REFERAT
Telefonmøte i Fagrådet for geit
Tidspunkt:

Torsdag 6. mars 2008, kl. 10.00 – 12:00

Deltakere:

Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola
Søgnesand, Helga Kvamsås, Thor Blichfeldt og Ingunn Nævdal (sekr.).

Forfall:

Tormod Ådnøy

Saker:
Sak 06/08

Innkalling og sakliste

Sak 07/08

Referat fra telefonmøtet 9. februar 2008

Sak 08/08

Revisjon av reglene for kåring av bukker og dømming av geit

Sak 09/08

Referat- og orienteringssaker

Sak 10/08

Eventuelt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 06/08 Innkalling og sakliste
Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 07/08 Referat fra telefonmøtet i Fagrådet for geit 9. februar 2008
Dokument som fulgte saken:
 Referat fra møtet i Avlsrådet for geit 9. februar 2008
Ingen kommentarer til referatet.
Ved utsending av utkast for referat, gis det en frist for tilbakemelding. Alle i
Fagrådet oppfordres til å gi tilbakemelding, uansett om det er kommentarer eller
ikke. Dette for at sekretæren skal vite at referatet er lest og godkjent av
Fagrådet før det sendes videre til styret.
Vedtak:

Referatet fra møtet i Avlsrådet for geit 9. februar 2008 godkjennes.
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Sak 08/08 Revisjon av reglene for kåring av bukker og dømming av geit
På grunn av endringene i indekssystemet var det behov for å endre reglene for
kåring. Programmet for pc-kåring må tilrettelegges for disse endringene. Dette
må være klart til årets kåringssesong. Forslag til reviderte regler ble sendt ut i
forkant og gjennomgått i møtet.
Dokument som fulgte saken:
 Utkast til nye regler for kåring av bukker og dømming av geit
 Veiledningshefte med gjeldende regler for kåring av bukker og dømming
av geit
Vedtak:

Etter bearbeiding og gjennomgang av reglene for kåring av bukkekje og
dømming av geit, går Fagrådet for geit inn for de reglene som er vedlagt
referatet. Disse skal være gjeldende fra årets kåringssesong.
Reglene vil bli evaluert etter årets bruk.

Sak 09/08 Referat- og orienteringssaker
a) Ny organisering av det fylkesvise avlsarbeidet på geit i Oppland
- orientering v/ Ingrid
Avlsutvalget for geit i Oppland er nedlagt, sekretæren er gått av med
alderspensjon og det er etablert et Fagråd geit i Oppland. Styret i Oppland Sau
og Geit har oppnevnt medlemmer i Fagrådet som består av engasjerte
geitebønder og en TINE-rådgiver som sekretær. Rådet er oppnevnt for en 2årsperiode og har avlsarbeid i fylket generelt som hovedansvar, ikke bare i
forhold til bukkeringene. Rådet skal engasjere seg i mer enn bare avlssaker, også
i forhold til hold av andre geiteraser enn melkegeit.
b) Sunnylven - prosjektet
- orientering v/ Ingunn og Thor
Omtrent halvparten av besetningene har hatt kjeing og en god del kje er
genotypet for alfa-s1-kaseinet. Det tas vare på bukkekje med fransk far som er
homozygot for ”ikke-null”. Geitkje vil på grunnlag av genotype bli delt inn i de
ulike genetiske forsøksgruppene.
Innovasjon Norge innvilget ikke søknaden om finansiering av prosjektet og har
sendt den videre til vurdering ved tildeling av prosjektmidler i forbindelse med
jordbruksfohandlingene. TINE og NSG må fremme viktigheten av dette prosjektet
for avtalepartene. Prosjektet blir gjennomført også uten eksterne midler, men da
må prosjektplanen revideres.
Det ligger inne i prosjektplanen at det skal oppformeres og prøve ut fransk
avlsmateriale (1/4 franske geiter) over hele landet med hensyn på ytelse, kvalitet
og bruksegenskaper. Det skal gjøres ved å ta inn halvt franske bukkekje til semin
i 2008. Fagrådet har tidligere vedtatt at det skal tas inn 10-15 bukker med fransk
far til sædproduksjon i 2008. På møte med geitmelkprodusenter i Telemark ble
det uttrykt motstand mot at det skal sendes ut sæddoser fra halvt franske
bukkekje før resultatene fra Sunnylven-prosjektet foreligger. Saken tas opp i
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Genressursutvalget for husdyr 6. mars. Dette blir ikke tatt opp som en sak i
Fagrådet før det eventuelt mottas noe skriftlig.
c) Status for situasjonen rundt resmitte av paratuberkulose i en
besetning i Ål
- orientering v/ Helga
Produsenten som er rammet av resmitte har fått et tilbud om nytt
rekrutteringsbidrag og et ekstra økonomisk bidrag til vask og desinfeksjon og vil
sanere på nytt i 2009. Fremdeles er saken og kritikk av prosjektet framme i
media (Bondebladet og Nationen). Nå i form av leserinnlegg fra enkelte andre
geitemelkprodusenter i området.
d) Avløsertilskudd i besetninger som sanerte i 2006
- skriftlig orientering v/ Ingrid var vedlagt
Saken om tilskuddet som ble fjernet for de som sanerte i 2006 er løst. Det gis nå
kompensasjon for bortfall av tilskudd. De som ble berørt av dette er informert av
prosjektleder om hva de må gjøre. Det blir en orientering om saken i styret i
NSG.

Sak 10/08 Eventuelt
a) Revisjon av reglene for Geitkontrollen
Reglene ble drøftet i samarbeidsmøte med TINE Rådgiving 19. februar. Referat
fra møtet sendes Fagrådet.
b) Neste møte
Det tas sikte på et 2-dagersmøte i månedskiftet april/mai. Viktige saker er årets
seminsesong og framtidig organisering av geitavlen. Foreløpig dato: 29. – 30.
april.
c) Utlysing av Rådgiver geitavl - stillingen
Ingunn slutter i NSG og går over i ny stilling 1. juni. Stillingen vil bli utlyst i
samme form.
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