REFERAT
FRA MØTET I AVLSRÅDET FOR GEIT

Møtested:

Nsg, Parkveien 71, Oslo

Møtetid:

Fredag 24. oktober 2003, kl. 09:30 – 14:45

Til stede:

Åge Lohn (leder), geiteholder i Folldal
Veronika Fagerland, geiteholder i Malangen
Tormod Ådnøy, Institutt for husdyrfag, NLH
Heiko Paulenz, Team Semin
Ewa Wallin, NSG Semin AS
Ingunn Nævdal (sekretær), Nsg
Lars Erik Wallin, Nsg (deltok på sak 02/03 og 04/03)

Saker:
Sak 01/03

Innkalling og sakliste

Sak 02/03

Konstituering

Sak 03/03

Referat fra møtet i Landsrådet for geitavl 5.mars 2003

Sak 04/03

Budsjett for 2004

Sak 05/03

"Låge indekser/låg mjølkeindeks"
- brev fra Avlsutvalget for geit i Møre og Romsdal

Sak 06/03

"Tidspunkt for beregning av indekser" - brev fra Avlsutvalget for geit i Troms.

Sak 07/03

"Høg fett% i mjølkeprøver og kva verknad har det på indeksane?" - brev fra
Avlsutvalget for geit i Møre og Romsdal

Sak 08/03

Forespørsel om å ta Boerbukker inn på seminstasjon

Sak 09/03

Seminopplegget 2004

Sak 10/03

Referat- og orienteringssaker

Sak 11/03

Eventuelt
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Sak 01/03 Innkalling og sakliste
Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 02/03 Konstituering
Med bakgrunn i at Landsrådet for geitavl er avviklet og Avlsrådet for geit er
opprettet, er sammensetningen av rådet endret. For å bli bedre kjent, ble det tatt
en presentasjonsrunde.
Lars Erik Wallin orienterte om endringen i sammensetningen av råd og utvalg i
Nsg og hensikten med dette. Det var behov for å se på endringer i forhold til
utvikling av organisasjonen. Styret i Nsg ønsket å skille mer mellom drift og
strategi. Resultatet ble blant annet opprettelse av Fagforum for geit i tillegg til
Avlsråd for geit. Fagforumet skal fokusere på strategi og langsiktige planer for
avlsarbeidet på geit, mens avlsrådet har ansvaret for den daglige drift av
avlsarbeidet.
Dokument som fulgte saken:
Organisasjons- og administrasjonsplan i Norsk sau- og geitalslag.
Strategiplan 2003-2004
Vedtak:

Avlsutvalget for geit arbeider i tråd med de retningslinjer som er gitt i forhold
til den nye organisasjons- og administrasjonsplanen og i tråd med Nsg sin
strategiplan 2003-2004.

Sak 03/03 Referat fra møtet i Landsrådet for geitavl 5.mars 2003
Kommentar til sak 12/03 b):
Offentliggjøring av nye indekser på ”gamle” bukker skulle tas opp på neste
møte i Landsrådet for geitavl. På grunn av omorganiseringen er dette en sak
som egner seg best til å bli drøftet i Fagforum for geit (se sak 06/03).

Sak 04/03 Budsjett for 2004
I forbindelse med Jordbruksforhandlingene 2003 ble det fra Nsg orientert om
behovet for midler for 2004. I etterkant kom signaler om at det var avsatt
samme sum som ble bevilget for 2003, det vil si kr. 1 800 000,-. I september
ble det sendt en formell søknad fra Nsg med kommentarer og budsjettforslag.
Søknadssummen er kr. 2 235 000,-.
Dokument som fulgte saken:
Søknad fra Nsg til Landbruksdepartementet om tilskudd for 2004, datert
26.09.03.
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Vedtak:

Avlsrådet er innforstått med at det kan bli en reduksjon på kr. 435 000,- i
budsjettet og tar dette til etterretning.

