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Møte i Fagrådet for geit 

 
 
Tidspunkt:  Onsdag 20. august kl. 10:00 – 12:00, 2010  
 
Deltakere:  Magnhild Nymo (leder), Ola Søgnesand, Tone Edland, Hege Gonsholt 

(vara), Thor Blichfeldt, Ingrid Østensen (ny rådgiver geit) og Trine 
Bjørnerås (sekretær) 

 
Forfall:  Tormod Ådnøy og Veronica Fagerland 
 
 
 
 

Saker: 

Sak 15/10 Innkalling og saksliste 

Sak 16/10 Referat fra møtet i Fagrådet for Geit 20.-21.01.10 

Sak 17/10 Jurvurdering geit 
Sak 18/10 Veiledende livdyrpriser -diskusjonssak 

Sak 19/10 Orienteringssaker 

Sak 20/10  Eventuelt 

REFERAT 
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Sak 15/10 Innkalling og saksliste 

 
  Saker under eventuelt:  
  a) Strategiplan Geit 
  b) Arbeidet framover/Møteplan 

 
Ny rådgiver geit, Ingrid R. Østensen, presenterte seg selv. 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 16/10 Referat fra møtet i Fagrådet for Geit 20.-21.01.10 

  
Dokument som fulgte saken: 

• Referat fra møtet i Fagrådet for Geit 20.-21. januar 2010 
 
Vedtak: Referatet fra møtet i Fagrådet for Geit 20.-21. januar godkjennes.  
 

Sak 17/10 Jurvurdering geit 
 
  Saksbehandler: Trine Bjørnerås 
 

Dokumenter som fulgte saken: 

• Siste versjon av Jurvurdering geit – veileder og instruks 
 
Saksutredning: 
I sak 04/10 ble det vedtatt å revidere videre på Jurvurderingshefte ut ifra de 
kommentarer som kom fram på møtet. Noen nye bilder med tekst er tatt med i 
tillegg til en fordelingskurve over jurpoeng i en besetning som har en god 
fordeling.  
 
Fra drøftingen: 
Jurvurderingsheftet ble gått over og kommentert. Det var enighet om at man 
skulle kunne bedømme juret og dermed hake av om det var 
marispener/dobbeltspener, ikke la mari-/dobbelspene dra jurpoenget ned. Dette 
bør være en ambisjon for neste år (2011), det må undersøkes hvor lang tid det 
tar for TINE å lage en egen kolonne i Geitkontrollen. Dagens 
jurvurderingshefte blir liggende til man har snakket med TINE, men bør 
uansett sendes ut før jul (gjerne november).  
 
Det er ønskelig med bedre jurdømming! 
- Kunne dømme forskjellene på dyra i flokken 
- Bruke hefte og bruk skalaen 
- Opplegg med studiering/opplæring 
 
Rådgiverne i TINE er stort sett trygge på jurdømming. De må benyttes ute i 
felten. Jurdømming må på kartet på regionsamlingene, da dette er TINEs 
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ansvar. NSG bidrar med kompetanse om det trengs og vil gjerne være til stede 
på samlinger i TINE.  
 

Vedtak:  Endringer som kom fram i møtet tas med i Jurvurderingsheftet som sendes til 
Fagrådet for geit for endelig godkjenning.  

 
  Det skrives et brev til sjef for TINE Rådgiving, Tone Roalkvam, der det 

fremmes ønske om at TINE lager et opplegg for jurdømming, og at det skal bli 
en viktig del av rådgivningen. TINE må også ta tak i at ikke alle rådgivere gjør 
jobben sin.  

   

Sak 18/10 Veiledende livdyrpriser -diskusjonssak 

  
Saksbehandler: Trine Bjørnerås 
 
Dokumenter som fulgte saken: 

• Se sak 06/10 i møtereferat fra møte i Fagrådet for geit 20.-
21. januar 2010.  

 
  Saksutredning: 

Flere produsenter har etterspurt oppdaterte livdyrpriser på både bukker og 
geiter. Verken TINE eller NSG for øyeblikket veiledende livdyrpriser for 
voksne geiter og geitkje. Veiledende livdyrpriser bør samkjøres med TINE, 
men kan gjerne diskuteres i Fagrådet for geit først.  
 
NSGs veiledende livdyrpriser på kåra og granska bukker bør også gjennomgås 
og diskuteres.  
 
Fra drøftingen: 
- Geiter ofte solgt i sinperioden 
- Drektighetstillegg 
- Vekt og tilvekst 
- Para eller ikke (eliteparing?) 

 
Dette er punkter som må tas i betraktning ved utarbeidelse av veiledende 
livdyrpriser på geiter og kje.  

  
Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal legge fram forslag om veiledende 

livdyrpriser for Fagrådet for geit ved neste fysiske møte.  
 
 Det bør ikke inngå alt for mange elementer i beregningen, men det må settes 

krav for å oppnå de forskjellige prissettingene. Et web-ark der man legger inn 
informasjon om dyret og som kan skrives ut er et bra alternativ.   

 
 Arbeidsgruppen blir bestående av: 
 Ola Søgnesand, Ingrid Østensen og Rune Myklebust.  
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Sak 19/10 Orienteringssaker 

   
  Saksbehandler: Trine Bjørnerås 
 
  a) Kåringsstatistikk 2010 
 

 
 

 
 
Vedtak:  Kåringsreglementet bør gjennomgås før neste kåringssesong. Det må ses på 

fordelig av avlsverdi, om avlsverdikravet er for høyt, og tilvekstkravet må 
heves.  
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Sak 20/10 Eventuelt 

 
  a) Strategiplan Geit 

NSG må få orden på planarbeidet, da dette er mangelvare. Det er ikke 
nødvendig med delstrategiplaner, men én hovedstrategiplan og handlingsplaner 
år for år.  
 

Vedtak:  Fagrådet for geit foreslår overfor styret i NSG at Strategiplan geit legges ned. 
Geita bør tas inn i den overordna strategiplanen og det må da utarbeides 
årsplaner/handlingsplaner for arbeidet som skal utføres år for år.  
 
Ny strategiplan skal vedtas på Landsmøte i NSG i mars 2011, men det bør 
orienteres om den på representantskapsmøte i NSG i oktober 2010.  

 
  b) Arbeidet framover/Møteplan 
 

Det ble foreslått nytt møte den 16.-17. november. Endret forslag til 23.-24. 
november er sendt ut.   

   
 


