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Sak 9/16 Saksliste 
 

Vedtak:  
Sakslista godkjennes. 

 

Sak 10/16 Referat fra telefonmøte i Fagrådet for geit 23. mai 2016 
 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 
 
Dokument som fulgte saken: 

 Referat fra telefonmøte i Fagrådet for geit 23. mai 2016 

 
Vedtak: 
Referatet fra telefonmøte i Fagrådet for geit 23. mai 2016 godkjennes. 

 

Sak 11/16 Tilskuddsutbetaling 2016 
 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 
 
Dokument som fulgte saken: 

 Oversikt over tilskuddsutbetaling 2016 

Saksutredning: 
Novemberindeksen ligger til grunn for tilskuddsutbetalingen for 2013-årgangen med 
prøvebukker. Totalt 51 bukker er berettiget granskingstilskudd. 
 
Seminkravet:  

 Besetningen som gransker prøvebukk må samtidig oppnå seminkravet, dvs. at i 

samme sesongen som prøvebukken brukes blir det gjennomført inseminasjoner som 

resulterer i påsett av semindøtre i samme årgang som døtre til prøvebukken. 

 

 En avlsbesetning som gransker i egen flokk må ha minst 3 semindøtre, en bukkering 

må ha minst 6 semindøtre fordelt på minst 2 besetninger.  

 

 Besetninger som ikke oppfyller seminkravet vil få redusert det opprinnelige 

granskingstilskuddet de er berettiget til med 50 %. 

Krav til bukken: 

 Bukken som er berettiget tilskudd må ha minst 120 i samlet avlsverdi ved første 

indekskjøring etter at bukken har fylt 6 måneder. 

 
I sak 35/14 Tilskuddsutbetaling 2014 vedtok Fagrådet nye målsettinger for 
granskingstilskuddssatser for 2016, 2017 og 2018. Fra og med 2015 fjernes 
dattertillegget, og fra 2016 økes indekstillegget med kr. 50,-. Indekspoeng over 105 gir 
indekstillegg på kr. 100,-. 
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Granskingstilskuddet 2016 baserer seg på følgende satser: 
 
Grunnpris per bukk:      kr. 1 700,- 
Gjennomsnittlig indekstilskudd per bukk:    kr. 1 384,- 
 
Beregnet snittpris per bukk:     kr. 3 084,- 
Beregnet granskingstilskudd for godkjente bukker:  kr. 151 350,- 
 
Fire bukker kommer fra tre besetninger som ikke har oppfylt seminkravet. 
 

 

Status antall prøvebukker og avkomsgranska bukker 
På bakgrunn av bukker som er satt inn som prøvebukker i 2013 og som i 
utgangspunktet skulle vært berettiget tilskudd, kan en trekke fram følgende årsaker til 
at antallet bukker som er berettiget tilskudd er færre: 
 

 15 % fikk ikke nok døtre i produksjon i 2015 

 10 % ble slakta før de fikk offisiell indeks 

 9 % hadde ikke 120 i avlsverdi ved 6 måneders alder 

 

Tilskudds- 
år 

Bukke- 
årgang 

Antall 
innmeldte 

prøve- 
bukker 

Antall bukker 
på 

tilskudds-
lista 

Antall bukker 
med 

120 i indeks* 
 

Antall bukker 
med offisiell 

indeks** 

Oppfylt 
seminkrav 

2015 2012 114 57 51 39 39 

2016 2013 110 88 79 51 47 

2017 2014 129     

2018 2015 148     

2019 2016 155     

*Antall prøvebukker i besetningene som har fått 120 i indeks ved 6 mnd. alder 

** Antall bukker som er ferdig gransket (har fått offisiell indeks) og fremdeles er i    
       opprinnelsesbesetningen 

 
Antallet bukker som er berettiget tilskudd har økt med 12 bukker sammenlignet med 
2015, men det er fortsatt for mange bukker som blir satt inn til gransking og som ikke 
er berettiget granskingstilskudd tre år etter.  
 
Vedtak: 

Utbetaling av granskingstilskuddet 2016 godkjennes.  
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Sak 12/16 Statuett for beste bukk 
 

Saksbehandler: Ingrid R. Østensen 
 

Saksutredning: 
Fagrådet for geit må komme med en tilrådning til styret i NSG om hvem som skal få 
tildelt avlsstatuetten for beste avkomsgranska bukk i 2016. 
 
Statuetten tildeles oppdretter av den avkomsgranska bukken som har den høyeste samlede 
avlsverdien ved indeksberegningen i november. 
 
Regler for tildeling av avlsstatuetten stiller følgende krav: 
 

 Til bukken: 
o Må være født i en avlsbesetning. 
o Må være minst 3,5 år gammel (kåringsår + 3) på tildelingstidspunktet. 
o Må ha fått offisiell indeks, der et tilstrekkelig antall av døtrene står i avlsbesetningen(e). 
o Må være i live når den får offentlig indeks, eller  
vært tatt inn til semin som ungbukk. 
o Kan ikke ha fått avlsstatuetten tidligere år. 
 

 Til oppdretter/besetning: 
o Oppdretter må være hovedmedlem i NSG eller husstandsmedlem knyttet til et 
hovedmedlemsskap for besetningen det året bukken får offisiell indeks. 
o Besetningen må ha vært avlsbesetning i perioden fra bukken ble født til den fikk offisiell 
indeks. 
 

 Dersom det er flere bukker som har samme avlsverdi, er det den bukken som har flest 
analyser bak avlsverdien som blir rangert først. 
 
Novemberindeksen 2016: 

 

Kåringsnr. Navn 
Avls- 
verdi 

Kas-
ein 

Døtre i produksjon Jurv 
Kommentar 

Besetn. Døtre Kontr. Analyser Døtre 

2011431 SOGNINGEN 145 5 5 17 80 46 14 
Fikk avlsstatuetten 

i 2014 

2014156 SNØPRINS 144 5 1 7 29 20 7 
Ikke gransket i 
avlsbesetning 

2013107 JULLIEN 139 5 2 17 94 89 16  

2011148 BROKKEN 138 5 4 43 385 271 41  

 
Bukken 2011431 Sogningen fikk tildelt avlsstatuetten i 2014 og er derfor ikke kandidat til 
å motta prisen. 
 
Bukken 2014156 Snøprins ble solgt som kåra bukk fra en avlsbesetning til en 
bruksbesetning. Bukken er granska i en bruksbesetning og er derfor ikke kandidat til å 
motta prisen. 
 
Bukken 2013107 Jullien er født og avkomsgranska i avlsbesetningen til Veronica 
Fagerland og Asmund Ingar Johansen. I 2015 ble bukken tatt inn på seminstasjonen. 
Både bukk og oppdretter/besetning overholder de krav som stilles for at prisen kan 
tildeles. 
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Vedtak: 
Fagrådet for geit råder styret i NSG til å tildele avlsstatuetten for beste avkomsgranska 
bukk i 2016 til Veronica Fagerland og Asmund Ingar Johansen fra Fjellbygda for bukken 
2013107 JULLIEN. 

 

Sak 13/16 Orienteringssaker 
 

a. Uttalelse fra NSG vedrørende forholdstall 2017 

NSG har oversendt en uttalelse til faglaga i forkant av årets kvotedrøftinger for 

2017. NSG ønsker at forholdstallet forblir uendret på 0,97 og støtter opp om økt 

overproduksjonsavgift. Brevet ble sent faglaga 10. november 2016. 

 

Sak 14/16 Eventuelt 


