
Ønsker du å kjøpe kåret 

lam? 

Ta kontakt med Stein 

Bentstuen FØR kåring for å 

sette deg på liste, værene 

fordeles i fylket etter kåring.   

Stein - Tlf: 975 92 748  

Priser for kåret værlam: 

Grunnpris kr 3 100,- tillegg 

for hvert poeng over 115 i 

kåringspoeng kr 50,-   

Priser for avkomsgransket 

vær: Grunnpris kr 3 900,-, 

tillegg for hvert indekspoeng 

over 115 i O-indeks kr 200,-  

 

Kåring av værlam i Akershus 2019 

på Nannestad Hestesportssenter, Maura, 

søndag 29. September fra kl. 09.00 

_____________________________________ 
Lammene skal mønstres med tørr ull. Kåringene gjennomføres som tidligere med ulldømming og 

eksteriørvurdering. Det er felles kåringsutstilling for alle saueraser i fylket. 

Alle kan nå melde inn sin vær gjennom nettsidene til NSG på følgende link: 

http://www.saueavl.nsg.no/ Hvis ikke kan påmelding sendes til Vinni  

innen 26. september på mail: vinni.foss@nortura.no eller 990 22 805 

 

Værlam som skal stilles til kåring må være registrert i Sauekontrollen 

seinest dagen før kåringsdagen med korrekte opplysninger om; ørenr., rase,  

kjønn, fødselsdato, mor, far, høstvekt og høstveiedato. 

Eier av lammet som stilles til kåring må være hovedmedlem av NSG. 

Mer informasjon om kåring og regler for alle raser finner du på  

nsg.no > sau >kåring sau 

Kåringa begynner kl. 09.00 og fortsetter løpende til alle raser er ferdig.  

Klokkeslett Binge 1 Binge 2 

09.00 Romerike værring 
(NKS) 

Pelssau* 

 Bruksbesetninger NKS 
Romerike* 

Hvit og farga spæl* 

Gammelnorsk spæl* 

*Besetninger fra Mattilsynets distrikt Romerike bedømmes først, besetninger fra resten av fylket til slutt. Værer av andre 

raser enn de som er ramset opp i tabellen tas fortløpende der de passer ift. smitte m.m. Møt i god tid! 

Kåringsavgift: kr 100 per lam, faktureres i etterkant av kåring. De tre beste værene i hver rase med 

minimum fem kåra dyr premieres med sløyfe.  

Mattilsynet krever: Alle må fremvise egenerklæring helse på dyra. Skjema til dette finner du på 

samme side som du melder på dyra. Dyr fra forskjellige besetninger skal holdes atskilt. Dyr fra andre 

veterinærdistrikter enn DK Romerikes område skal vise ny datert veterinærattest, som ikke er eldre 

enn fra 25. september. Attesten skal vise at dyrene ikke viser symptomer på klinisk sjukdom og at 

besetningene de kommer fra ikke er pålagt restriksjoner pga. A- og B- sjukdommer. Dyr fra 

besetninger uten veterinærattest og sjuke dyr vil bli bortvist fra kåringsplassen. Samtransport av dyr 

fra ulike besetninger kan skje ved tette skillevegger i bil/henger. Ved ankomst til utstillingsplassen 

skal dyra oppholdes på bil/henger til det blir gitt klarsignal om avlessing. Besetninger med kamelider 

har ikke lov til å stille. Besetninger med geit må fremvise gyldig helseattest.  

Med vennlig hilsen  

Mina Klaseie og Stein Bentstuen  

Avlsutvalget i Akershus 

http://www.saueavl.nsg.no/

