REFERAT
Telefonmøte i Fagrådet for geit
Tidspunkt:

Fredag 8.oktober kl. 10:30 – 12:00, 2010

Deltakere:

Magnhild Nymo (leder), Ola Søgnesand, Helga Kvamsås, Veronica
Fagerland, Tormod Ådnøy, Tone Edland, Thor Blichfeldt, Ingrid
Østensen (sekretær)

Saker:
Sak 21/10
Sak 22/10
Sak 23/10

Innkalling og saksliste
Referat fra møtet i Fagrådet for geit 20.10.10
Helseplan geit
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Sak 21/10 Innkalling og saksliste
Ingen saker under eventuelt
Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 22/10 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 20.10.10
Dokument som fulgte saken:
 Referat fra møtet i Fagrådet for geit 20.oktober 2010
Vedtak:

Referatet fra møtet i Fagrådet for geit 20.oktober 2010 godkjennes.

Sak 23/10 Helseplan geit
Saksbehandler: Ingrid R. Østensen
Dokument som fulgte saken:
 Helseplan geit versjon 0.95
Saksutredning:
Etter initiativ fra småraselagene på geit ble Helsetjenesten for geit (HTG)
oppfordret av Norsk Sau og Geit (NSG) om å ta tak i saken vedrørende
helseutfordringer og livdyrsalg.
Det ble opprettet en arbeidsgruppe som har levert et utkast til Helseplan geit.
Fra drøftingen:
Hvert enkelt medlem i Fagrådet for geit kommenterte Helseplan geit. Det var
enighet om at planen har en rekke punkter og problemstillinger som må tas opp
til vurdering før Fagrådet for geit stiller seg bak endelig versjon av Helseplan
geit.

Fagrådet for geit ber arbeidsgruppa vurdere følgende punkter:
 1. Sammendrag
Dokumentets utforming: dagens versjon er mer en utredning enn en
plan, så et sammendrag av tiltakene vil være mer presist
 2. Journal over solgte livdyr
a) Innføre et nytt tiltak for å nå målsetningene for Helseplan geit, en
journal over solgte dyr. Opprettelse av en database der alt livdyrsalg
skal registreres
b) Innføre krav om at alt livdyrsalg skal registreres og alle dyr skal
forskriftsmessig merkes uansett hvilket nivå man er på i
helsesertifiseringssystemet
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 3. Sluttføring av Friskere geiter
Friskere geiter er snart i sluttfasen. Salg av kje fra sanerte besetninger
til de som er under sanering er et viktig tiltak for å få de gjenværende til
å sanere. Det er få besetninger av de som har sanert som vil bli
klassifisert som nivå 3 ved oppstarten av Helseplanen. Livdyrsalg fra
nivå 2 blir antakelig nødvendig. Hvordan skal dette vurderes når
Helseplanen har trådt i kraft? Skal det være tillatt å selge hunndyr fra
nivå 2 (ved visse forutsetninger) under sluttfasen av
saneringsprosjektet?
 4. Helsesertifiseringssystemet
a) Endring av punkt 4. Avsnittet “Man kan tenke seg tre steg for å
komme seg dit man ønsker i helsesertifiseringssystemet, 1, 2 og 3”,
i punkt 5.1 bør flyttes til punkt 4.2.1 som direkte omhandler
helsesertifiseringssystemet
b) Livdyr andre drøvtyggere
Tabell 5: Livdyrkjøp av andre drøvtyggere har ikke konsekvenser
for status på nivå 2- det bør være konsekvenser for status hvis disse
dyra ikke har kjent status som friske dyr
c) Tilføye krav om smittesluser
Punkt 4.4.2 omhandles persontrafikk, og det bør innføres krav om
smittesluser i besetninger på nivå (2) 3. Dette bør også inn i tabell 5
som eget punkt
d) Endre tekst i tabell 5 slik at det fremgår at det må 2 negative prøver
med 6 måneders mellomrom også for ammegeitbesetninger for alle
de tre sykdommene
 5. Salg av livdyr med andre drøvtyggere på gården
Punkt 4.4.4: “Hvis ikke andre drøvtyggere på gården blir testet og
dokumentert smittefrie, kan man ikke nå nivå 3 i
helsesertifiseringssystemet”. Dette punktet bør stå i sammenheng
med punkt 4.3 Salg av livdyr. Det bør fastsettes krav til niva 2 og 3.
Forslag til krav for besetninger nivå 3:
- Overvåke annet dyreslag like godt som geit
- Dyra må holdes i separate husdyrrom- tette skiller mellom
dyreslagene må være et minimum
 6. Ikrafttredelse
Når skal Helseplan geit tre i kraft?
 7. Revidering
Revidering av Helseplan geit etter x antall år der man hever kravene
ytterligere- går vekk ifra livdyrsalg av hanndyr på nivå 2?
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Vedtak:

1) Fagrådet for geit sender sine innspill til arbeidsgruppa. I forbindelse
med ferdigstillelse av planen ber fagrådet arbeidsgruppa å vurdere å
innarbeide de punktene arbeidsgruppa er enige i.
2) Fagrådet for geit får den endelige planen til gjennomgang og
vurderer så videre behandling av den i Fagrådet og videre i styret i
NSG.
3) Endelig plan må foreligge senest 20. november 2010, da den skal
behandles i neste styremøte i NSG 10. desember 2010.
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