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Møte i Avlsrådet for geit 
 

Tidspunkt: Torsdag 1. desember 2005, kl. 14:00 – 16:00 
 

Sted:   Thon Hotell Arena, Lillestrøm 
 

Deltakere: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Helga 
Kvamsås 
Thor Blichfeldt og Ingunn Nævdal (sekretær), NSG 

 

REFERAT 
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Sak 31/05 Innkalling og sakliste 
 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 
 
 

Sak 32/05 Referat fra møtet 14. september 2005 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Referat fra møtet i Avlsrådet for geit 14. september 2005 
 
  Ingen kommentarer til referatet. 
 
 

Sak 33/05 Avlsarbeidet på geit: Tiltak og organisering 
 
Bakgrunn for denne saken var tidligere diskusjoner i avlsrådet og drøfting på 
fagforumsmøtet 30. november – 1. desember (Jmf. referat fra Fagforum geit).  
 
Avlsrådet skulle ta stilling til følgende punkter: 
 

• Granskingsopplegget framover (bukkering med naturlig paring - 
semingransking) 

• Seminring, eller bare semingransking uten en formell seminring (eget 
notat) 

• Formell organisering (region, regionkonsulent) 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Notat utsendt til fagforumsmøtet fra avlsavdelingen i NSG; Avlsarbeidet 

på geit: Tiltak og organisering. 

• Notat fra Thor Blichfeldt med tittel: Seminring, eller bare semingransking 
uten formell seminring? 

 
Vedtak:  

a) Seminringen realiseres ikke 
På grunnlag av innspill fra Fagforum geit tas det sikte på å gå over til 
semingransking i en løser form enn Seminringen. Styret i NSG må informeres om 
at organiseringen av Seminringen utsettes på bakgrunn av usikkerhet om 
tilslutning sett i forhold til seminresultat, forpliktelser for medlemmene etc. 
 

b) Semingransking 2006 
Neste sesong settes det inn inntil 50 prøvebukker til semin for semingransking. På 
grunnlag av Geitekontrollen lages det lister med oversikt over eliteparinger. Alle 
besetninger vurderes. Det må oppfordres til å ta vare på bukker etter gode paringer. 
Det må klareres med styringsgruppa for prosjekt Friskere geiter om det, i en 
periode framover, kan insemineres med sæd fra ikke-sanerte bukker i sanerte 
besetninger.  
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c) Elitebukker i semin 2006 
Det plukkes ut 5-10 elitebukker fra bukkeringer til semin i 2006 som tidligere år. 
 

d) Bukkeringene framover 
I tillegg til det skisserte semingranskingsopplegget vil det fortsatt være 
bukkeringer i drift neste sesong. Fagforum gikk inn for en gradvis avvikling av 
bukkeringsystemet. Avlsrådet vil derfor ikke gå inn for en styrt avvikling. Styret i 
den enkelte bukkering må selv vurdere om det er grunnlag for fortsatt drift etter 
reduksjon av medlemmer på grunn av deltakelse i Friskere geiter. Kravet om minst 
3 besetninger for å kunne drive en bukkering opprettholdes. 
 

e) Ikke endring av organiseringen av avlsarbeidet 
Avlsrådet ønsker som Fagforumet å beholde dagens organisering av avlsarbeidet 
på geit en stund til. Styret må informeres om dette. 
 
Det er ønskelig å fortsette med de samme sekretærene i avlsutvalga som før. Det 
må derfor avklares om de aktuelle fylkesagronomene fortsatt kan jobbe med 
geitavl.  
 
Overføringen av midler til det fylkesvise avlsarbeidet på geit må fortsette i samme 
størrelsesorden dersom dagens organisering opprettholdes. 
 
Avlrådet for geit vil vurdere organiseringen av avlsarbeidet på geit på nytt og legge 
fram en rapport for styret før neste landsmøte (mars, 2007).  
 
Styret må oppnevne et avlsråd for denne perioden fram til sommeren 2007. 
Avlsrådet anbefaler at følgene gis plass i Avlsrådet for geit.  
 
