med
retningslinjer og klageinstans ved ny smitte etter gjennomført sanering. Kopi
av uttalelsen ble sendt til Fagrådets medlemmer, og ble forevist under møtet.
Endelig resultat av behandlingen i Styringsgruppa for ”Friskere geiter” viser at
vårt forslag ikke fikk stort gjennomslag.
Vedtak:
Referatet fra møtet i Fagrådet for geit 4. april 2011 godkjennes.

Sak 12/11 Høring fra Mattilsynet-forslag om å gjøre CAE om til B-sjukdom
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Dokumenter som fulgte saken:






Høringsbrev fra Mattilsynet- forslag om å gjere CAE om til B-sjukdom
Forslag til retningslinjer for bekjempelse av CAE
Utdrag av Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer
Utkast CAE forskriftsendring
Brev om høring til fylkeslaga og de direktevalgte geiterepresentantene

Saksutredning:
Mattilsynet har sendt ut forslag om å oppgradere CAE (Caprine arthristisencephalitis) fra C-sykdom til B-sykdom på sykdomslista i Forskrift om
fortegnelse over sjukdommer som omfattes av matloven.
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Det ble sendt ut brev til fylkeslaga og de direktevalgte geiterepresentantene slik
at de kunne komme med tilbakemeldinger og kommentarer på forslaget om
forskriftsendring. Det var ingen som kom med tilbakemeldinger innen satt frist.
Vedtak:
Fagrådet for geit ser det som svært viktig at næringa lykkes med å utrydde
CAE hos geit i Norge. Oppgradering av CAE fra C- til B-sykdom er et viktig
element i sykdomsbekjempelsen.
Fagrådet for geit stiller seg derfor positive til forslaget fra Mattilsynet om å
oppgradere CAE (Caprine arthristis-encephalitis) fra C-sykdom til B-sykdom
på sykdomslista i Forskrift om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av
matloven.
Fagrådet forutsetter at de som får påvist CAE etter at Friskere geiter er avsluttet
i 2018, vil være sikret økonomisk erstatning fra det offentlige.

Sak 13/11 Avlsframgang på geit
Saksbehandler: Thor Blichfeldt
Dokument som fulgte saken:


God avlsframgang hos geit med nytt avlsopplegg
Thor Blichfeldt, Husdyrforsøksmøtet 2011

Saksutredning:
Thor orienterte om avlsframgangen på geit de siste 20 årene. Det har vært liten
genetisk endring og avlsmessig framgang når det gjelder melkemengde og
tørrstoffinnhold i melka fra 1990 til 2005. Fra 2005 og fram til i dag har
tørrstoffprosenten økt med 0,25 %, mens det er en svak nedgang i
melkemengde (kg/dag). Dette er en ønsket framgang, da geiteprodusentene får
bedre betalt for tørrstoffinnhold enn melkemengde. Bruksbesetningene har fra
2005 og fram til i dag fått et økt avlsmessig etterslep til avlsbesetningene. Dette
skyldes at avlsbesetningene har økt den årlige avlsframgangen.
Avlsframgangen avlsbesetningene skaper ønsker vi skal bli spredt ut til
bruksbesetningene, noe vi ser en antydning til i 2010- årgangen.
Artikkelen kan leses i sin helhet på Husdyrforsøksmøtet 2011 sine sider:
http://www.umb.no/statisk/husdyrforsoksmoter/2011/102.pdf
Vedtak:
Informasjonen om avlsframgangen tas til orientering.
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Sak 14/11 Økonomiske vekter i geiteavlen
Saksbehandler: Thor Blichfeldt
Dokument som fulgte saken:
 Bakgrunnsnotat datert 2. mars 2009 fra forrige gjennomgang av
økonomisk vektlegging (sak 27/09)
Saksutredning:
De økonomiske vektene ble vurdert og justert i 2008. Fagrådet bør derfor
drøfte om det skal gjøres nye endringer i vektleggingen.
Ser vi på alle avkomsgranskede bukker født 2007 og de av dem som har 130
eller mer i avlsverdi (seminkvalitet), får vi et inntrykk av seleksjonsstyrken for
delegenskapene. Dette er presentert i tabellen nedenfor. Vi ser at forskjellen
mellom alle og de beste bukkene er omkring ett indekspoeng (ett
standardavvik) for egenskapene melkemengde, fett, protein og laktose.

