Tidspunkt: Onsdag 15. september 2004, kl. 09.30 – 15:00
Sted: Nsg sine lokaler i Parkveien 71, Oslo
Til stede: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy,
Heiko Paulenz, Ewa Wallin, Ingunn Nævdal (sekretær),
Lars Erik Wallin (sak 18/04 og 21/04)

Sak 14/04 Innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 15/04 Referat fra møtet 21. april 2004
Dokument som fulgte saken:
• Referat fra møtet i Avlsrådet for geit 21. april 2004
Sak 09/04: NSG har mottatt brev fra Norsk Mohairlag og Norsk Kasjmirlag med
tilbakemelding på ønsker og behov for oppretting av et registreringssystem for andre raser enn
melkegeit. Innspillene blir sammenstilt og overlevert styret.
Sak 11/04: Arbeidsgruppa for utarbeidelse av et veiledningshefte for dømming av bukk og
geit er nedsatt og skal ha sitt første møte 23. september. Gruppa består av Nina Lorentsen fra
Troms, Ola Søgnesand fra Sogn og Fjordane og Gunnar Haugo fra Telemark. Ingunn Nævdal
er sekretær.

Sak 16/04 Program for møtet i Fagforum geit
Det blir møte i Fagforum geit i forbindelse med representantskapsmøtet 20.-21. oktober i
Oslo. Lederne i avlsutvalga er invitert til å delta. Deler av møtet blir felles med
representantskapet.
Dokument som fulgte saken:
• Foreløpig program for møte i Fagforum geit 20. – 21. april
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Programmet ble gjennomgått.
Vedtak:
Sekretæren får i oppgave å endre tidsskjemaet i programmet i forhold til de endringer som
vil bli gjort i representantskapsmøtet. Programmets innhold vil bli stående uendret.
Gruppearbeidene skal inneholde spørsmål rundt vyer i geiteholdet, opplegg for snappa
kåra bukker til semin, betalingsvilje for bruk av semin m.m. Utkast til gruppeoppgaver
sendes avlsrådet i forkant av møtet.

Sak 17/04 Kvalitet og tilbakemelding på de bukker som blir tatt ut til
semin
Avlsutvalget for geit har mottatt en oppfordring fra Avlsutvalget for geit i Sogn og Fjordane
om å bedre sikre kvaliteten på seminbukkene og kaste ut de bukkene som ikke holder mål.
Det hevdes at det har vært en tilføring gjennom semin av negative egenskaper, som ekstra/doble spener og overbitt.
Dokument som fulgte saken:
• Brev fra Avlsutvalget for geit i Sogn og Fjordane med vedlegg fra Rune Myklebust,
Oldedalen.
Vedtak:
En forespørsel om det er et generelt problem med ekstraspener, feilbitt etc. sendes
bukkeringene. Spørsmålet tas også opp på møtet i fagforumet i oktober.
Dersom dette er et generelt problem, må det utarbeides et system for registrering av negative
egenskaper. Muligheten for registrering i geitekontrollen må da undersøkes. Alternativet er at
NSG sender ut skjema for registrering til bukkeringene.