* 2 fra NSG, oppnevnt av styret i NSG (en av disse er leder) 
* 1 fra TINE 
* 1 fra UMB 
 
Rådgiver geitavl er sekretær. Avlssjefen i NSG har møterett og –plikt. 
 

f) Lokal avlsrådgivning 
En avtale med TINE anses som en bedre løsning for geiteholdet enn egne 
regionkonsulenter på geit. 
 
Administrasjonen i NSG bes ta kontakt med TINE og forhandle avtale om lokal 
avlsrådgiving. 

 
 

Sak 34/05 Nytt jurvurderingssystem 
 
Bakgrunn for denne saken var også her tidligere behandling i avlsrådet og 
drøfting på fagforumsmøtet. 
 
En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til nytt system for jurvurdering. To 
alternativer ble presentert for fagforumet. I det ene alternativet registreres 4 
egenskaper; jureksteriør, utmelkingshastighet, lekkasje og lynne. Det settes ett 
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poeng for hver egenskap. I det andre alternativet settes det kun poeng for 
jureksteriør.  
 
Fagforumet ønsket registrering av jureksteriør og utmelkingshastighet. Disse 
to egenskapene var viktig å forbedre og inkludere i avlsmålet. 

 
Dokument som fulgte saken: 

• Rapport om forslag til nytt system for jurvurdering fra arbeidsgruppa.  
 
Vedtak: Avlsrådet mener det er viktig å registrere lekkasje i tillegg til jureksteriør og 

utmelkingshastighet. Dette for å være trygg på at en ikke får problemer med 
lekkasje ved utbedring av utmelkingshastighet. Følgende egenskaper og skala 
vil inngå i det nye systemet for jurvurdering: 

• Jureksteriør: skala 1–10 

• Utmelkingshastighet: skala 1–4 

• Lekkasje: skala 1–4  
Det tas ikke hensyn til lynne i jurvurderinga. Dårlig lynne tas hensyn til i 
forbindelse med utrangering. 

   
Hvordan indekser for jurvurderinga skal presenteres og hvilken skala som skal 
brukes, vil bli vurdert seinere. 

 
 

Sak 35/05 Avlsstatuetten for bukker 2005 
   
  Avlsstatuetten deles ut av NSG etter innstilling fra Avlsrådet for geit. 

   
  Reglene for tildeling av avlsstatuetten (revidert 1999) er som følger: 

"Avlsstatuetten tildeles oppdretter av den bukken som ved beregning av offisiell 

indeks (november/desember) det året bukken er omlag 4 år gammel (kåringsår + 

3), oppnår høgste poengsum når en summerer indeks og avlsverdi-jur.  

Bukken må ha fått avlsverdi-jur på minst 4 og minimum 95 på delindeksene. Får 

flere bukker beregna lik poengsum, blir den bukken som har flest døtre bak 

avdråttsindeksen rangert først”. 

 
På neste side er det satt opp en oversikt over de 3 beste bukkene ved 
avkomsgranskinga i november 2005 (med kåringsår 2002), basert på 
avlsindeks og avlsverdi-jur.  

 
Bukk 

nr. 
Ring Avls- 

indeks 
Melk Prot Lakt Fett Aj Sum 

(Ind.+Aj) 
Døtre/ 
buskap 

Oppaler 

2002855 197 126 112 116 99 112 6 132 17/3 Veronika Fagerland, 
9056 Mortenhals 

2002745 184 118 109 106 97 110 7 125 24/8 Karl Johan Krokstrand, 
8114 Tollå 

2002045 52 112 108 101 107 101 7 119 24/4 Ragnhild og Øyvind 
Krogsveen, 2634 Fåvang 
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Vedtak: Avlsrådet for geit tilrår styret i NSG at avlsstatuetten for bukk 2005 tildeles 
Veronika Fagerland og Asmund Ingar Johansen fra Mortenhals i Troms for 
bukken 2002855 Fawaz. Ved avkomsgranskinga i november 2005 fikk bukken 
avlsindeks 126 og avlsverdi-jur 6. Ingen delindekser var under 95 poeng. 
 