Seleksjonsstyrken er størst for egenskapen frie fettsyrer, og er også høy for
celletall og utmelkingspoeng.
Indekspoeng
Egenskap
Alle

130+

Diff.

Avlsverdi
110,9
Mjølkemengde, kg per dag 9,8
Fettprosent
10,8
Proteinprosent
10,7
Laktoseprosent
10,4
Tørrstoffinnhold, %
Tørrstoff, kg per laktasjon
Frie fettsyrer
10,7
Celletall
10,5
Jureksteriør, poeng
10,9
Utmjølking, poeng
10,8

136,0
10,7
11,9
11,7
11,3

25,1
0,9
1,1
1,0
0,9

12,3
11,8
11,7
12,0

1,6
1,3
0,8
1,2

Verdi
ett
indekspoeng

Faktiske enheter
Alle

130+

Diff.

0,16
0,27
0,09
0,08

2,50
3,90
3,00
4,40
11,30
76,3

2,64
4,20
3,09
4,47
11,76
83,9

0,14
0,30
0,09
0,07
0,46
7,7

0,25
0,06

6,50
3,40

6,70
3,47

0,20
0,07

Fra drøftingen:
Vektleggingen av delegenskapene celletall og utmelkingshastighet ble endret i
2009, og effekten av endringen vises ikke for fullt før om noen år. Fagrådet vil
derfor ikke endre vektleggingen av disse nå. Den økonomiske vektleggingen
bør drøftes med jevne mellomrom for å kontrollere at seleksjonstrykket for
delegenskapene er i samsvar med hva vi ønsker.
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Egenskap
Melkemengde, kg/dag
Fett %
Protein %
Laktose %
Frie fettsyrer (log)
Celletall (log)
Jureksteriør, poeng
Utmelkingshastighet, poeng

Forslag
TB
20
10
10
10
-5
-0,5
7
5

01.03.2009

01.05.2008

01.01.2008

20
10
10
10
-5
-1
5
10

20
10
10
10
-5
-2
5
20

20
10
10
10
-5
-1
10
10

Vedtak:
Fagrådet vedtar at de økonomiske vektleggingene ikke endres i år. De
økonomiske vektene skal opp til drøfting igjen neste høst. Representantene for
geiteholderne oppfordres til å drøfte problemstillingen med produsentene i sitt
område.

Sak 15/11 Innavlskontroll
Saksbehandler: Thor Blichfeldt og Ingrid R. Østensen
Saksutredning:
Bruk av semin er et svært viktig avlsverktøy, men potensielt også svært
innavlsdrivende.
Omfanget av semin har vært liten fram til de senere åra, og dette har gjort at
innavlen i populasjonen har holdt seg på et akseptabelt nivå. De siste 5-7 årene
har semin økt i omfang.
Sigbjørn Eikje har beregnet innavlsøkningen per generasjon de siste ti årene.
Han har delt inn årgangene i to grupper, kun de norske geitene og i den andre
gruppen har han inkludert de geitene med franske aner. Innavlsøkningen har
ikke oversteget 1 % per generasjon, selv ikke etter økt seminbruk. Dette
dokumenterer at innavlsøkningen i den norske geitepopulasjonen er under
god kontroll.
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De siste årene har vi sett at flere avlsbesetninger setter inn mer enn 1
prøvebukk etter samme seminfar til gransking. I 2010 gjaldt dette 5 av 9
bukkeringer og 12 av 38 avlsbesetninger. Dette bidrar til et høyt antall sønner
per far.
De tre seminbukkene 2002855 Fawaz, 2004623 Alex og 2004143 Oleg, har
hatt mer enn 20 sønner i avkomsgransking de 10 siste årene. Det burde vært
satt inn tiltak slik at antallet ikke hadde blitt så høyt.
Vi foreslår derfor, som forebyggende tiltak, at det kun er tillatt å sette inn totalt
1 prøvebukk per seminfar til gransking per flokk. Det blir ikke utbetalt
granskingstilskudd for sønn nummer to med samme seminfar.
Vedtak:
Kun tillatt å sette inn totalt 1 prøvebukk per seminfar til gransking per flokk.
Det blir ikke utbetalt granskingstilskudd for sønn nummer to med samme
seminfar. En prøvebukk som har vært gransket i semin vil få en ny kvote per
flokk hvis den blir semin elitebukk. Gjeldende fra innsett av prøvebukker i
2013.

