REFERAT
Telefonmøte i Fagrådet for geit
Tidspunkt: Fredag 15. juni 2007, kl. 09.30 – 12:30
Deltakere: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola
Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås, Vibeke Vonheim (vara)
Thor Blichfeldt og Ingunn Nævdal (sekr.).

Saker:
Sak 13/07

Innkalling og sakliste

Sak 14/07

Referat fra møtet 17.-18. april 2007

Sak 15/07

Omlegging fra Avlsrådet for geit til Fagrådet for geit

Sak 16/07

Årets seminbukker

Sak 17/07

Ønske om godkjenning av rasen Mohairgeit i Norge

Sak 18/07

Referat- og orienteringssaker

Sak 19/07

Eventuelt

Sak 13/07 Innkalling og sakliste
Det var kommentar på at sakspapirene ble sendt ut seint og at det ble kort tid
å sette seg inn i sakene.
Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 14/07 Referat fra møtet i Avlsrådet for geit 17.-18. april 2007
Dokument som fulgte saken:
 Referat fra møtet i Avlsrådet for geit 17. – 18. april 2007
Merknad til behandling og utsending av referater:
 På grunn av at det er styret i NSG som står ansvarlig for virksomheten i NSG,
må referatet sendes til styremedlemmene før det offentliggjøres.
 For at geiterådgivere i TINE skal holde seg oppdatert på det som skjer i
geitavlen, bør de få tilsendt referatet direkte.
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Merknader til sak 04/07 Seminsesongen 2007:
De som starter inseminering i juli og begynnelsen av august er misfornøyd med å
ikke få tilgang til sæddoser fra årets seminbukker. Hvorfor kan ikke produksjonen
starte tidligere?
 Det er paringssesong nesten året rundt og innsettet av seminbukker skjer én
gang i året. Stasjonen må stå tom en periode før nytt innsett av bukker.
 For å få nok doser på lager fra fjorårets prøvebukkene (for eventuell fremtidig
bruk som elitebukk) vil de stå i produksjon ut juni. Dermed er det ikke mulig å
ta inn nye seminbukker før i slutten av juli.
 Det foregår kåringer til langt ut i juni enkelte steder. Uttaket av prøvebukker
til semin er derfor ikke helt klart før ca. 1. juli. Ved at bukkene deretter skal
godkjennes av Mattilsynet og transporten skal planlegges, er det ikke mulig å
ta de inn til stasjonen tidligere.
 To bukkeinntak i året (først elitebukkene og deretter prøvebukkene) krever
mye ekstra kostnader med hensyn på transport og bygging av et isolat på
stasjonen.
Vedtak:

Referatet fra møtet i Avlsrådet for geit 17. – 18. april godkjennes.
Styret i NSG skal heretter få referatet til gjennomlesing med 3-4-dagers frist
før det legges ut på NSG sin webside.
Referat fra Fagrådet for geit sendes geiterådgivere i TINE på e-post etter at styret
i NSG er gjort kjent med innhold og vedtak.
Det må sendes ut et brev som forklarer hvorfor det ikke tas inn nye
seminbukker tidligere på året.

Sak 15/07 Omlegging fra Avlsrådet for geit til Fagrådet for geit
I forbindelse med nyoppnevning av råd og utvalg i NSG vedtok styret 31. mai
at Avlsrådet for geit skal gå over til å hete Fagrådet for geit. Leder Åge Lohn
ønsket ikke å fortsette i Avlsrådet og Ingrid Arneng har blitt oppnevnt til å
representere region Øst/Sør. Hun sitter også i styret og tiltrer som leder i det
nye Fagrådet. I tillegg er Magnhild Nymo, som også sitter i styret, oppnevnt til
medlem i Fagrådet.
Bakgrunn for Styrets vedtak om omlegging:
Prosjektrådet for geit ble nedlagt for ca. et år siden. Dette med bakgrunn i at NSG
ikke har økonomi til å sette i gang og ”kjøre” store prosjekt. Det er imidlertid mye
som skjer på geit nå hvor NSG er involvert. For å holde oversikt og koordinere
det som NSG er engasjert i, har Styret vurdert det som hensiktsmessig at
Avlsrådet tillegges denne oppgaven, at det dermed går over til å hete Fagråd og at
styremedlemmer er representert i rådet. Det vil være en god og direkte forbindelse
mellom Fagrådet og Styret ved at geiterepresentanten i Styret, Ingrid Arneng, er
leder i Fagrådet og at nestleder i Styret, Magnhild Nymo, også er med i Fagrådet.
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Vedtak:

Det nyoppnevnte Fagrådet for geit er innforstått med Styrets vedtak om
omleggingen og rådets rolle og oppgave.
Det oppnevnes en gruppe som utarbeider et forslag til mandat for Fagrådet som
legges frem for Styret i august. Gruppen består av Ingrid, Helga og Ingunn.

