REFERAT
Møte i Avlsrådet for geit
Tidspunkt: Mandag 26. juni 2006, kl. 10:15 – 15:00
Sted:

Geno Store Ree, Stange i Hedmark

Til stede:

Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Ola Søgnesand,
Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås, Thor Blichfeldt, Ewa Wallin, Tone
Maria Hanssen og Ingunn Nævdal (sekr.).

Ved at møtet denne gangen var lagt til Stange, fikk Avlsrådet besøke gården der
seminstasjonen for bukker skal være. Avlsrådet ble tatt svært godt imot av Oskar og Randi
Hjermstad som eier gården.
I løpet av denne dagen fikk Avlsrådet også en omvisning på Store Ree og Staur og innføring i
produksjonsbanen fra sæduttak til lagring av strå med oksesæd og væresæd.
___________________________________________________________________________
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Sak 16/06 Innkalling og sakliste
Styret har gått inn for at Avlsrådet for geit skal utvides med én representant.
Ola Søgnesand fra Skei i Jølster er oppnevnt til å representere region Vest, han
var innkalt til møtet og var ønsket spesielt velkommen av leder Åge Lohn.
Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 17/06 Referat fra telefonmøte 6. april 2006
Dokument som fulgte saken:
 Referat fra møtet i Avlsrådet for geit 6. april 2006.
Referatet ble gjennomgått og det ble orientert om oppfølging av de enkelte
sakene.
Vedtak:

Referatet ble godkjent.

Sak 18/06 Seminsesongen 2006
Dokument som fulgte saken:
 Utkast til brev om kursene til alle medlemmene i Geitekontrollen
 Prosjektplanen for seminsesongen 2006
Det ble orientert om følgende punkter:
Gjennomføring av kursene i eierinseminasjon
o Interessen for eierinseminasjonskursene er god og det nærmer seg
100 påmeldte. Det er satt opp flere kurs enn det som først var
planlagt.
• Uttak av seminbukkene
o En oversikt over aktuelle elitebukker samt prøvebukker fra
bukkeringene og fra sanerte besetninger ble lagt fram
• Bestilling av sæd
• Bukkekatalog
o På grunn av kort tid mellom uttak av bukkene og utsending av
doser vil det ikke bli laget en bukkekatalog. Informasjon om
bukkene sendes ut til ringene og kursdeltakerne. Bilder av bukkene
blir tatt på stasjonen og legges ut på www.nsgsemin.no
• Seminstasjon
o Stasjonen vil få en provisorisk tilrettelegging for innsett av bukker i
år og en mer permanent tilrettelegging neste år. Det vil imidlertid
bygges en permanent inndeling i to separate rom for å ha sanerte og
ikke-sanerte bukker helt atskilte.
o Det ble bevilget 1,4 mill fra det offentlige til seminstasjon.
Budsjettet var 2,3 mill. Vi er derfor ikke i mål når det gjelder
finansieringen.

•
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o Produksjonen av bukkesæd vil starte ca. 1. august.
På grunnlag av status for påmelding til inseminasjonskursene, seminstasjonen,
lagerdoser etc. gjennomgikk Avlsrådet planene for årets seminsesong.
Vedtak:

Det tas inn til semin 25 prøvebukker (to tredjedeler fra bukkeringene
og en tredjedel fra sanerte besetninger) og 10 elitebukker.
Det skal ikke tas inn bukker som er kåra på dispensasjon.
Alle prøvebukkene tas inn nå i slutten av juli. Dersom det er behov, vil en
fortsette med å produsere fra disse bukkene seinere.
Det utbetales følgende priser for bukkene:
Elitebukk: Grunnpris: kr. 2500,- +moms
Grunnpris baserer seg på en avlsindeks på 103 og avlsverdi-jur på 5, sum 108.
For hvert poeng i avvik legges det til/trekkes det fra kr. 100,Prøvebukk: Grunnpris kr. 2000,- +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. Saneringstillegg vil trappes ned etter hvert.
Tildelingskriteriene som er vedtatt tidligere, endres ikke. Disse reglene skal
også gjelde lagersæd i år.