Sak 16/11 Handlingsplan og budsjett 2012
Saksbehandler: Thor Blichfeldt og Ingrid Østensen
Saksutredning:
Budsjett 2012
Thor la fram en oversikt over budsjettet for 2012 under møtet som tar sikte på
et positivt resultat på kr. 300 000. Endelig vedtak for budsjett 2012 gjøres når
regnskap 2011 er avsluttet, og tilskuddet fra LMD og Omsetningsrådet (TINE)
for 2012 er kjent.
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Handlingsplan 2011
I sak 38/10 ble det vedtatt følgende viktige tiltak for 2011:
Handlingsplan 2011
4 eierinsemineringskurs, Etne, Austefjorden, Balsfjord og
Tromsø (i forbindelse med Geitedagene)
Revidering av innhold om geiteavl på NSG sine nye
hjemmesider, der en kortversjon av geiteavlen på engelsk
skal opprettes
Gjennomføring av kaseingentesting
Aktivt verve nye avlsbesetninger
Sende ut lister over eliteparingskandidater til
avlsbesetningene
Infobrev til avlsbesetningene, medlemmene i GK og
rådgivere

Status
3 kurs vår, 1 kurs
sensommer
Jobbes med

Ok
Planleggingsfase
Ok
Ok

Nå som avl og semin er slått sammen og Ewa har sluttet, har Ingrid overtatt
noen arbeidsoppgaver som omhandler semin, blant annet inntak av
seminbukker og seminkatalogen. Dette har ført til at vi har reduserte kostnader
med avl og semin på geit sentralt, men samtidig er Ingrid mer belagt med
driftsoppgaver.
Handlingsplan 2012
Drift
- Planlegge og organisere kåring
- Kaseingentesting: Planlegge og organisere, mottak av prøver, labarbeid og
utsending av resultat, fakturering
- Seminbukkinntak
- Seminkatalog
- Oppdatere hjemmesidene til NSG
- Infobrev til avlsbesetninger, rådgivere og medlemmene i GK
Utviklingstiltak
- Eierinseminering- oppfriskningskurs i de tetteste områdene med geit
(minst 5 kurs)
- Kampanje for kaseingentesting i samråd med TINE rådgivere (oppstart
nov. 2011)
- Aktivt verve avlsbesetninger, turne?
- Minst 3 fagartikler i Sau og Geit
Fra drøftingen:
Fagrådet mener det er viktig å ha en kampanje for kaseingentesting der det
presiseres hvor viktig det er å ta vare på nok bukkekje og få disse
kaseingentesta slik at bukker med gunstig kaseingenstatus blir tatt vare på og
brukt i neste års paringssesong. Tiltak som skal iverksettes er infoskriv til
rådgivere i TINE, infoskriv til medlemmer i GK samt artikkel i Sau og Geit (nr
6/12).
Ingrid skal ta kontakt med rådgiverne i TINE for å få oversikt over aktuelle
avlsbesetningskandidater.
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Tormod kom med en oppfordring og et ønske om at NSG i større grad
prioriterer og bidrar med kunnskap og veiledning til master- og
doktorgradsstipendiater på UMB for å stimulere interessen rundt geitenæringa
og geiteavl.
Vedtak:
Fagrådet tar informasjonen om budsjett og handlingsplan 2012 til orientering.

Sak 17/11 Brudd på regelverk for avlsbesetninger
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Dokument som fulgte saken:


Utsendt brev om medlemskap i NSG

Saksutredning:
Medlemskap i NSG
I regelverk for avlsbesetninger står det under 1. Virkemåte og
definisjoner..”Med avlsbesetning menes en buskap som er medlem av
Geitkontrollen, er medlem av NSG og er godkjent som avlsbesetning av
Fagrådet for geit i NSG”.
I juli kontrollerte Ingrid om avlsbesetningene er medlemmer i NSG, og sendte
ut et brev til de som ikke hadde betalt inn medlemskontingent 2011.
De er 4 produsenter som fremdeles ikke er medlemmer i NSG per 1. november
2011. To av disse er medlemmer av samme bukkering, mens de to andre er
avlsbesetninger som gransker i egen flokk.
Avlsbesetninger som ikke overholder smittebeskyttelsen
Noen avlsbesetninger kjøper inn/låner bukker utenfra eller låner bukker ut for
deretter å ta bukkene tilbake, og overholder derfor ikke krav til
smittebeskyttelse.
Ringer som ikke overholder seminkrav
Det er noen ringer som ikke oppfyller seminkravet, de inseminerer, men
antagelig ikke i stor nok grad. I sak 32/10 ble det vedtatt at ringer som ikke
overholdt seminkravet fikk utbetalt 50 % av det opprinnelige
granskingstilskuddet de var berettiget, og at i 2011 vil de ikke få utbetalt
granskingstilskudd hvis seminkravet ikke overholdes.
Fra drøftingen:
Medlemskap i NSG
Administrasjonen sender brev til de 4 avlsbesetningene der de får en ny frist til
å melde seg inn i NSG. Konsekvenser hvis de ikke gjør dette innen ny frist:
- Avlsbesetninger som gransker i egen flokk:
Faktureres for kåring samt leie og frakt av frossensæddunk i 2011.

