KASJMIRNYTT NR.2 2018
Nytt fra styret til alle medlemmer i Norsk Kasjmirlag.
Endelig kommer en ny utgave av Kasjmirnytt! Enkelte er nok i gang med ny
paringssesong for geitene allerede, mens den for andre er like rundt hjørnet.
Denne sommeren har vært ekstra krevende for mange på grunn av tørken. Vi
håper alle har funnet løsninger som fungerer i deres egen besetning, slik at
både vinter og vår blir god! Den nye dyrehelseforskriften trådte i kraft 1.juli i år.
Denne utgaven av Kasjmirnytt gir forhåpentligvis nyttig og betimelig
informasjon enten du er erfaren kasjmirgeitbonde eller nettopp har startet opp
med de flotte dyra.
Først et fyldig referat fra fagdagen på årsmøtesamlinga:
Vi fikk besøk av Else Horge Asplin som har startet opp Hallingdal Lokalmatsenter. Hun
kommer fra en gård med sau, og ønsket å skape seg en fulltidsstilling på gården. De
henter slakt på slakteriet og skjærer ned - både for å selge selv, og på oppdrag fra
bønder som ønsker å selge eget kjøtt. Det blir også tatt imot vilt. Vi fikk en god innføring
i tanker rundt å starte opp med en slik bedrift selv. Og vi fikk også høre om hva de gjør
med kjekjøttet spesielt. Kjekjøttet de selger er 2-3 mnd. gamle kje av mjølkegeit fra én
besetning. De har ikke vært ute, og er fôret på melkeerstatning og litt kraftfôr.
Kasjmirkje er vanligvis eldre enn dette når de slaktes, og har fått leve på beite og fått
geitemelk fra mora. Det blir et helt annet produkt. Rundt dette hadde vi en god prat hvor
vi var enige om at det er viktig å formidle til kunden hvilken type kjekjøtt det er snakk
om.
De lager også grytekjøtt av mjølkegeit. Med både moderne fôring, og arbeid med det
genetiske utvalget, har geitekjøttet nå en mild og god smak. Det smaker ikke lenger
stramt av geitekjøtt.
Du kan lese foredraget i PDF-fila som heter «Norsk kasjmirlag Lokalmat» som ligger på
hjemmesida til kasjmirlaget.
Ammegeitkontrollen
Etter lunsj fikk vi besøk av Vinni Foss som er rådgiver i ammegeitkontrollen (og
sauekontrollen). Hun hadde med seg et foredrag som mye omhandlet sauekontrollen,
men siden ammegeitkontrollen er basert på sauekontrollen, fokuserte vi på det og
mulighetene i ammegeitkontrollen.

Her kommer noen tips:
•
•

•

•

Bruk innavlskalkulatoren. Nyttig blant annet når ny bukk skal kjøpes.
Ammegeitkontrollen lager en dyreholds journal. Denne brukes blant annet av
Mattilsynet ved kontroller. Den kan også gi oss oversikt over flokken vår. Holdes
ammegeitkontrollen a jour med tap, kjøp og salg, oppfyller man kravene. Dette
kan også gjøres manuelt, uten ammegeitkontrollen, men med
ammegeitkontrollen får man det automatisk imens man registrerer for egen
oversikt.
Dyrehelseportalen jobber opp mot ammegeitkontrollen. Når dyrlegen
rapporterer til dyrehelseportalen, kommer det inn i ammegeitkontrollen. Ved
flokkregistreringer hvor dyrlegen ikke registrerer individnr, må vi gå inn og
tildele behandling på individene. Det blir liggende link til å gjøre dette rett under
bildet på førstesida «Siste fra dyrehelseportalen». Dette er viktig å gjøre seinest
24 timer før slakting!
Møter man problemer i registreringa, så ta kontakt med rådgiveren.

Les mer om dette på hjemmesida til kasjmirlaget i PDF-dokumentet som heter
Presentasjon Ammegeitkontrollen.

