REFERAT
Telefonmøte i Avlsrådet for geit
Tidspunkt:

Onsdag 11. mai 2005, kl. 12.30 – 14.30

Deltok:

Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy,
Heiko Paulenz, Ewa Wallin og Ingunn Nævdal (sekretær)
Fra styret: Magnhild Nymo og Ingrid Arneng (sak 14/05)

Sak 12/05 Innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 13/05 Referat fra møtet 12. januar 2005
Ingen kommentarer til referatet.

Sak 14/05 Veiledningsheftet for dømming av bukker og geiter
Et forslag til veiledningshefte for eksteriørdømming av bukker og geiter ble
sendt på høring hos avlsutvalga for geit med høringsfrist 21. april 2005.
Arbeidsgruppa, som utarbeidet forslaget, har gjennomgått høringsuttalelsene
og bearbeidet i henhold til disse.
Avlsrådet gikk gjennom alle uttalelsene fra avlsutvalga og det ble orientert om
arbeidsgruppas begrunnelse der det ikke var tatt hensyn til høringsuttalelsene.
Avlsrådets medlemmer og representantene fra styret hadde lite innvendinger
mot det arbeidet som var gjort av arbeidsgruppa. Det ble påpekt at Norsk sauog geitalslag må endres til Norsk Sau og Geit. Heftet kan gjerne være i A4format, men dersom det er tid med hensyn på tilrettelegging før trykking, kan
A5-format vurderes. Det kunne vært fint med en nynorsk versjon av heftet,
men dette kan eventuelt komme seinere.
Dokument som fulgte saken:
•
•

Bearbeidet utkast til veiledningshefte etter høring hos avlsutvalga.
Høringsuttalelser fra Avlsutvalga for geit i Oppland, Buskerud,
Hordaland, Møre og Romsdal og Troms.
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Vedtak:

Veiledningsheftet ferdigstilles i henhold til kommentarene som fremkom i
møtet. Det ferdigtrykte heftet sendes avlsutvalga, bukkeringene og
geiterådgiverne i Tine.

Sak 15/05 Sædtilgang i seminsesongen 2005
Ewa Wallin orienterte om situasjonen:
Etter annonsering om leie av fjøs til seminstasjon for bukker i Stange, har det
meldt seg 14 kandidater. Det vil likevel ikke stå klar en egen seminstasjon for
bukker til august i år, som tidligere annonsert. I styremøte i NSG Semin 4. mai
ble det vedtatt at den nye stasjonen vil være klar våren 2006. En prosjektgruppe
skal jobbe med dette. Geno Hallsteingård Seminstasjon kan ta inn seminbukker
i august for årets produksjon av bukkesæd. 10 elitebukker og 10 friske
prøvebukker skal da inntransporteres til Hallsteingård rundt 20. juli.
Produksjonen starter 1. august og utsendingen av sæd starter ca. 20. august.
Det blir problemer med å få laget en seminkatalog i år på grunn av at
produksjonen av bukkesæd blir samtidig med paringssesongen.
Dokument som fulgte saken:
• Brev fra Avlsutvalget i Møre og Romsdal angående sædtilgangen i
seminsesongen 2005.
Vedtak:

Avlsrådet tar orienteringen til etterretning. Det er viktig at bukkene ikke blir
sendt direkte til slakt etter at produksjonen er ferdig på Hallsteingård. Med
hensyn på prøvebukkene som skal granskes og et eventuelt forsøk om
sædkvalitet gjennom året, er det viktig å ta vare på bukkene.
Det blir ikke laget en seminkatalog i år på samme måte som tidligere. All
informasjon om seminbukkene blir sendt ut sammen med bestillingslisten.
Etter at bukkene ankommer Hallsteingård blir det tatt bilder som legges ut på
NSG sin nettside.

Sak 16/05 Seminforsøk 2005
Heiko orienterte om planene for årets seminforsøk:
Tidligere forsøk har vist at det finnes store forskjeller når det gjelder
fruktbarheten til de forskjellige bukkene. Det er derfor interessant å se
nærmere på dette for å finne metoder for å luke bort de dårligste.
Gjennomføring: Det brukes like mange sæddoser fra alle de 20 bukkene som
skal på stasjonen og som er villige til å gi sæd. Det er sannsynligvis ikke mulig
å få sæd fra alle bukkene. Bukkene skal brukes i omtrent like stor omfang i alle
besetninger, siden vi vet at besetningen har en effekt. Det er kun besetninger
som har vært med i forsøk før som får tilbud om å delta.
Fjorårets forsøk viste best resultat med en dosestørrelse på 400 millioner
sædceller. Det vil derfor i årets forsøk bare bli brukt denne dosestørrelsen.
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Noen doser fra hver bukk spares for å undersøkes nærmere på laboratoriet.
Sædkvaliteten som er vurdert på laboratoriet kan dermed sammenlignes med
tilslaget i felten for den enkelte bukk.
Vedtak:

Avlsrådet hadde ingen innvendinger mot forsøksplanene. Interessen og
muligheten for å delta i forsøket hos de som har deltatt tidligere må kartlegges.

Sak 17/05 Fremdrift for etablering av seminringen
Reglene for seminringen ble godkjent av styret i NSG 15. mars i år. På grunn
av at eierinseminering på geit kun er tillatt i forsøkssammenheng er det litt
tidlig å starte opp med seminringen for fullt. Det er likevel mulig å begynne
med denne i år og håpe at det er mulig å få eierinseminering på plass som en
godkjent metode til neste år.
Vedtak:

Reglene trykkes / kopieres opp og det informeres om reglene for seminringen i
NSG sine organer (Sau og Geit etc). Videre fremdrift vurderes fortløpende og
sammen med den nye avlssjefen.

Sak 18/05 Eventuelt
Behovet for et møte i avlsrådet før sommerferien vurderes i forhold til
innkomne saker.
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