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Telefonmøte i Fagrådet for geit 

 
Tidspunkt:  Mandag 20. april, 2009 
 
Til stede:  Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Ola Søgnesand, Helga 

Kvamsås, Veronica Fagerland, Tormod Ådnøy, Thor Blichfeldt og 
Trine Bjørnerås (sekretær) 

 
 
 
 
 

Saker: 

Sak 30/09 Innkalling og saksliste 

Sak 31/09 Referat fra telefonmøte 2. mars 2009 

Sak 32/09 Avlsbesetninger med norsk melkegeit 

Sak 33/09 Kåringene 2009 

Sak 34/09 Orienteringer 

Sak 35/09 Eventuelt 

 

 
 
 
 
 

REFERAT 
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Sak 30/09 Innkalling og saksliste 

 
 
Vedtak: Det ble lagt til et tilleggspunkt i sak 34/09 Orienteringer;  

c) Sunnylvenprosjektet. 
Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

Sak 31/09 Referat fra telefonmøte 2. mars 2009  

 
Dokument som fulgte saken: 

� Referat fra møtet i Fagrådet for geit 2. mars 2009. 
 

Vedtak: Referatet fra 2. mars godkjennes. 
 

Sak 32/09 Avlsbesetninger med norsk melkegeit 

 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

   
Dokumenter som fulgte saken: 

• Regler for avlsbesetninger med norsk melkegeit 
 
Saksutredning: 
I sak 28/09 på møte i Fagrådet for geit den 02.03.09 ble følgende vedtatt: 
Fagrådet for geit er enige i prinsippet om å opprette avlsbesetninger, da 
Fagrådet ikke ser noen andre muligheter for avkomsgransking på et 
tilfredsstillende nivå. 
 
Regler for NSGs avlsbestninger skal sendes til styret i NSG for endelig vedtak 
etter at de er gjennomgått og godkjent av Fagrådet for geit. 

 
Vedtak:  Regelverket for avlsbesetninger med norsk melkegeit godkjennes som et 

utkast, og vil i løpet av uken (uke 17) leses grundig og diskuteres over e-post 
av Fagrådet for geit sine medlemmer, før det fattes endelig vedtak om 
godkjenning av regelverket. 

 
Kommentarer til regelverket gjort på møtet tas i betraktning før utkast til 
regelverk på nytt sendes ut til medlemmene i Fagrådet for geit.  

 

Sak 33/09 Kåringene 2009 
 
Saksbehandler: Trine Bjørnerås 

   
Saksutredning: 
Det ble vedtatt i sak 26/09 på møte i Fagrådet for geit den 02.03.09 at NSG tar 
på seg kåringsarbeidet i 2009.  
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1. Hvem skal tilbys kåring i 2009?  
 
Det er bare bukker som brukes i flere besetninger samme sesong som i 
teorien behøver et kåringsnummer. Ved kjøp og salg vil dyret få med seg 
all slektskap og informasjon over i den nye besetningen. Argumentet for å 
kåre bukker utenom bukkeringsystemet, er at kåring fungerer som en 
kvalitetssikring av bukken.   

 
2. Bruk av TINEs rådgivere? 

 
TINE har kommet med et konkret tilbud på kåringsoppdrag. Det er 
ønskelig å benytte TINEs rådgivere i områder hvor det ikke finnes andre 
dommere eller det er tradisjon for dette.  

 
  Dokumenter som fulgte saken: 