 

Sak 36/05 Referat- og orienteringssaker 
 
a) Prosjekt Friskere geiter 
Deltaking pr. november 2005 

Saneringsår  Antall   
buskaper 

1994 1 
1996 1 
2001 1 
2002 11 
2003 6 
2004 14 
2005 31 
2006 45 
2007 34 
2008 7 
Sum 152 

 

 
b) Kurs innen avlsarbeid på geit 
 
Dommerkurs i Troms: 
Torsdag 24. november ble det holdt kurs for kåringsdommere i Troms. Kurset 
bestod av en teoridel og en praktisk del. 
 
Geitskule på Vestlandet: 
I forbindelse med Geitskule på Vestlandet skal det være en avlsmodul. Kurset 
går over to dager. Det vil bli avholdt på Skei i Jølster og i Aurland i desember 
og på Stranda og i Ørsta i januar. 
 
c) Nasjonal NORA-pris? 
 
Prosjekt NORA i Nord-Norge (avsluttet i 2003) opprettet i 2001 ”NORA-
prisen”. Prisen var primært for geitebøndene og bygget på satsingsområdene til 
NORA-prosjektet. Prisen ble tildelt ”person/personer innenfor geiteholdet som 

har utmerket seg innenfor ett eller flere av satsingsområdene i NORA-

prosjektet. Vedkommende må samtidig være en eksponent for god dyrevelferd 

og et etisk  driftsopplegg”. 
 
De syv satsingsområdene i NORA-prosjektet var følgende: 
1. Kompetanse 
2. Engasjement og rekruttering 
3. Melkekvalitet 
4. Forebyggende helsearbeid 



Referat fra møtet i Avlsrådet for geit 1. desember 2005 6 

5. Økonomi 
6. Produktutvikling 
7. Kjøttproduksjon 
 
Målsetningen med NORA-prisen var å: 

• Stimulere til fortsatt kvalitetsbedring på produkt og drift i geiteholdet.  

• Øke oppmerksomheten omkring, og skape positive holdninger til geita og 
produkter fra geita i Nord-Norge 

 
Involverte i NORA-prosjektet har henvendt seg til NSG og spør om det er 
interesse for å gjøre dette om til en nasjonal pris. Styret i NSG behandlet 
saken i møtet 25. november. 

 
Styret går inn for at NSG tar ansvaret for en nasjonal pris for geit som 
videreføring av NORA-prisen. Administrasjonen bes ta kontakt med aktuelle 
samarbeidspartnere og arbeide videre med utforming og statutter.  

 
 
Sak 37/05 Eventuelt 
 

a) Tilskudd for granska bukker som er slaktet 
 
Det utbetales tilskudd for bukker når de er ca. to og ett halvt år gamle. Enkelte 
bukker kan av ulike årsaker være slaktet eller døde før de har fått sin første 
indeks, men oppfyller likevel kriteriene for å få tilskudd. Disse bukkene vil 
ikke kunne bli brukt som elitebukker. Er det riktig at det blir utbetalt tilskudd 
for bukker som er slaktet? Besetninger og hele bukkeringer som blir med i 
prosjekt Friskere geiter vil i forbindelse med sanering måtte slakte 
avlsbukkene. Skal det likevel utbetales tilskudd i slike tilfeller? 

 
Vedtak: Det tas ikke stilling til dette nå. Saken tas opp igjen før utbetaling av tilskudd i 

juni 2006. 
 
 

b) Etterbetaling av tilskudd i år? 
 
Dersom det har vært granskingsmidler igjen på budsjettet ved årets slutt, har 
det vært vanlig å etterbetale tilskudd til ringene. 

 
Vedtak: Det er ikke rom for å utbetale mer tilskudd for bukkene i år.  
 
 

c) Neste møte i avlsrådet 
  

Vedtak: Neste møte i Avlsrådet for geit blir onsdag 29. mars 2006. 
 
 

 


