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Telefonmøte i Fagrådet for geit 

 
Tidspunkt:  Onsdag 25. februar, 2009 
 
Til stede:  Ingrid Arneng (leder), Veronica Fagerland, Magnhild Nymo, Ola 

Søgnesand, Helga Kvamsås, Tormod Ådnøy, Thor Blichfeldt og Trine 
Bjørnerås (sekretær) 

 
 
 
 
 

Saker: 

Sak 14/09 Innkalling og saksliste 

Sak 15/09 Referat fra møte i Fagrådet for geit 29.-30. 01.09. 
Sak 16/09 Orientering om budsjett geit 2009 

Sak 17/09 Mors jurpoeng som kriterium ved kåring av bukkekje 

Sak 18/09  Kåringsreglement 
Sak 19/09 Vektlegging av indekser 
Sak 20/09 Regler for avkomsgransking av bukker 
Sak 21/09 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 

REFERAT 
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Sak 14/09 Innkalling og saksliste 

 
Vedtak: Sakene 19/09 og 20/09 trekkes som saker ved dette møtet. Disse vil tas opp 

igjen ved neste telefonmøte i Fagrådet for geit, som blir mandag 2. mars 2009 
kl. 20.00.  

 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

Sak 15/09 Referat fra møte i Fagrådet for geit 29.-30.01.09. 

 

  Dokument som fulgte saken: 

� Referat fra møtet i Fagrådet for geit 29.-30. januar 2009 

 
Vedtak: Referatet fra 29.-30. januar godkjennes. 
 

Sak 16/09 Orientering om budsjett geit 2009 

 
  Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
  Saksutredning: 

Det viser seg at geit går med et totalt underskudd på kr. 147 000,- i 2008. Dette 
viser at vi må være med forsiktige med pengebruken framover. Budsjett laget 
for 2009 må stå som det er, men vil sannsynligvis gi et underskudd også i 
2009.  
 

Vedtak: Fagrådet for geit tar orienteringen til etterretning. Saken vil bli tatt opp igjen 
ved neste møte i Fagrådet for geit, med en nøyere gjennomgang av budsjettet.  

 

Sak 17/09 Mors jurpoeng som kriterium ved kåring av bukkekje 

 
  Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 

Dokumenter som fulgte saken: 

• Notat om kåring av bukkekje – mors jurpoeng som 
kriterium 

 
Saksutredning: 

I sak 03/09 a) i Fagrådet for geit ble det vedtatt å utrede hvor mye man vil 
miste ved å senke kravet til jurpoeng for bukkemor, fra et minstekrav på 7 til et 
minstekrav på 6 i jurpoeng. Konsekvensene av kravendringen vil bli 
gjennomgått.  
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Vedtak: Minstekrav til mors jureksteriørpoeng ved kåring av bukkekje settes til 6. 
Dommeren kan dispsensere fra dette kravet hvis bukken har en høy avlsverdi 
og mora har et jurpoeng på 5. 

 
 Vektlegging av jureksteriør i samlet avlsverdi drøftes ved neste møte i Fagrådet 

for geit.  
 
 Det er viktig å legge grunnlaget for forståelse blant geitebøndene. Geit-Norge 

bør forberedes på at det kommer til å skje endringer, og det må forklares 
hvorfor. Når avlssjefen og rådgiver geit skal ha geitmøter om avl rundt om i 
Norge, bør de blant annet forklare hvorfor vi senker kravet til jurpoeng og 
hvilke konsekvenser dette har. 

 

Sak 18/09  Kåringsreglement 

  

  Saksbehandler: Trine Bjørnerås 
 

Dokumenter som følger 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.  

 
Vedtak: Minstekrav til mors jurpoeng endres fra 7 til 6, som følge av vedtak i sak 

17/09.  
 

Endelig vedtak gjøres på neste møte i Fagrådet for geit, mandag 2. mars 2009.  
 

Sak 19/09 Vektlegging av indekser 

 
  Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
  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.  
 

Vedtak: Saken ble trukket fra dette møte. Saken blir tatt opp på neste møte i Fagrådet 
for geit.  

 

Sak 20/09 Regler for avkomsgransking av bukker 

 
  Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
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Dokumenter som følger saken: 

• Forslag til regler for avkomsgransking av bukker 
 

 

Saksutredning:  
Det ble vedtatt i sak 05/09 i Fagrådet for geit krav ved avkomsgransking i 
bukkering. Krav til avkomsgransking i en flokk ble vedtatt i sak 37/08.  
 
Kravene er på plass og man trenger derfor å utrede et regelverk for 
avkomsgransking.  
 

Vedtak: Saken ble trukket fra dette møtet. Saken blir tatt opp igjen ved neste møte i 
Fagrådet for geit.   

 

Sak 21/09 Eventuelt 

 
Vedtak: Saken blir flyttet til neste møte i Fagrådet for geit.   

 


