REFERAT
Telefonmøte i Fagrådet for geit
Tidspunkt:

Mandag 2. mars, 2009

Til stede:

Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Ola Søgnesand, Helga
Kvamsås, Tormod Ådnøy, Thor Blichfeldt og Trine Bjørnerås
(sekretær)

Forfall:

Veronica Fagerland

Saker:
Sak 22/09
Sak 23/09
Sak 24/09
Sak 25/09
Sak 26/09
Sak 27/09
Sak 28/09
Sak 29/09

Innkalling og saksliste
Referat fra møte i Fagrådet for geit 25. 02.09.
Budsjett geit 2009
Kåringsreglement
Gjennomføring av kåring
Vektlegging av indekser
Regler for avkomsgransking av bukker
Eventuelt
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Sak 22/09 Innkalling og saksliste
Vedtak:

Saksnummer ble endret fra innkallelsen.
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 23/09 Referat fra møte i Fagrådet for geit 25. 02.09.
Dokument som fulgte saken:
 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 25. februar 2009
Vedtak:

Referatet fra 25. februar godkjennes.

Sak 24/09 Budsjett geit 2009
Saksbehandler: Thor Blichfeldt
Saksutredning:
I sak 16/09 ble det vedtatt at denne saken skulle tas opp igjen ved neste møte i
Fagrådet for geit. Denne gangen med en nøyere gjennomgang av budsjettet.
Det viser seg at geit går med et totalt underskudd på kr. 147 000,- i 2008.
Budsjett laget for 2009 må stå som det er, men vil sannsynligvis gi et
underskudd også i 2009.
Genotyping vil ikke subsidieres i 2010.
Vedtak:

Fagrådet for geit tar orienteringen til etterretning.

Sak 25/09 Kåringsreglement
Saksbehandler: Trine Bjørnerås
Dokumenter som fulgte saken:
• Revidert regelverk for kåring av bukkekje og dømming av
melkegeit
Saksutredning:
Det ble i sak 03/09 a) i Fagrådet for geit vedtatt å foreta videre revidering av
regelverket for kåring av bukkekje og dømming av melkegeit.
I sak 18/09 ble det vedtatt å endre minstekrav til mors jurpoeng fra 7 til 6, som
følge av vedtak i sak 17/09.
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Vedtak:

Regelverket for kåring av bukkekje og dømming av melkegeit godkjennes av
Fagrådet for geit etter justering i § 16. Reglementet sendes til styret i NSG for
endelig godkjenning.

Sak 26/09 Gjennomføring av kåring
Saksbehandler: Thor Blichfeldt
Dokumenter som fulgte saken:
• Tilbakemelding fra TINE
Saksutredning:
Det ble ytret ønske fra TINE om å ta en runde til med diskusjon om at TINE
gjennomfører bukkekåringene for oss. Fagrådet for geit satte en frist til ut
februar med å få inngått en avtale. 2. mars 2009 fikk Thor Blichfeldt
tilbakemelding fra Tone Roalkvam, sjef for TINE Rådgiving. Denne
tilbakemeldingen viste positive signaler, men ingen forpliktelser.
Vedtak:

NSG tar seg av kåringene selv denne sesongen. NSG vil derfor:
1. bruke kåringsdommerne som var i sving i 2008, men gjøre en avtale med
dem direkte om å ta det som et oppdrag fra NSG.
2. ikke arbeide aktivt for å øke antall kåringer i år, men konsentrere oss om
avlsbesetningene
3. av hensyn til tiden som nå er igjen og av hensyn til kostnadene, ikke holde
dommerkurs for alle dommere i år.

Sak 27/09 Vektlegging av indekser
Saksbehandler: Thor Blichfeldt
Dokumenter som følger saken:
• Notat om delindeksen utmjølkingshastighet
Saksutredning:
Delindeksen utmjølking ser ut til å veie tungt i den samlede avlsverdien. Dette
fører til at vi realiserer store seleksjonsdifferanser i indekspoeng for denne
egenskapen.
I tabellen nedenfor sammenlignes gjennomsnittet av indeksene for granska
bukker over 125 i samlet avlsverdi med gjennomsnittet av alle granska bukker i
årgangene 2004-2006, for å får vi en ide om hvordan framgangen vil bli.
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Bukker granska 2004-2006.
Sammenligning av indekser og forskjeller i reelle enheter i hele materialet (461 bukker) med de
beste bukkene som har fra 125 og oppover i avlsverdi (35 bukker).
Indekspoeng (mars 09)
Faktiske enheter
Egenskap
Alle
125+
Diff.
Alle
125+
Diff.
Avlsverdi
105
133
28
Mjølkemengde, kg per dag
10,2
10,6
0,4
2,00
2,06
0,06
Fettprosent
10,3
11,4
1,1
4,00
4,30
0,30
Proteinprosent
10,1
11,4
1,3
3,50
3,62
0,12
Laktoseprosent
10,3
11,6
1,3
3,50
3,60
0,10
Tørrstoffinnhold, %
11,00
11,52
0,52
Tørrstoff, kg per laktasjon
66,0
71,3
5,3
Frie fettsyrer
10,1
12,1
2,0
Celletall
10,2
11,7
1,5
Jureksteriør, poeng
10,3
12,4
2,1
6,50
7,03
0,53
Utmjølking, poeng
10,1
12,2
2,1
3,40
3,53
0,13

Vedtak:

Den økonomiske vektleggingen av egenskapene utmjølkingshastighet og
celletall reduseres. Vektleggingen for utmjølkingshastighet reduseres fra 20 til
10, og vektleggingen for celletall reduseres fra -2 til -1.
Vektleggingen under 01.03.2009 er gjeldende fra og med marsindeksen 2009.

Egenskap
Melkemengde, kg/dag
Fett %
Protein %
Laktose %
Frie fettsyrer (log)
Celletall (log)
Jureksteriør, poeng
Utmelkingshastighet, poeng

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

Sak 28/09 Regler for avkomsgransking av bukker
Saksbehandler: Thor Blichfeldt
Dokumenter som følger saken:
• Regler for NSGs avlsbesetninger med norsk melkegeit
Saksutredning:
Det ble vedtatt krav ved avkomsgransking i bukkering i sak 05/09 i Fagrådet
for geit. Krav til avkomsgransking i en flokk ble vedtatt i sak 37/08.
Referat fra møte i Fagrådet for geit, 2. mars, 2009

4

Det finnes ca 400 besetninger i geitkontrollen, med stor spredning når det
gjelder engasjement og interesse for avl. Hvis man kan få de 100-200 mest
ivrige produsentene til å registrere seg som ”avlsbesetninger”, kan man benytte
disse til å ta seg av avkomsgranskingene og dermed ”drive” avlsarbeidet.
Når produsenter av diverse årsaker ikke lenger kan være medlem i en
bukkering, vil det å registrere seg som avlsbesetning være et tilbud til disse om
å fortsatt kunne delta aktivt i avlsarbeidet. En bukkering vil dermed bli en
samling av avlsbesetninger.
En avlsbesetning vil være en aktiv og viktig medspiller i det stimulerende
fagmiljøet NSG håper å få bygd opp.
Vedtak:

Fagrådet for geit er enige i prinsippet om å opprette avlsbesetninger, da
Fagrådet ikke ser noen andre muligheter for avkomsgransking på et
tilfredsstillende nivå.
Vedlegget til denne saken godkjennes som et utkast til regler for NSGs
avlsbestninger, og sendes til styret i NSG for endelig vedtak etter at det er
gjennomgått av Fagrådet for geit og godkjent ved et senere møte i Fagrådet for
geit.

Sak 29/09 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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