Sak 18/04 Etablering av bukkering 100 Semin
Bukker som kåres i sanerte besetninger innrapporteres til bukkedatabasen med ringnr. 100.
Bukker som har far som ikke er kåra kommer ikke inn i bukkedatabanken. Disse kan derimot
behandles som importbukker og innrapporteres sentralt. Skjema må da sendes NSG.
I prosjekt ”Friskere geiter” har 22 deltakere sanert besetningen. Det er bevilget midler til
videre sanering av hele geiteholdet og mange har nå meldt seg interessert. For oppstart i år er
det 36 produsenter som har konkrete planer og for neste år har det foreløpig meldt seg 60
interesserte.
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Det ble sendt ut sæd fra fire ”friske” bukker til besetninger i ”Friskere geiter”. Disse dosene
benyttes i forsøk. I tillegg fikk deltakerne tilbud om sæd fra fem av elitebukkene som var
negative for CAE. Åtte av deltakerne benyttet seg av dette tilbudet.
Det ble diskutert hvordan en seminring skal fungere. Friske bukker som er kåra må stilles til
disposisjon til semin. Det blir viktig å rekruttere gode dyr til gransking. Bør det i denne ringen
være styrt påsett etter semin fra sentralt hold?
Dokument som fulgte saken:
• Liste over deltakere i prosjekt ”Friskere geiter”
• Liste over produsenter som ønsker å sanere og delta i ”Friskere geiter”
Vedtak:
Det settes ned en gruppe som skal se på regler og opplegg for bukkering 100 Semin. Gruppa
vil bestå av Tormod Ådnøy, Lars Erik Wallin, Nils Leine, Rune Myklebust og Ingunn
Nævdal.
Mandat for arbeidet i gruppa vil bli utarbeidet av administrasjonen. Det tas sikte på at arbeidet
kommer raskt i gang og at noe av dette vil bli presentert på møtet i fagforumet i oktober.

Sak 19/04 Seminsesongen 2005
Det ble tatt inn 8 elitebukker på Geno Hallsteingård seminstasjon i vår. Fra disse bukkene ble
det sendt ut ca. 950 doser utenom forsøk og ca. 690 forsøksdoser. Tre av elitebukkene
produserte færre doser enn det som var etterspurt fra bukkeringene.
Fra sanerte besetninger ble det tatt inn 7 bukker, fire av disse leverte god nok sæd, og det ble
sendt ut 638 doser til forsøk.
Dokument som fulgte saken:
• Avtale for produksjonen av bukkesæd 2004 mellom Geno Hallsteingård Seminstasjon
og NSG Semin AS.
Vedtak:
For seminsesongen 2005 er det aktuelt å ta inn like mange elitebukker til semin som før.
Produksjonsmålet i 2004 (1500 doser) er også aktuelt for neste år. Dersom det åpnes for
eierinseminering utenom forsøk bør produksjonsmålet dobles.
Produksjon av forsøksdoser og gjennomføring av forsøk i 2005 er ønskelig.
Det må i 2005 også tas inn ”friske” bukker til semin. Antall bukker må vurderes i forhold til
det som arbeidsgruppa for Avl og Helse kommer frem til (jmf. sak 18/04).
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Sak 20/04 Ønsker og behov i forhold til ny seminstasjon for bukker
I arbeidet med å etablere en egen seminstasjon for bukker ønsker NSG Semin AS å få en
beskrivelse fra avlsrådet på ønsker og behov.
Momenter som kom frem i møtet:
⇒ Om ca. 10 år kan det bli aktuelt med en årlig produksjon på nærmere 15.000 doser
med bukkesæd.
⇒ Antall prøvebukker på stasjonen kan i løpet av de neste 5 årene komme opp i 25. På
lengre sikt (10 år) kan antallet komme opp i 50.
⇒ For at bukker kan bli stående på stasjonen over lengre perioder bør det totalt være
plass til 100 bukker.
⇒ Stasjonen må kunne nyttes hele året.
Vedtak:
På bakgrunn av det som kom frem i møtet lages det en beskrivelse fra avlsrådet på ønsker og
behov i forhold til ny seminstasjon. Beskrivelsen oversendes NSG Semin AS.

Sak 21/04 Referat- og orienteringssaker
a)

Høring: Endring på strukturen av småfeavlen
Dokument som var vedlagt:
• Brevet fra Nsg med vedlagte organisasjonskart som ble sendt på høring 6. mai
2004.
• Høringssvar som omhandler geitavlen.

b)

Nye rutiner for indeksberegning
Dokument som var vedlagt:
• Oppsett på de nye rutinene for indeksberegninga.

Sak 22/04 Eventuelt
a)

Neste møte
Dato for neste møte i Avlsrådet for geit er satt til 25. november 2004.

Ingunn Nævdal
ref.
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