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Til:
Værringene i Møre og Romsdal
Værholdslaga i Møre og Romsdal
Kåringsdommere i Møre og Romsdal
Kommuner i Møre og Romsdal som skal ha kåringssjå
Avlsutvalget i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylke
Møre og Romsdal Sau og Geit

KÅRING AV VÆRLAM 2010

Samling for dommerne:
Det blir ingen samling for dommerne i år.

 Men: Kåringskoffertene er ute blant dommerne. Kan de som har kofferter ta
ansvar å sørge for at de havner hos dommerne som skal først ut i ilden. Ta gjerne
kontakt med meg.

Kåringsmerkene er levert ut til de som arrangerer kåringer først.

Vedlagt er timeplan for kåringa 2010. Værringene/værholdslaga har ansvaret for
at vertene for kåringa blir kontaktet.

Kåringsavgift:
Kåringsavgifta er i år kr. 75,- pr. kåra værlam. Kåringsarrangør er ansvarlig for å kreve
inn kåringsavgifta av brukerne. Kåringsarrangør vil i etterkant av kåringa få tilsendt faktura
på antall kåra lam x 75,-. Kåringsarrangør må selv sørge for kvitteringsblokker, evt. fakturere
den enkelte bruker.

Kåringsregler:
Kåringsreglementet er ikke endret fra i fjor, men merk at:

- Vektavviket er satt til 0. Dvs. at lammets korrigerte vekt må være lik eller
større en buskapsmidlet

- Det gis ikke kåringspoeng for positiv vekt.
- Lammeindeksen må være minst 110 for å bli kåra
- Sum kåringspoeng må være 140.
Eller bemerkes følgende:
- Det skal tas margprøve av ulla til alle kåringslam. Det skal brukes

stereolupe eller skål med benzyl.
- Besetninger som både har sau og geit, kan bare stille lam til kåring hvis geitebuskapen

er dokumentert fri for CAE.

Saksbehandler:
Telefon:
E-post:
Vår referanse:
Deres referanse:

Lensvik, 2.9.2010



Sløyfemønstring:
Det skal være med sløyfer i kåringskassetten. Sløyfemønstringen gjennomføres slik det har
vært praktisert tidligere.

PC-kåring.
All kåring skal skje ved bruk av PC-programmet, eller med den nye web-løsningen. PC-
kårerne får informasjon om dette. Lam som skal kåres, meldes inn til PC-kårerene tidligst
mulig, og senest dagen før kåringa. Leder av ringen/værholdslaget er ansvarlig for dette.

Veterinære restriksjoner
- Søk Mattilsynet om tillatelse til å arrangere kåringssjå på vedlagte

skjema.

Eksteriørdømming av avlsværer
Dette tar den enkelte ring/kåringsarrangør stilling til i samråd med dommerne

Uttak av ullprøve
Det er ikke noe krav i år om at det skal tas ullprøve som skal sendes ullstasjonen.
Den enkelte ring/værholdslag kan gjøre dette på eget initiativ, men tiltaket får
ikke noen økonomisk støtte.

Godtgjørelse og reise
Satsen for dommerarbeidet er kr. 800,-/dag. Kjøring og kostgodtgjørelse etter
Statens satser. Regning sendes Åshild Melkeraaen, Møre og Romsdal Fylke, så
snart kåringsarbeidet er ferdig og senest 1. november.

Dersom noe er uklart, kan dere ta kontakt med undertegnede, eller medlemmene i
avlsutvalget

Stig-Runar Størdal
Regionkonsulent
srs@nsg.no
95 25 68 96