Sak 16/07 Årets seminbukker
1. Uttak av seminbukker
Avlsrådet vedtok i april at det også i år skulle tas inn bukker i tre kategorier:
1. Elitebukker, antall 10
2. Prøvebukker fra sanerte besetninger, antall 10
3. Prøvebukker fra bukkeringer, antall 20
Etter vurdering av hvor mange doser som ble brukt i sesongen 2006 og hvor mye
som forventes å bli solgt i 2007, bør antallet bukker som tas inn reduseres. For å
få nok avkom etter prøvebukkene som ble tatt inn i fjor, må det sendes ut doser
fra disse også i årets sesong. Det vil derfor være et begrenset behov for doser fra
nye prøvebukker.
Elitebukkenes Avlsverdi-jur (på grunnlag av den ”gamle” jurvurderinga) har
omtrent ikke vært vektlagt ved vurdering av potensielle seminbukker i år.
Bukkene er rangert kun på grunnlag av Avlsindeksen. Listen over kandidater har
derfor i utgangspunktet vært lenger enn tidligere. Likevel er det få kandidater
igjen å velge blant etter tilbakemelding fra ringene. De fleste bukkene er døde av
ulike årsaker. Dette problemet er ikke nytt og fører til at det ofte ikke vil være de
beste dyra som selekteres og blir brukt videre.
Avlsrådet har vedtatt tidligere at det ved utbetaling av tilskudd for granska bukker
skal være et krav om at bukken må være i live når den får sin første indeks. Det
vil derfor ikke lenger bli betalt ut tilskudd for bukker som ikke var i live ved sin
første indeks.
Dokument som fulgte saken:
 Liste over aktuelle seminbukker, rangert på grunnlag av Avlsindeksen pr. 4.
juni.
2. Priser på levering av bukk til semin
Det skal være gode priser for levering av bukker til semin. Prøvebukker, spesielt
dem fra ”Friskere geiter” – besetninger, kjøpes privat og for å få tak i de beste til
semin, må prisene være gode. For å fastsette satsene for kjøp av årets
seminbukker, ble det sett på fjorårets satser og gjort justeringer.
3. Årets kurs i eierinseminasjon
Det har vært liten interesse for å gå kurs i år. Et utvidet kurs med et avlsfaglig- og
sosialt program til samme pris, trodde vi skulle trekke folk. To av de tre oppsatte
kursene er avlyst. Et kursopplegg som i fjor, hvor de var arrangert lokalt, er nok
bedre.
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4. Naboinseminering
For å øke seminvirksomheten på geit vil det være aktuelt å komme i gang med
naboinseminering.
Vedtak:

1. Uttak av seminbukker
Antallet bukker som tas inn til semin i år reduseres i forhold til tidligere vedtak.
Sekretariatet får myndighet til å avgjøre det endelige inntaket av bukker med
følgende retningslinjer:
1. Elitebukker, antall ca. 6
2. Prøvebukker fra sanerte besetninger, antall 7-10
3. Prøvebukker fra bukkeringer, antall 10-13
Det tas inn til sammen ca. 20 prøvebukker, totalt ca. 26 bukker.
2. Priser på levering av bukk til semin
For levering av bukker til semin i år, utbetales det etter følgende satser:
Elitebukk: Grunnpris: kr. 3000,- +moms
Grunnpris baserer seg på en avlsindeks på 105. For hvert poeng i avvik legges
det til kr. 100,-. Kostnadene med en veterinærattest er inkludert i grunnprisen.
Prøvebukk: Grunnpris kr. 2500,- +moms
Det utbetales et kvalitetstillegg på kr. 50,- pr. poeng over 20 (summen bukken
fikk ved kåring).
Ved årets inntak til semin vil det for bukker fra sanerte besetninger utbetales et
tillegg på kr. 500,- per bukk.
Underlagsgeit: Kr. 1500,- +moms. Prisen er inkludert veterinærattest.
Til de som kjører bukker utbetales det kr. 3,50 pr. km og kr. 125,- pr. time
(pluss feriepenger).
3. Årets kurs i eierinseminasjon
Det vil være mest aktuelt å gå tilbake til regionale kurs i 2008. Avlsutvalga for
geit bør involveres for å samle nok deltakere lokalt til å kunne gjennomføre kurs.
Alternativt kan det tas kontakt direkte med sentrale personer i de enkelte områder
som kan få i oppgave å samle folk.
4. Naboinseminering
Naboinseminering tas opp med Heiko Paulenz (Team Semin/NVH) som igjen kan
ta dette opp med Mattilsynet. Målet er å få dette godkjent tidsnok til at det kan tas
i bruk hos de som har sein paring.

