
 

KASJMIRNYTT NR.1 2018 

Nytt fra styret til alle medlemmer i Norsk Kasjmirlag. 

Godt nytt år! 

Året 2017 er allerede historie, men det 

kan være på sin plass å nevne enkelte 

hendelser fra i fjor som er aktuelle for oss 

som driver med kasjmirgeit. 

Kjekjøtt kom sterkt fram i lyset etter en 

programserie på NRK TV, og landets første 

GEIT & KJEFESTIVAL ble arrangert i Oslo 

første helga i mai. Samtidig ble nettstedet 

Kjekjøtt.no lansert. Det er en 

annonseportal for produsenter og 

forbrukere. Det koster ikke noe å 

annonsere på kjekjøtt.no, og tanken er å 

gjøre det lettere for de som tilbyr og 

etterspør kje- og geitekjøtt å finne 

hverandre. På Geit- og kjefestivalen var vi 

blant andre 3 deltagere som kom fra 

gårdsbruk med kasjmirgeit. Det ble ikke 

allverdens omsetning for oss, men det var 

moro og ha vært med lell. På nåværende 

tidspunkt vet vi ikke om det vil bli 

arrangert en festival også i 2018, men vi 

håper jo at festivalen har kommet for å 

bli!  

 

 

Litt om kasjmirull. 

På årsmøte 2017 vart det vedteke ny 

ullordning; Per Magne Eikenes og Åse Bratland 

kjøper inn ull frå medlemmane og får den 

spunne hjå Telespinn.  Åse og Per Magne sel 

ut ferdig garn.  Det kom inn litt over 18 kg ull. 

Det gir ca 9 kg garn (50%). Garnet er delt i tre 

naturfargar; ein kvit, ein lys brun og ein mørk 

brun. Dei som har levert ull har fyrsteretten til 

å kjøpa garn, resten er til salgs for medlemmar 

av kasjmirlaget. Garnet kostar kr 150,- + mva 

for ein bunt på 25g.  Dei som er interressert 

kan ta kontakt med Åse 90935427 eller Per 

Magne 90266650.  Sjå heimesida for meir info. 

Like oppunder jul kom det ferdigspunnede 

garnet tilbake. Bildet nedenfor viser en del 

av akkurat det garnpartiet. Flotte farger! 

 

 

 

 



 

 

NYE REGLER FOR FLYTTING AV SMÅFE. 

I forbindelse med ny dyrehelseforskrift, 

skal det nå være endret 

forvaltningspraksis, men Mattilsynet 

presiserer at det gamle regelverket 

fortsatt gjelder. Dette innebærer blant 

annet at det fortsatt må søkes om 

dispensasjon ved flytting av sau og geit 

over fylkesgrensene. 

Landbruks- og matdepartementet har bedt 

Mattilsynet legge forslaget til nye regler for 

flytting av småfe til grunn ved behandling av 

dispensasjoner. 

Landet blir delt i fire regioner. 

Innenfor regionene vil det bli enklere å 

flytte småfe. 

Mellom regionene vil det kun være mulig å 

flytte dyr i enkelte tilfeller.  

Les mer om dette på Mattilsynet.no 

En konsekvens av disse endringene er at 

registrering av geitenes slektskap blir enda 

viktigere enn tidligere for å unngå innavl. 

Løsningen er å bli med i 

ammegeitkontrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så har styret følgende oppfordring til 

medlemmene: Vi ønsker flere bilder av 

geiter til kasjmirlagets hjemmeside, så 

send inn bilder! Styret tar også gjerne imot 

relevant mediestoff, så tips oss gjerne 

dersom du kommer over noe aktuelt.  

Send på e-post til Anders: 

anders@elset.no  

 

 

Årsmøtesamling 2018 nærmer seg. Den 

første helga i februar samles vi igjen på 

Oset Høyfjellshotell på Golsfjellet.  

Sett av helgen 2.- 4. februar! 

Innkalling til årsmøtet og program for 

fagdagen vil bli sendt ut om få dager. 

Vi håper å se mange av dere på Oset i år. 

Både ferske og mer erfarne kasjmirbønder 

er hjertelig velkomne!  

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Norsk Kasjmirlag   

 

 

 