Referat fra møte i Fagrådet for geit, 9.november 2011.

9

-

Avlsbesetninger, medlemmer i bukkering:
25 % av det opprinnelige granskingstilskuddet ringen er berettiget i 2011
holdes tilbake for hver av medlemmene i ringen som ikke er medlem i
NSG.

Avlsbesetninger som ikke overholder smittebeskyttelsen
Hvis avlsbesetningen ikke overholder regelverket ett år, utbetaler vi ikke
granskingstilskudd dette året.
Eksempel: Smittebeskyttelsen brytes i 2011. Det blir ikke utbetalt
granskingstilskudd i 2011 (for 2008-bukkene).
Ringer som ikke overholder seminkrav
Administrasjonen må sjekke om det er nok påsatte døtre (minst 6 døtre fordelt
på 2 besetninger) i bukkeringene som kjøper få sæddoser og antagelig ikke
overholder seminkravet.
Saksutredning etter møtet:
Først i 2009 ble det innført krav om minst 5 % inseminering totalt i en
bukkering (sak 05/09). Under Fagrådsmøte i 21. august 2009 ble regelverk for
avlsbesetninger og bukkeringer godkjent. Her er det gjort endringer fra hva
som ble vedtatt ved forrige møte til krav om seminbruk:
Bukkeringer skal bruke semin i så stort omfang at det er minst 6 døtre etter
seminfar i hver ny årgang med geiter, fordelt på minst 2 besetninger.
Dette kravet er uendret i gjeldene regelverk datert 26. januar 2011.
Seminkravet gjelder derfor fra paringssesongen 2009/2010. Bukker satt i
gransking i 2010 får utbetalt granskingstilskudd i 2013. Det skal da minst være
6 semindøtre i minst 2 besetninger som kom i produksjon i løpet av 2011 for at
seminkravet skal være overholdt.
Vedtak:





Medlemskap i NSG er en forutsetning for å være berettiget
granskingstilskudd og få andre økonomiske fordeler med å være
avlsbesetning.
Hvis avlsbesetningen ikke overholder regelverket for smittebeskyttelse ett
år, utbetaler vi ikke granskingstilskudd det året smittebeskyttelsen ble brutt.
Avlsbesetninger som ikke har nok påsatte semindøtre i årgangen som vi
utbetaler for (gjeldende først fra 2010 årgangen) vil få utbetalt 50 % av det
opprinnelige granskingstilskuddet.
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Sak 18/11 Tilskuddsutbetaling
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Dokument som fulgte saken:
 Oversikt over tilskuddsutbetaling 2011
Saksutredning:
Utbetaling granskingstilskudd 2011
Totalt 48 bukker er berettiget granskingstilskudd.
Grunnpris per bukk: 2500,Gj.snittlig dattertillegg per bukk: 467,Gj.snittlig indekstillegg per bukk: 327,Snittpris per bukk: 3294,Totalt utbetalt granskingstilskudd:158 100,Granskingstilskudd 2012
I sak 32/10 ble det vedtatt satser for utbetaling av granskingstilskudd 2011,
samt en målsetting for utbetalingen i 2012.
Avlsbesetninger som gransker i egen flokk får utbetalt tilskudd for bukker fra
2009-årgangen, dvs. i 2012. Det er rundt 90 bukker som kommer til å være
berettiget tilskudd i 2012. Fagrådet må drøfte satsene for målsetting av
utbetalingene i 2012.