Sak 19/06 Budsjett for avl og semin
Budsjettforslaget som ble presentert på møtet 29. mars ble lagt frem i møtet.




Sau og geit må holdes adskilt, men avl og semin må ses mer i
sammenheng heretter.
På grunn av at det ikke lenger betales for insemineringen er det mulig å
få regnskapet i 0 i 2006.
Det forventes et underskudd i 2007, men det er da kalkulert med maks
inntak av seminbukker (100 stk). Det er ikke sikkert det blir tilfelle.
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Geit

I 1000 kr

19.03.06

AVL

2005

2006

2007

Jordbruksavtalen
Tidligere avsetning
Sum inntekt

1 980
0
1 980

2 020
153
2 173

2 020
0
2 020

Sentralt
Fylke
Bukkeringene
Semingransking
Tilskott NSG Semin
Sum kostnader

740
228
512
0
500
1 980

902
228
500
100
500
2 230

1 000
200
400
450
500
2 550

0

-57

-530

2005

2006

2007

0
0
0
245
500
745

75
75
100
250
500
1000

230
50
450
250
500
1 480

Sum kostnader

1 002

900

2 263

Resultat semin

-257

100

-783

Resultat AVL og SEMIN

-257

43

-1 313

Resultat avl
SEMIN
Salg geiteholderne
Inseminasjonskurs
Avlsrådet - semingransking
"Friskere geiter"
Offentlig tilskudd
Sum inntekt

Investering seminstasjon

2 300

Etter fremleggingen av budsjettet, ble det en diskusjon om avl på geit generelt.
 Muligheten for avlsframgang er begrenset på grunn av at vi har en liten
populasjon
 Det er mindre engasjement i avlsarbeidet på geit enn på sau
 Vi må skaffe oss bedre oversikt over avlsarbeidet på geit. Det må
regnes på avlsframgang og innavl.
 For å unngå innavl, bør det antakelig være 20 elitebukker i semin
 Det kan være aktuelt å gå over på DMU på geit også. Det vil gi en
annen fleksibilitet i indeksberegningen og det kan legges inn nye
egenskaper. Selve modellen som brukes på geit i dag er god.
Vedtak:

Orienteringen om budsjettet og momenter i diskusjonen som kom fram i møtet
tas til etteretning.
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Sak 20/06 Nasjonal pris for godt geitehold
Styret har vedtatt at NSG skal ta ansvaret for å opprette en nasjonal pris for
godt geitehold. I møtet 29. mars 2006 vedtok Avlsrådet for geit at det jobbes
videre med å få på plass denne prisen med mål om at den tildeles første gang
på NSG sitt landsmøte i mars 2007.
Dokument som fulgte saken:
 Forslag til statutter for nasjonal pris for godt geitehold
Vedtak:

Forslaget til statutter justeres i henhold til det som kom fram i møtet og
sendes ut sammen med referatet.

Sak 21/06 Frie fettsyrer – ny egenskap?
Høyt innhold av frie fettsyrer i geitmelka er negativt for smaken. Det blir
rutinemessig analysert syretall i tankmelk og i melk fra enkeltgeiter. TINE har
gjennomført kartlegging og forsøk for å se på sammenhengen mellom nivå av
frie fettsyrer og smaken på melka samt fõring, avl og helse. Det er foreløpig
ikke blitt et betalingskriterium ved betalig til leverandør.
Smaksbedømming og syretall av enkeltgeiter viser svært stor variasjon
mellom dyr innen samme besetning.
Er tiden inne til å bruke analyser av frie fettsyrer i avlsarbeidet som mål på
smaksegenskaper i geitmelka?
Dokument som fulgte saken:
 Notat om frie fettsyrer av Helga Kvamsås
 Kopi av artikkel om frie fettsyrer i Sau og Geit nr. 2/06
Utdrag fra diskusjonen:
 Frie fettsyrer vil være et indirekte mål på smak og har kanskje ikke så
god sammenheng med smak.
 Det må ses på om det er grunnlag for å ta frie fettsyrer inn i avlsarbeidet
 På grunnlag av det datamaterialet som finnes, kan det regnes på
arvegrader og korrelasjoner med andre egenskaper.
 Lurt og henge seg på nå og ikke vente et halvt år.
Vedtak:

