Tidspunkt: Onsdag 17. mars 2004, kl. 13:00 – 14:30
Deltakere: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy,
Heiko Paulenz, Ewa Wallin, Ingunn Nævdal (sekretær)

Sak 02/04 Innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 03/04 Referat fra møtet 4. februar 2004
Ingen kommentarer til referatet.

Sak 04/04 Høring på strategi for fremtidig seminstasjon for bukk
Jan Tandle i Mentor AS har utarbeidet et forprosjektnotat angående seminstasjon geit. Notatet
er utarbeidet høsten 2003 på grunnlag av samtaler med aktuelle personer. I desember 2003 ble
saken sendt ut på høring i organisasjonen med frist 15. februar 2004.
Det er mottatt uttalelser fra tre fylker; Oppland, Sogn og Fjordane og Troms. I tillegg har
Avlsutvalget for geit i Møre og Romsdal sendt på nytt et brev som ble tilsendt Landsrådet for
geitavl i februar 2002 angående plassering av seminstasjon for geit. Brevet var fra både
avlsutvalget i Møre og Romsdal og avlsutvalget i Sogn og Fjordane.
Styret i NSG Semin AS og styret i Nsg ønsker at Avlsrådet for geit kommer med en uttalelse
etter den høringsrunden som har vært.
Dokument som fulgte saken:
Brev fra NSG Semin AS til Nsg, datert 05.11.03
Forprosjektnotat fra Mentor AS, datert 30.09.03
Høringsuttalelse fra Oppland sau- og geitalslag, datert 19.02.04
Høringsuttalelse fra Avlsutvalget for geit i Sogn og Fjordane.
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Høringsuttalelse fra Troms sau- og geitalslag, datert 17.02.04
Brev fra Avlsutvalget i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, datert 19.02.02
Geno Hallsteingård Seminstasjon har gitt signaler om at det kan bli problematisk å bruke
stasjonen til seminbukker til neste år. Det haster derfor med å komme i gang med arbeidet
med en seminstasjon for bukker.
Vedtak:
Avlsrådet for geit mener det haster å få etablert en egen seminstasjon for bukker. Arbeidet
med å øke omfanget av KS vil kunne hemmes av at det ikke er en egen stasjon for geit. I
tilknytning til Geno sine anlegg i Stange finnes det både utstyr og den nødvendige
kompetansen og fagmiljøet til å kunne få på plass en stasjon innen rimelig kort tid. Med det
lille omfanget som er av semin i dag mener avlsrådet det ikke er økonomisk forsvarlig å
etablere mer enn én stasjon i første omgang. Bruk av fersk sæd er per i dag lite aktuelt fordi
det vil innebære høye kostnader med hensyn til produksjon og distribusjon. Etablering av en
stasjon i Troms anser avlsrådet som kun aktuelt i denne omgang dersom det er aktuelt med
bruk av fersk sæd.
Det bør være flere enn én seminstasjon for bukk på lengre sikt. Særlig dersom
seminomfanget øker betydelig og på grunn av eventuelle sykdomsutbrudd samt høye
transportkostnader når det blir mange bukker som skal inn til semin. Lokalisering av en
ekstra stasjon kan diskuteres i neste runde.
Avlsrådet for geit vil derfor tilrå styret i Nsg og styret i NSG Semin AS at det i første
omgang etableres en seminstasjon for bukk i tilknytning til Geno sitt anlegg på Store Ree,
Stange.

Sak 05/04 Referat- og orienteringssaker
a) Møte om samarbeid og semin på ”små” raser av sau og geit 28. januar 2004
b) Fagsamling for geiterådgivere i TINE i april. Avl på programmet.
c) Geitedager i Troms helgen 27.-29. august 2004

Sak 06/04 Eventuelt
a) Uttak av seminbukker 2004
Medlemmene i avlsrådet ble tilsendt liste over aktuelle seminbukker med indekser,
avstamming og eksteriørvurdering. Forslag til prioritering var satt opp. Det ble diskutert om
det er uklokt å ta inn på stasjonen tre bukker som er negative på delindeksen for melk. Disse
bukkene er svært gode på innhold og derfor interessante. I tillegg ble det diskusjon rundt
andre bukker som ikke var høyt prioriterte, men som hadde høy avlsindeks.
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Produksjonsmålet er 1500 doser. Innsettet av seminbukkene er forsinket på grunn av at tre av
de ”friske” bukkene som står på Hallsteingård ikke har fungert. Det ble diskutert om det skal
tas inn en til to bukker mer enn det som var planlagt for å nå produksjonsmålet og i tillegg
produsere forsøksdoser.
Vedtak:
Avlskonsulenten plukker ut seminbukkene i henhold til det som ble diskutert på møtet.
Mulighetene for å sette inn 8-9 bukker på stasjonen undersøkes med Hallsteingård.

b) Neste møte
Neste møte i Avlsrådet for geit blir 21. april hos Nsg i Oslo.
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