Født
Krav ant. døtre
Grunnpris
Dattertillegg
(6-10/9-13 døtre)
Indekstillegg
Antall bukker
Snittpris per bukk

UTBETALING
2011
2012
vedtatt
målsetting
2008
2009
8
5/8
2500
100,100,-

2010
vedtatt
2007
8
2100
100,Over 105:
75,68
3110,-

Over 110:
50,Ca. 50
3200,-

Over 110:
50,Ca.90
Min. 3000,-

2013
målsetting
2010
5/8

Ca.75

Vedtak:
Utbetaling av granskingstilskudd for 2011 godkjennes med justeringene som
ble vedtatt under møtet.
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Sak 19/11 Søknad om permisjon som avlsbesetning
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Dokument som fulgte saken:


Søknad om permisjon som avlsbesetning fra Einar Arne Stennes

Saksutredning:
I regelverket for avlsbesetninger punkt 3.2.3 Permisjon står det “en
avlsbesetning som av driftsmessige årsaker ikke kan oppfylle kravene til
avlsbesetning, kan forut for ny paringssesong søke Fagrådet om permisjon for
et år…”.
Stennes er inne i en saneringsprosess som innebærer at han ikke får satt bukker
til gransking. De to siste årene har Stennes iverksatt tiltak for at andre
geitebønder skal få dra nytte av det gode avlsmaterialet han har i opparbeidet
seg i flokken sin før han slakter geitene. På grunnlag av dette søker han derfor
permisjon som avlsbesetning for ett år.
Vedtak:
Søknaden innvilges.

Sak 20/11 Kaseingen
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Saksutredning:
Alternative kaseingentester:
Vi har fremdeles ikke funnet alternative prøvetakingsmetoder som kan erstatte
blodprøver. Ved dagens metode isoleres DNA fra blod ved hjelp av en robot,
noe som gjør isolering av store mengder prøver gjennomførbare.
Kaseingentesting 2011
Total oversikt seminbukker 1970-2011
Rundt 150 av totalt 350 seminbukker hadde vi ikke kaseingentestet, men disse
ble testet i vinter. Svært mange seminbukker har delesjonen i dobbel dose til og
med inntaksåret 2001. Dette tyder på at delesjonen for α-S1-kaseinet mest
sannsynlig har vært tilstede i den norske geitepopulasjonen i lang tid. De siste
årene har vi derimot selektert sterkt for gunstig kaseingenstatus, og dette
gjenspeiler seg ved at de fleste bukkene som er tatt inn til semin enten har
kaseingenstatus ”Ikke-null*Ikke-null” eller ”Ikke-null*Null”.
Total oversikt bukkekje
Omkring 150 geiteprodusenter sendte inn blodprøver i 2011, og totalt 940
bukkekje ble gentestet. 19 % av alle testa bukkekje har status ”Null*Null”, 47
% har status ”Ikke-null*Null” og 34 % ”Ikke-null*Ikke-null”.
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Fordeling kaseingenstatus kåra bukker 2011
345 av totalt 360 kåra bukkekje hadde kjent kaseingenstatus, dvs. 96 % av alle
kåra bukker. Kun 3 % av bukkene har nå status ”Null*Null”, 43 % har status
“Ikke-null*Null” og 54 % “Ikke-null*Ikke-null”. Andelen bukker med status
“Ikke-null*Ikke-null” har økt fra 2010 med 17 %.
Fra drøftingen:
Fagrådet er overrasket over den forholdsvis lave oppslutningen rundt
kaseingentesting, og dette må man prøve å få gjort noe med. Det er antagelig
mangel på kunnskap som gjør at ikke flere benytter seg av tilbudet om
gentesting. Infoskriv i medlemsbladet Sau og Geit, infobrev til rådgiverne i
TINE, samt alle medlemmene i Geitkontrollen er tiltak som skal iverksettes i
regi av Fagrådet og NSG sentralt.
Gjennomføring av kaseingentesting 2012 gjennomføres etter samme opplegg
som i 2011:
 Tilbud om kaseingentesting
o Tilbys alle produsenter i Geitkontrollen
o Kun hanndyr kan testes
 Økonomi
o Produsentene dekker prøveuttak og innsending samt kr 200,- per
prøve for kostnader av analysene
o NSG dekker noe av analysekostnadene ved at Ingrid bearbeider
blodprøvene på laboratoriet
For å tilrettelegge at flere geiteprodusenter kaseingentester bukkekje, tilbyr vi
analysering oftere enn en gang per måned i de periodene på året da kjeing er
sentrert:
Prøvetakingsplan (revidert i samsvar med hva vi ble enige om på møtet):
 mandag 12.-tirsdag 13. desember
 mandag 2.- tirsdag 3. januar
 mandag 23.- tirsdag 24. januar
 mandag 6.- tirsdag 7. februar
 mandag 20.- tirsdag 21. februar
 mandag 5.- tirsdag 6. mars
 mandag 26.- tirsdag 27. mars
 tirsdag 10.-onsdag 11. april
 mandag 23.- tirsdag 24. april
 mandag 21.- tirsdag 22. mai
 mandag 25.- tirsdag 26. juni
 mandag 20.- tirsdag 21. august
Vedtak:
Kaseingentesting 2012 tilbys alle medlemmer i Geitkontrollen. Produsent
betaler prøveuttak og innsending. NSG fakturerer kr 200,- per analysert bukk.
Vi gjennomfører 12 analyserunder i perioden 12. desember 2011- 21. august
2012.
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Sak 21/11 Kåring 2011 og 2012
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Saksutredning:
Kåringsstatistikk 2011
Totalt 439 bukker ble bedømt, hvor 360 ble kåra. 96 besetninger kåra bukker, i
gjennomsnitt 4,6 bukker per besetning.
Kåra bukker: 69 %
Kåra på disp.:13 %
Totalt kåra (kåra + kåra på disp.): 82 %
Vraka: 18 %
I 2010 ble det bedømt 529 bukker mot 439 bukker i år. Det er en nedgang på
17 %.