Sak 05/03 "Låge indekser/låg mjølkeindeks"
- brev fra Avlsutvalget for geit i Møre og Romsdal
Landsrådet for geitavl mottok i juni brev fra Avlsutvalget for geit i Møre og
Romsdal. I brevet stilles spørsmål om årsak til lave indekser på bukker i
bukkering 152 Sunnylven. I tillegg kommenteres lav delindeks for melk på en
av årets seminbukker (bukk nr. 1999840).
Dokument som fulgte saken:
Brev fra Avlsutvalget for geit i Møre og Romsdal, datert 06.06.03.
Utkast til svarbrev fra Avlsrådet for geit.
Skjema over seminbukkene 2003.
Vedtak:

Brevet er greit slik som det foreligger og sendes som svar på henvendelsen fra
Avlsutvalget for geit i Møre og Romsdal.

Sak 6/03

"Tidspunkt for beregning av indekser" - brev fra Avlsutvalget
for geit i Troms.
Avlsrådet for geit har mottatt brev fra Avlsutvalget for geit i Troms.
Avlsutvalget foreslår endring av tidspunktet for beregning av offisielle indekser
til april og september hvis mulig.
Dokument som fulgte saken:
- Brev fra Avlsutvalget for geit i Troms, datert 09.07.03.

Vedtak:

Kostnadene med en ekstra indeksberegning i året må utredes. Dersom det er
økonomisk grunnlag for det, vil det bli en ekstra indeksberegning i september
fra 2004.
Om det skal presenteres offisielle indekser tre ganger i året med samme krav til
avkomsgruppe, om nye indekser til ”gamle” bukker skal offentliggjøres og om
det skal beregnes indekser hyppigere var spørsmål som dukket opp på møtet og
som vil bli fremlagt til drøfting i Fagforum for geit.
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Sak 7/03

"Høg fett% i mjølkeprøver og kva verknad har det på
indeksane?" - brev fra Avlsutvalget for geit i Møre og Romsdal
I brev til Landsrådet for geitavl uttrykker Avlsutvalget for geit i Møre og
Romsdal bekymring for at dårlige rutiner under uttak av melkeprøver kan føre
til uriktige indeksverdier. Dette vil ha konsekvenser for blant annet uttak av
elitebukker.
Saken er diskutert med Vibeke Vonheim i husdyrkontrollen og rådgiver Svein
Gjørva på Sunnmøre. Vonheim foreslår at saken legges frem for Nettverk geit i
TINE.
Dokument som fulgte saken:
Brev fra Avlsutvalget for geit i Møre og Romsdal, datert 05.03.03 (mottatt
10.04.03)
E-post fra Tone Maria Hanssen til Svein Gjørva, datert 26.06.03.

Vedtak:

Avlsrådet for geit er opptatt av at datamaterialet er så riktig som mulig med
hensyn på beregning av avlsverdier. Avlsrådet vil derfor sende brev til
Nettverk geit i TINE hvor problemstillingen forklares og hvor det bes om at
rutiner rundt uttak av melkeprøver gjennomgås.

Sak 08/03 Forespørsel om å ta Boerbukker inn på seminstasjon
Boergeiteholderne Lars Borren og Per Sivert Borren kommer med spørsmål til
Avlsrådet for geit angående stambokføring av Boergeit, kåring av bukkekje og
boerbukker til semin. Saken er blitt tatt opp på tidligere møte i Landsrådet for
geitavl, men utsatt til seinere møte.
I tillegg til disse to flokkene av Boergeit er det importert en flokk som befinner
seg i Østfold (Finn Erik Blakstad, Dilling).
NSG Semin AS vil i januar 2004 invitere kontaktpersoner i alle raselag for små
raser av sau og geit til et informasjonsmøte. Der vil raselaga ha mulighet til å
uttrykke hva de ønsker med hensyn på semin.
Dokument som fulgte saken:
Brev fra Lars Borren og Per Sivert Borren, datert 09.02.03.
Vedtak:

Avlsrådet for geit går inn for at det blir etablert et tilbud om bukkesæd fra
Boergeit, og vil be om at NSG Semin AS ser på mulighetene for dette.
NSG Semin AS må få overlevert liste over de ulike raselaga for geit slik at det
blir sendt ut invitasjon til informasjonsmøtet om semin.
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Opplegg for registrering av Boergeit og andre geiteraser vil bli tatt opp i
Fagforum for geit.