Så fikk vi et innslag fra Åse Bratland og Per Magne Eikenes om ullprosjektet.
Det har vært mye jobb for dem med dette prosjektet! Per Magne har blant annet gått på
etablererkurs!
I 2017 ble 18,4 kg kasjmirull levert. 8 bønder sendte inn ull, og den ble sortert i tre
fargevarianter.
Bjørg Minnesjord Solheim i Telespinn sier at det er varierende kvalitet på kasjmirulla.
Møkkete ull, vegetabiler og klumpete ull må renses mange ganger. Med større mengde
ble det mindre svinn. De trenger ikke å stille inn maskinene flere ganger når all ull av
samme farge er blandet sammen. Hun kunne ønske å blande inn litt av en annen fiber.
Silke er nevnt som en mulighet. Dette må vurderes.
Spinnerestene hadde ikke kommet ennå. De var underveis i posten. De var blitt
produsert i 4 forskjellige kvaliteter og blandingsforhold - som en test. 2-tråds og noe 4tråds. Kvalitetene med mest saueull går best i spinnemaskinene. Det blir en del dekkhår
som stikker ut. Vi er i en prøvefase, fortalte Åse.
Den mørke fargen er vanskeligere å spinne fordi fibrene er kortere i farga ull. Det mørke
garnet blir tykkere enn det hvite, og dermed blir det kortere tråd på samme vekta. Av
samme grunn er også den lyse fargen litt kortere.
Vi må profilere at hele prosessen med ulla og garnet er gjort i Norge. Og det er viktig at
alle selger garnet for 250 kr pr. 25 gram. Det skal være et eksklusivt produkt! Deltagerne
på årsmøtesamlinga fikk der og da kjøpe garn for 150 kr. Det er kun medlemmer i Norsk

Kasjmirlag som får levere inn ull gjennom dette prosjektet. De som leverer ull har
førsteretten på å kjøpe garnet.
Nye regler for livdyrhandel v/Vidar Morken
Da Mattilsynet ikke kunne stille på en lørdag, ble det vår mann Vidar som tok for seg
dette temaet. Han gikk igjennom med oss de største endringene innenfor livdyrhandel ut
i fra den nye dyrehelseforskriften. Nå vil det for eksempel kreves veterinærattest i
tillegg til egenerklæring ved alle livdyrsalg av geitedyr. (Tidligere var det ikke krav om
veterinærattest ved salg av geitebukk innen samme fylke.) Det er lurt å ta kontakt med
det lokale Mattilsynet på forhånd, for å forsikre seg om at det blir rett. Det er heller ikke
nødvendigvis slik at man får inn helt ubeslektede dyr bare ved å kjøpe fra et sted langt
unna der man holder til. Stikkordet her er ammegeitkontrollen.
NoFence og Elset gård v/Anders Strand
Anders fortalte om erfaringene sine fra å drive aktivt med beiting for Trondheim
kommune, og bruk av NoFence. Se hele foredraget på kasjmirlagets hjemmeside. Det
heter Landskapspleie med Nofence_Elset Gård.pdf

Nye livdyrpriser
Styret valgte i september 2018 å justere veiledende priser på livdyr noe opp, mye på
grunn av økte kostnader som følge av reglene i den nye dyrehelseforskriften. Mer om
dette kan du også lese på hjemmesida vår.
Veiledende priser på livdyr av Norsk Kasjmirgeit er nå følgende:
Geitekje kr 1800,Voksen geit kr 2400,Bukkekje kr 2300,Voksen bukk kr 2800,Kastrat kr 1300,Vi presiserer at dette kun er veiledende priser. Som tidligere kan det påføres et tillegg på
kr. 200,- for alle dyr som er dokumentert friske, samt utgifter til veterinærattest. Mva på
25% kommer i tillegg på alle prisene.

Møte med NSG
NSG (Norsk Sau og Geit), inviterte alle småfelagene til møte ved Gardermoen 8.juni. Der
var også vi representert. Det var 10 år siden sist de arrangerte et slikt møte. Nina Sæther
fra Norsk Genressurssenter og Thor Blichfeldt, avlssjef i NSG, holdt begge nyttige
innlegg. Vi kommer tilbake til innholdet i deres foredrag. Ny samarbeidsavtale mellom
Norsk Kasjmirlag og NSG er nå underskrevet.

Kasjmir på Facebook
Kasjmirlagets forum på Facebook er gruppa som heter: Kasjmir. Den er mye brukt, og
har en seriøs og god tone. Styret er nå representert der med to av i alt tre
administratorer.

Nyeste info fra ullprosjektet
Våren 2018 ble det sendt inn totalt 11 kg kasjmirull til spinning fra 6 leverandører. Dette
garnet er ikke ferdig ennå, men det er fortsatt noe garn igjen fra i fjor, rundt 2,5 – 3 kg. Åse
og Per Magne ønsker nå å få solgt det. Se annonsen under bildet her.

KASJMIRGARN av norske geiter til salgs
3 ulike naturfargar, 25g buntar, kr 250.- pr bunt
kontakt på epost eller pr telefon:
ase.bratland@knett.no, tlf 90935427

Vi ønsker dere fortsatt god høst med kasjmirgeitene!
Neste utgave av Kasjmirnytt kommer om kort tid.

Hilsen styret i Norsk Kasjmirlag