Mors jurpoeng var den vanligste vrakingsårsaken etter avlsverdi.
Kåring på dispensasjon
I 2011 ble det kåra 59 bukker på disp., hvor avlsverdi (mellom 110-115),
tilvekst (mellom 130-150 g/dag) og ukjent kaseingenstatus var de vaneligste
disp.- årsakene.
Fra drøftingen:
Kåring i 2012
 Tilbud om kåring
o Gis til alle medlemmer i Geitekontrollen
 Økonomi
o Avlsbesetningene: Gratis
o Bruksbesetingene:
 Kr 500,- for oppmøtet
 kr 50,- per kåra bukk
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Opplæring av kåringsdommere
Administrasjonen finner to geiteprodusenter i Nordland som kan tenke seg å
kåre bukker framover. Disse to blir med en kåringsdommer neste
kåringssesong og får opplæring.
Vedtak:
Informasjon om kåringene 2011 tas til orientering. Kåringsopplegget 2012
gjennomføres etter samme opplegg som i 2011, og med de samme prisene til
geiteholderne.

Sak 22/11 Statuett for årets bukk

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Saksutredning:
Fagrådet for geit må komme med en tilråding til Styret i NSG om hvem som
skal få tildelt avlsstatuetten for beste avkomsgransket bukk i 2011.
Reglene for tildeling av avlsstatuetten er som følger:
“Avlsstatuetten tildeles oppdretter av den bukken som ved indeksberegningen i
november det året bukken er omlag 4 år gammel (kåringsår + 3), oppnår høyeste
avlsindeks. Gjeldene krav til antall døtre med registreringer for å bli
avkomsgranska og få en offisiell indeks må være oppfylt.
Dersom det er flere bukker som får den samme beste avlsindeksen, blir den
bukken som har flest døtre bak avlsindeksen rangert først”.
Novemberindeksen 2011:
Kåringsnr
2008582