Sak 09/03 Seminopplegget 2004
Av ulike årsaker ble årets sæduttak av seminbukkene mindre enn det som var
ønskelig. Det medførte at det ikke var nok sæddoser av flere av bukkene i
forhold til etterspørselen. Dette må sikres i forhold til neste sesong. Utplukket
av seminbukker må starte med det samme novemberindeksene foreligger og
avlsutvalga må tidlig informeres om hvilke bukker som er aktuelle for
besiktigelse. Seminkatalogen må også komme ut tidligere i forhold til fristen på
bestilling.
Dokument som fulgte saken:
Forslag til tidsskjema for uttak av værer til semin i 2004.
Vedtak:

På samme måte som det er gjort for sau, må det utarbeides en oversikt over
utplukket av seminbukker. Skjemaet skal inneholde hva som skal gjøres innen
hvilken tid, hvem som har ansvaret, hvordan det skal gjøres og eventuelle
tiltak. Tidskjemaet sendes til avlsutvalga.

Sak 10/03 Referat- og orienteringssaker
a) Resultat fra forprosjektet ”Seminstasjon på geit 2003”
Rapport fra Mentor AS var vedlagt.
Rapporten konkluderer med at det bør etableres en seminstasjon basert på
frossen sæd innenfor en times transport til Geno sine anlegg i Hedmark.
Saken er behandlet i styret i NSG Semin AS og blir oversendt styret i Nsg.
Dersom styret i Nsg vedtar det, vil det bli en høringsrunde på beliggenhet
av seminstasjonen i Nsg sine fylkesutvalg og avlsutvalga.
b) Møte om seminsesongen 2004 med hensyn på ”friske” bukker.
Referat fra møtet 9. oktober 2003 var vedlagt.
I møtet ble det diskutert finansiering og organisering av et seminopplegg
med ”friske” bukker i 2004. Dersom det blir seminforsøk med enkel
teknikk og eierinseminering også til neste år, vil det være aktuelt å lagre
sæddoser av disse bukkene også med tanke på ”gammel” metode. Dette for
å sikre et visst tilslag etter semin i besetninger som deltar i ”Friskere
geiter”.
c) Nord – Korea er interessert i å importere bukkesæd fra Norge.
I august i år kom det henvendelse fra den Koreanske ambassade, som ligger
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i Stockholm, om at Nord-Korea var interessert i norske geiter. I NordKorea er det matmangel og det satses nå på husdyr. På grunn av at det er
mye fjell i landet og lite dyrkbar mark vil, geiter kunne egne seg godt.
Representanter fra ambassaden har vært i kontakt med Nsg, NLH og
Utenriksdepartementet og var på besøk i Norge 23.-25. september. Etter
dette møtet ble konklusjonen at det var mest interessant å importere
bukkesæd til Nord-Korea og at de ønsker tett samarbeid med Norge for
opplæring av egne geiteeksperter med tanke på driftsmåter og
inseminasjonsteknikk. I november vil det komme svar fra UD om de kan gi
økonomisk støtte til et slikt prosjekt.
d) Kartlegging av alfaS1 kasein hos bukker
Ved IHF, NLH videreføres det arbeidet som er gjort med kartlegging av
alfaS1 kaseinet. DNA fra blodprøver av 450 avlsbukker skal sjekkes. Hva
er interessante og typiske kombinasjoner av allelet?

Sak 11/03 Eventuelt
Overordnet perspektiv på avlsarbeidet på geit
Hva skal Avlsrådet for geit arbeide mot og hva skal prioriteres i avlsarbeidet på
geit fremover?
Vedtak:

Strategi for arbeidet fremover innen avlsarbeidet på geit tas opp i Fagforum
geit.

Ingunn Nævdal
Ref.
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