
 

   
 

 

Prøveutstyr for uttak av vevsprøve fra dyr i din besetning 
 

Du får her tilsendt utstyr for uttak av biologisk prøve av dyr du har bestilt genotyping av gjennom Norsk 

Jersey. Følgende er vedlagt: 
 

1. Ett sett med GS-merke per dyr med rør for oppbevaring av prøven 

2. Lynlåsposer for oppbevaring av rør etter uttak av vevsprøver 

3. En etikett per dyr det er bestilt genotyping av. Etiketten har påført produsent- og individnr og skal 

klistres på lynlåsposen. 

4. Frankert returkonvolutt for innsending av posene med vevsprøver. 

5. Instruks for påsetting av GS-merker og uttak av vevsprøver. 
 

Prøvetaking 

Du har tidligere fått tilsendt en spesialtang fra Geno (med gule kjever) som kan benyttes til å ta ut prøven fra 

øret. Mangler du tang kan denne kjøpes separat fra BioBank AS.  
 

Følg instruksen nøye ved prøvetaking. Det er svært viktig at ikke deler fra forskjellige prøvesett blir blandet, 

og det anbefales derfor at det arbeides med ett merkesett om gangen. Det er også svært viktig at posen 

med prøven er merket med riktig etikett.  
 

Det er også laget en film hvor prøvetakingen gjennomgås steg for steg; søk på «Geno/BioBank» på 

www.youtube.com og du vil se hvordan dette gjøres for Geno-dyr. Fremgangsmåten for Norsk Jersey er 

helt lik, unntatt fargen på øremerket og 3-tallet først på koden som betyr Norsk Jersey. 
 

Bestillingsvilkår 

Du vil bli fakturert på grunnlag av antall bestillinger etter følgende tabell: 
 

Antall øremerker utsendt Pris ut- og retursending  Pris DNA-ekstraksjon Pris GS-test 
    

1 øremerke  /per utsending      kr   151,- per prøve   
 
kr     76,- per prøve 

 
 
Kostnadsfritt. 
GS-testen dekkes inntil 
videre av Norsk Jersey 

2 øremerker /per utsending      kr     98,- per prøve 

3 øremerker /per utsending      kr     87,- per prøve 

4 øremerker /per utsending      kr     72,- per prøve 

5 øremerker /per utsending      kr     67,- per prøve 

6 øremerker eller flere      kr     63,- per prøve 
    

Det tilkommer et faktureringsgebyr på kr 35,- per faktura. 

Alle priser er eks. mva. 
 

Analysesvar 

Analysene utføres hos Eurofins Danmark. Resultatene følger etablerte rutiner og blir formidlet per e-post 

direkte til hver enkelt produsent; det er derfor viktig at det oppgis korrekt e-postadresse ved bestilling. Etter 

hvert er det meningen at analysesvarene blir lagt direkte inn i Kukontrollen. 
 

Kontaktinformasjon 

Spørsmål om merketang og instruks for prøvetaking rettes til OS ID, tlf. 62 49 77 00, post@osid.no  
Spørsmål om lagring og innsending av prøver rettes til BioBank AS, tlf. 62 50 99 20, post@biobank.no  
Spørsmål om avlsopplegg, avlsverdier, betaling etc. rettes til Norsk Jersey SA, c/o Per Ådne Skårland, tlf. 
957 39 167, aadne-s@online.no  
 

Lykke til 

Genotyping av avlsdyr gir sikrere verdier og bedre kvalitet på avlsplanleggingen. Dette til beste for den 

enkelte besetning og for avlsarbeidet på Norsk Jersey. Takk for at du benytter deg av denne tjenesten! 
 

Vennlig hilsen 

    
 BioBank AS       Norsk Jersey SA 

http://www.youtube.com/
mailto:post@osid.no
mailto:post@biobank.no
mailto:aadne-s@online.no