En gruppe bestående av Tormod, Thor, Helga og Ingunn følger opp saken.
Ingunn leder gruppen.

Sak 22/06 Feile beinstillinger
Det oppdages stadig nye tilfeller av feil beinstilling hos kje og da særlig hos
bukkekje. En bukkering i Troms har hatt spesielt mange tilfeller og
Avlsutvalget i Troms er skeptisk til å kåre bukker i denne ringen. De stiller
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spørsmål til om de skal ta sjansen på å videreføre eventuelle genfeil som måtte
finnes i denne ringen.
Det klassiske symptomet på feil beinstilling er framføtter som er skeive og
feilstilt allerede fra skulderpartiet og videre nedover. Det har sammenheng
med fôring og det skal være CA/P –forholdet som er feil (Nils Leine). Det kan
også være andre forhold i fôringen av kjea som spiller inn.
Hvordan kan vi få kartlagt utbredelsen av feile beinstillinger og er det aktuelt
å gjøre et genetisk studie for å se på om det er en arvelig disposisjon for
tilstanden?
Dokument som følger saken:
 Kommentarer og bilde fra Nils Leine
Vedtak:

Avlsrådet vil oppfordre Helsetjenesten for geit til å ta tak i dette og vil
legge opp til at det blir en sak i Samarbeidsrådet for helsetjenesten.

Sak 23/06 Referat – og orienteringssaker
a) Uttalelse fra Balsfjord bukkering angående omlegging av
semintjenesten på geit
Vedlegg:
 Uttalelse fra Balsfjord bukkering til Avlsutvalget for geit i Troms
 Behandling av saken i Avlsutvalget for geit i Troms – referat
b) Fadderordning ved opplæring av eierinseminører
Ved Fylkesmannen i Troms er det gitt signaler om at det kan søkes om midler
til oppfølging av nyutdannede eierinseminører. Erfarne inseminører vil da for
betaling kunne benyttes til oppfølging av eierinseminørene når de inseminerer
for første gang i egen besetning. Dette kan være et tiltak for å sikre en grundig
opplæring og vil kunne gi positive utslag på resultatene.
Dette kan være aktuelt også for andre aktuelle fylker.
c) Geitedagene 2006 i Flåm
Årets geitedager skal være i Flåm helgen 1. – 3. september.
Vedlegg:
 Program for geitedagene 2006
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Sak 24/06 Eventuelt
Tilskudd til bukkeringen i Misvær
Dokument som fulgte saken:
 E-post fra Avlsutvalget for geit i Nordland
Avlsutvalget for geit i Nordland ber om at Misvær bukkering får tilskudd for
tre bukker til tross for at de ved indeksberegningen i mai ikke fikk beregnet
avlsverdi-jur på grunn av manglende innrapportering av jurvurdering.
Avlsutvalget anbefaler at ringen får tilskudd for disse bukkene i 2006 som et
engangstilfelle. Ved granskinga i juni var avlsverdi-jur for disse bukkene på
plass. Ringen har dårlig økonomi og vil være et kjærkomment bidrag fortsatt
drift.
Vedtak:

Ringen vil få utbetalt tilskudd for disse bukkene vet tildelingen av tilskudd i
juli i år, men Avlsrådet vil være restriktiv mot å gi slike fritak fra
tilskuddsreglene i fremtiden.

.
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