• TINEs tilbud om betaling ved bruk av rådgivere i TINE til kåringsarbeid 
 
3. Praktisk gjennomføring av kåringene 2009  

 
Kåringsdommere: 
NSG vil opprette et register over godkjente kåringsdommere. Alle 
kåringsdommere som har vært aktive de siste to årene vil 
automatisk bli godkjent som dommer for sesongen 2009. 
Kåringsdommere som er godkjente vil få forespørsel om å kåre på 
oppdrag fra NSG. Det skal benyttes bare en kåringsdommer per 
besetning som kårer bukker. Ved gjennomføring av kåringssjå, skal 
det ikke bli dyrere enn ved gårdskåring.  
Tidspunkt for kåringene: 
Kåringssesongen varer fra 20. mai til 31. august.  
Innmelding: 
Innmelding av bukker til kåring vil foregå på web. Produsentene logger seg på 
sin egen besetning på www.geiteavl.nsg.no og haker av hvilke bukkekje de 
ønsker å stille til kåring. En kolonne der man krysser av bukkekje i bukkelisten 
skal være på plass før 1. mai 2009. Produsenter som ikke har tilgang til 
Internett kan få hjelp av rådgiveren sin i TINE eller rådgiver geit i NSG til å 
registrere innmeldingen.  
Innmeldingsfrist:  
15. mai for de som kårer i juni. 10. juli for de som kårer i august.  
Kåringsskjema: 
Kåringsskjema kan skrives direkte ut fra web der alle opplysninger som er 
kjent er forhåndsutfylt (for eksempel utstiller, ørenummer, fødselsdato, ætt osv) 
i forbindelse med innmeldingen. Dermed gjenstår det å fylle inn opplysningene 
som registreres ved kåring.  
Innrapportering av kåringsopplysninger: 
Kåringsdommeren har ansvar for å få registrert kåringsopplysningene. Dette vil 
i hovedsak foregå på web. Det vil også være mulig å sende skjemaene inn til 
NSG for registrering om det skulle være nødvendig.  
Kåringsnummer og kåringsmerker: 
Når kåringsopplysningene er registrert, vil vi sentralt tildele et kåringsnummer. 
Da er det ikke lenger hensiktsmessig å operere med fylkesvise nummerserier. 
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Kåringsnumrene tildeles fortløpende. Hver besetning vil få kåringsnummer i 
nummerrekkefølge på sine egne kårede bukker. Vi sender ut kåringsmerkene 
og endelig kåringsskjema med kåringsnummer til produsenten når 
kåringsnummer er tildelt. Produsenten er ansvarlig for å sette kåringsmerket i 
øret på riktig bukk.   
 
Dokumenter som fulgte saken: 

• Notat om gjennomføringen av kåringene 2009 
 
4. Godtgjørelse av kåringsdommerne 

 
Godtgjøring av kåringsdommere har foregått på forskjellige måter fra sted 
til sted i landet. Vi foreslår en fast godtgjøring av kåringsdommerne, der 
dommerne deles i to kategorier, lønnsmottaker fra NSG og ansatt i TINE. 

 
  Dokumenter som fulgte saken: 

• Notat om godtgjøring av kåringsdommerne 2009 
 

5. Budsjett for kåring 2009 
Det ble vedtatt i sak 03/09 den 29.-30.01.09 at det ikke kreves inn 
kåringsavgift i 2009. Det foreslås å ikke bruke mer enn kr. 100 000,- i 
kåringssesongen 2009.  
 
Dokumenter som fulgte saken: 

• Notat om budsjett for kåring 2009 
 

Vedtak:  
1. Bukkeringer og avlsbesetninger tilbys kåring. I tillegg tilbys 

sanerte besetninger som selger livdyr kåring kun i 2009. Fra og 
med 2010 må man være avlsbesetning eller medlem i en 
bukkering for å kåre bukker.  

2. TINEs rådgivere kan benyttes til kåringsarbeid i områder hvor 
man ikke har andre dommere. 

 
3. Gjennomføring av kåringene godkjennes med de endringer 

gjort på møtet.  
 

4.  
Godtgjørelse Lønnsmottaker i NSG Ansatt i TINE  
Arbeidstid per time Kr 170,- inkl feriepenger Kr 425,- + mva 
Reisetid per time Kr 170,- inkl feriepenger Kr 0,- 
Bilgodtgjørelse Kr 3,50 Kr 3,50 
Reiseutlegg Etter bilag Etter bilag 
Diett Nei Nei  

Godtgjørelse av kåringsdommere godkjennes. Prisene er inkludert 
feriepenger.  
 
5. Budsjettet for kåringsarbeidet i 2009 er kr. 100 000,-  
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Sak 34/09 Orienteringer 
 

a) Geitmøter om avl 
 
Geitkontrollen består av 382 besetninger. Av disse har 200 
besetninger hatt mulighet til å delta på et møte. Vi har dermed 
dekket 52 % av alle medlemmene i geitkontrollen. Av de 200 
besetningene har 71 vært representert på møtene (35,5 %).  
 

b) Infobrev til medlemmene i geitkontrollen 
 
Det vil gå ut et nytt informasjonsbrev i løpet av april. Der vil vi 
informere om jurvurdering av geit, gjennomføring av kåringene 
i 2009 og hvordan man kan bli avlsbesetning.  
 

c) Sunnylvenprosjektet 
-Helga Kvamsås 
 
De er nå midt oppi all prøvetaking og prøveysting i Ørsta. Det 
er tre genetiske grupper som det nå prøveystes fra.  

• Null * Null (uke 16) 
• Ikke-null * Null (uke 18) 
• Ikke-null * Ikke-null (uke 19) 

 
Det legges opp til at det kan presenteres foreløpige resultater på 
geitedagene 2009. Man ber om mer plass enn det som er satt 
opp på programmet når det gjelder Sunnylvenprosjektet. I 
tillegg ber man geitmelksprodusent Einar Arne Stennes om å 
fortelle om avl i egen buskap.  

 
Vedtak: Fagrådet for geit tar orienteringene til etterretning.   
 

Sak 35/09 Eventuelt 

 
Det var ingen saker under eventuelt  

 

 