Navn
Ludvik

2008584
2008580

Balder

Avls
verdi
142

Kasein

Døtre i produksjon
Jurv
Døtre Kontr Analyse Døtre
47
247
147
45

5

Besetn
6

142

2

6

24

164

94

18

138

5

15

34

283

236

31

Bukkene 2008582 Ludvik og 2008584 har begge samme høyeste avlsindeks
etter beregningene i november, men 2008582 Ludvik har flest døtre, og blir
derfor rangert først. Oppdretter er Einar Arne Stennes, 6196 Norangsfjorden.
Bukken ble tatt inn som elitebukk til seminstasjonen i 2010 etter å ha blitt
granska i bukkering 153 Viddal/Austefjord.
Vedtak:
Fagrådet for geit råder Styret i NSG til å tildele avlsstatuetten for beste
avkomsgranska bukk i 2011 til Einar Arne Stennes fra Norangsfjorden i Møre
og Romsdal for bukken 2008582 Ludvik.
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Sak 23/11 Semin 2011/2012
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Saksutredning:
Oversikt salgsstatistikk 2011
Det er solgt rundt 2300 doser per 1.november 2011, dette er 250 færre doser
solgt sammenlignet med 2010.
Salg av sæd fra fransk alpin til avlsbesetninger
500 doser sæd fra fransk alpin ble importert fra Frankrike i juni. Kun
avlsbesetningene har fått lov til å kjøpe denne sæden. Per i. november 2011 er
det 32 avlsbesetninger som har benyttet seg av tilbudet og med en begrensning
på 6 doser per besetning er det 192 doser som er solgt.
Eksteriøravvik av seminbukker fra kåring til innsett på seminstasjon
Bukker kåres vanligvis når de er 3-6 måneder gamle. Eksteriøret blir da
bedømt, men eksteriøret kan ha forandret seg en del når de blir tatt inn som
elitebukker 2-3 år gamle.
Semininntak 2012
Forslag til prinsipper:
 Elitebukkene tas inn først og fremst med grunnlag i samlet avlsverdi
o de skal være godt spredt på fedre
o vi legger liten vekt på sanert/ikke sanert
o vi legger vekt på gunstig kaseingenstatus


Prøvebukkene
o Minst 5 halvkrysninger og maks 5 norske
o Minst halvparten skal være fra sanerte besetninger
o Skal ha genstatus “Ikke null*Ikke null”

Fra drøftingen:
Eventuelt avvik i eksteriør hos granska bukker som er aktuelle til semin kan
skyldes ulike årsaker, men eier er pliktig i å opplyse om bukken fungerer og er i
god stand før NSG inngår avtale om å kjøpe bukken. Så lenge bukken har
fungert i naturlig paring i to år, mener Fagrådet at det ikke er nødvendig å bruke
ressurser på å eksteriørbedømme bukker i felt før de eventuelt tas inn til semin.
Vedtak:
Informasjon om salgsstatistikk av sæd 2011 tas til orientering.
Seminbukkinntak 2012
 Det tas inn rundt 16 bukker, der rundt halvparten bør komme fra sanerte
besetninger
 Elitebukkene tas inn først og fremst med grunnlag i samlet avlsverdi. I
tillegg skal det legges vekt på at de er godt spredt på fedre og at de har
gunstig kaseingenstatus

Referat fra møte i Fagrådet for geit, 9.november 2011.

16

 Det tas inn om lag 5 halvkrysninger og 5 norske prøvebukker med
grunnlag i samlet avlsverdi og kun genstatus “Ikke null*Ikke null”

Sak 24/11 Orienteringssaker
a) Avlsdatabanken for geit
I sak 38/09 ble det vedtatt at indeksen til alle kåra bukker skal være synlig og
tilgjengelig for alle produsenter. Nå er dette programmert og tilrettelagt, der
uoffisiell indeks vises i rødt, mens offisiell indeks vises i svart.
b) Seminar om melkekvalitet i Tromsø våren 2012
Tormod orienterte om at det i mars 2012 planlegges et seminar i Tromsø som
tar for seg temaet melkekvalitet. Seminaret arrangeres i forbindelse med
prosjektet Kvalitetsmjølk for kvit geitost som jobbes med på UMB i disse
dager.
c) Ny stipendiat fra Tanzania på UMB
Tomod orienterte om en ny stipendiat på UMB som skal jobbe med avl på
melkegeit. Zabron Cuthibert Nziku er fra Tanzania, og skal blant annet
kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes for å få til et bærekraftig avlsarbeid i
hjemlandet.

Sak 25/11 Eventuelt
a) Fagartikler om geit og fôring i medlemsbladet Sau og Geit
Topp Team Fôring Geit (TTFG) ønsker å få tildelt fast spalteplass i
medlemsbladet Sau og Geit, med totalt to artikler med to sider per artikkel. De
ønsker å ta opp temaer som omhandler fôring og fôringsrelaterte tema.
Fra drøftingen:
Fagrådet ser på initiativet fra TTFG som svært positivt og støtter opp om
tiltaket. Fagrådet håper og tror at redaktøren i Sau og Geit er utelukkende
positiv til flere fagartikler om geit i bladet.
Vedtak:
Administrasjonen tar kontakt med redaktøren i Sau og Geit og formidler at
Fagrådet støtter opp om TTFG sitt tiltak om å formidle kunnskap om fôring og
fôringsrelaterte temaer gjennom medlemsbladet Sau og Geit.
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