REFERAT
Telefonmøte i Fagrådet for geit
Tidspunkt:

Fredag 17. Oktober 2008, kl. 09.00 – 10.30

Til stede:

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

Forfall:

Saker:
Sak 24/08

Innkalling og saksliste

Sak 25/08

Referat fra møtet 22.mai 2008

Sak 26/08

Tilskott til kjeslakt

Sak 27/08

Vedtak om tilskuddutbetaling 2008

Sak 28/08

Handlingsplan for de nærmeste måneder

Sak 29/08

Budsjett for avl og semin geit 2009

Sak 30/08

Eventuelt

Sak 24/08 Innkalling og saksliste
Sakspapirene var på plass kort tid før møte, av den grunn ble det bare startet en
drøfting om handlingsplan og budsjett. Vedtak vil bli gjort senere.
Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 25/08 Referat fra møtet i fagrådet for geit 22.mai 2008
Dokument som fulgte saken:
 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 22. mai 2008.
Vedtak:

Referatet fra 22. mai 2008 godkjennes.

Sak 26/08 Tilskott til kjeslakt
Saken heves fra orienteringssak til vedtakssak.
Vektgrensa for tilskot til kjeslakt vart ved siste jordbruksavtale heva frå
3,5 kg til 5,0 kg. Den nye vektgrensa skal ikkje gjerast gjeldande for kje levert i
2008.
Endringa synest ikkje forankra i næringa og har skapt reaksjonar både frå
produsentane og slakterisamyrkje.
Vedtak:

Fagrådet for Geit ber styret i NSG ta saka opp med avtalepartane i samband
med justeringsforhandlingane i haust.
Fagrådet sluttar seg til uttale frå Fylkeslaga i NSG på Vestlandet og uttale frå
Nortura. Vektgrensa for tilskot til kjeslagt må fylgje Nortura si vektgrense slik
det var fram til siste jordbruksavtale. Det er viktig at den tidlegare ordninga
vert gjort gjeldande att frå 01.01.2009.

Sak 27/08 Vedtak om tilskuddutbetaling 2008
Saksutredning:
Avlsrådet for geit vedtok i sak 12/06 at følgende satser skulle gjelde ved
tilskuddutbetaling til bukkeringene i 2008:
Grunnpris: ikke fastsatt (min. 8 døtre)
Dattergruppetillegg per datter (9-13 døtre): 100 kr.
Indekstillegg per poeng over 100: 200 kr.
Vedtaket i sak 12/06 var fattet ut fra andre forutsetninger enn de vi har i dag
etter omleggingen av indekssystemet. Grunntilskuddet ble ikke fastsatt i sak
12/06 med den hensikt at grunntilskuddet skulle tilpasses budsjettet. Problemet
med å sette en lav pris på grunntilskuddet og ikke endre de vedtatte satsene er
at det fører til store forskjeller mellom ringene.
Totalt ble det utbetalt tilskudd på kr. 310 150,- fordelt på 156 bukker i 2007.
Av disse ble det utbetalt fult tilskudd av 101 bukker. Grunnprisen var da satt til
kr. 1400,-, dattergruppetillegg per datter kr. 100,- og indekstillegg per poeng
over 100 kr. 150,-.

I 2008 er det 65 bukker som er berettinget tilskudd, fordelt på 15 bukkeringer.
Dokumenter som fulgte saken:
• Notat med oversikt over de forskjellige mulighetene for
utbetaling.
Vedtak:

På grunn av endrede forutsetninger ved indeksberegningene vedtas det å endre
indekstilskuddet vedtatt i sak 12/06 fra kr. 200,- til kr. 150,-. Grunntilskuddet
per bukk blir satt til kr. 1800,-. Bukkeringene får med dette en samlet
utbetaling på kr. 206 700,-.

Sak 28/08 Handlingsplan for de nærmeste måneder
Orienteringssak.
Dokument som fulgte saken:
• Notat fra Thor
Vedtak:

Fagrådet tar saken til etterretning.
En oversikt over hvem som skal gjøre hva, og innen hvilken dato, settes opp
av rådgiver geit.

Sak 29/08 Budsjett for avl og semin geit 2009
Dokument som fulgte saken:
• Notat fra Thor
Vedtak:

Fagrådet tar saken til etterretning.

Sak 30/08 Eventuelt
Neste møte i Fagrådet for geit
• Et todagers fysisk møte blir holdt i løpet av uke 50. Thor kommer tilbake
med dato i tilknytning til styremøte.