Sak 17/07 Ønske om godkjenning av rasen mohairgeit i Norge
Norsk Mohairlag ønsker tettere samarbeid med NSG og de ønsker at NSG
godkjenner rasen mohairgeit i Norge.
Godkjenning av rase skal foregå i henhold til Forskrift om godkjente (reinavla)
avlsdyr av sau og geit. Det er Norsk Sau og Geit som er offentlig godkjent til å
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godkjenne raser av sau og geit. For å få en småferase godkjent må det derfor
søkes NSG og følgende punkter må være på plass:




Rasestandard
Avlsplan
Stambok

Dokument som fulgte saken:
 Kopi av henvendelse pr. e-post fra Norsk Mohairlag v/leder.
 Rasestandard for mohairgeit
 Avlsstrategi for mohairgeit
Vedtak:

Fagrådet for geit tilrår at NSG godkjenner rasen mohairgeit etter at Norsk
Mohairlag har samarbeidet med NSG om endelig utforming av innhold og
presentasjon av rasestandard og avlsplan for mohairgeit. Norsk Mohairlag gis
rett til å bestemme hvilke dyr som kan føres inn i Stamboka med gitt rasekode.
Sauekontrollen er positiv til å ha med geit, men NSG bør likevel ta opp med
Samarbeidsrådet for Geitkontrollen muligheten til å ha stambokføring av andre
geiteraser enn melkegeit i Geitkontrollen. Dette kan ses i sammenheng med den
pågående revisjonen av reglene for Geitkontrollen.

Sak 18/07 Referat- og orienteringssaker
a) Egen bukkebase v/Thor
- en egen webbasert bukkebase administrert av NSG er utarbeidet
- det vil ta litt tid å få tatt det i bruk og få inn opplysninger
- bukkebasen er tilsvarende værebasen
- den inneholder bukkering-, medlems- og bukkeregister
- i bukkeregisteret skal det blant annet registreres når bukker dør/slaktes
b) Status for presentasjon av genanalysene v/Ingunn
- På grunn av sein levering av trekkpapir, ble ikke dette tatt i bruk til
blodprøveuttak i forbindelse med kåringene. Det ble heller ikke tatt blodprøver
på vanlig måte i år, men trekkpapir vil bli brukt til å få tatt prøve av alle
bukker som ble satt inn i avlen i år.
- Cigene ved UMB på Ås genotyper nå alle prøvene som ikke er analysert
tidligere.
- For at kostnadene pr. prøve skal holdes så lave som mulig, vil det bli samlet
opp en god del prøver før genanalysen settes i gang. Resultatene vil bli
formidlet fortløpende.
c) Sunnylvenprosjektet v/Ingunn
- Den 23. mai var Thor, Helga og Ingunn til Stranda og hadde planleggingsmøte
med bukkeringen. Alle medlemmene i ringen ønsket å delta i forsøket.
- Sæddoser av de franske bukkene sendt til inseminøren for bruk i besetningene
som har tidlig paring. Flere doser for bruk i de andre besetningene blir tilsendt
seinere.

Referat fra telefonmøte i Fagrådet for geit, 15. juni 2007

5

-

Bukkeringen har mottatt genanalyseresultatene for egne prøve-, vente- og
elitebukker.

d) Mjølkekvalitetsprosjektet v/Thor
- Søknad fra UMB (IHA ved Tormod Ådnøy).
- Tine, NSG, Bioforsk Nord (Holt), Matforsk og IKBM (UMB) er
samarbeidspartnere
- INRA i Frankrike, et italiensk universitet, og Nordnorsk landbruksråd er med
som ”andre” partnere
- Rammen for prosjektet er 15 mill, fordelt på 4 år. Kontantbidraget skal være
20 %. TINE finansierer 10 %, resten er søkt fra Fondet for forskningsmidler /
avtalepartene.
- Det er planer om 3 stipendiater
- Hensikten med prosjektet er å finne ut mer om hvilken kvalitet geitmelka må
ha for å tilfredsstille kravene til gode produkt. Kaseingen og frie fettsyrer vil
bli vektlagt.
- Det er ytret ønske om bruk av fransk sæd på UMB og Gibostad. Fagrådet
mener at UMB kan få kjøpt doser nå, men at det er for tidlig å spre denne
sæden videre utover.

Sak 19/07 Eventuelt
a) Budsjett for avl og semin 2007 og 2008
Thor orienterte om budsjettet som er revidert i forhold til det som ble lagt frem
på forrige møte i Avlsrådet. Det må søkes om omsetningsmidler for 2008 på
høsten 2007.
Vedtak:

Fagrådet for geit tar orienteringen om budsjettet til etterretning.
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