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Vest-Agder, 25. august 2017.

KÅRING AV VÆRLAM I VEST-AGDER HØSTEN 2017.
Det nærmer seg kåringer høsten 2017, og da er det viktig å stille opp med de
beste kandidatene fra både bruks- og avlsbesetninger for å bringe de beste
genene videre. Kåringene er svært viktige for å etterleve godkjent avl og oppnå
avlsframgang. Alle oppfordres til å slå opp i Sauekontrollen/Animalia på
aktuelle kåringskandidater.

Tidspunkt for kåringer og innmeldingsfrister:
 Vi anbefaler egeninnmelding av kåringskandidater på internett, og det
kan gjøres via NSG Avl (2017 er ikke klart enda):
http://www.saueavl.nsg.no/
 Hvis dette ikke fungerer for deg kan du sende mail til webkårer Jan
Hedenstad jahedens@online.no eller ringe 905 86 740 på kveldstid.
 Etterinnmelding fram til kåringsdagen er selvsagt mulig, men vi ber om
forståelse for at fristene for innmelding overholdes så langt det er mulig
p.g.a. en god del arbeid med forberedelser.
 Innmeldingsfrist for all hjemmekåring settes til onsdag 13. september.
Ønske om tidspunkt må oppgis. Dette for å kunne planlegge
gjennomføringen.
Kåringssteder 2017
Kvinesdal (omfatter
Kvinesdal, Gyland, Lista,
Midt-Agder og
tilstøtende områder)
Eiken (omfatter Eiken,
Åseral og tilstøtende
områder)
Sirdal og tilstøtende
områder

Kåringsdag og oppstart

Innmeldingsfrist

Lørdag 23. september
kl. 10.00.

Onsdag 20. september.

Tirsdag 3. oktober
kl. 10.00.

Lørdag 30. september.

Fredag 6. oktober kl.
10.00.

Tirsdag 3. oktober.
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Hva må saueeier gjøre?
 Melde inn kåringskandidatene til rett tid.
 Gi opplysninger om riktig nummer på værlammene. Alle andre
opplysninger ligger i Sauekontrollen. Husk at rasekode må være riktig i
forhold til lammet og slekta. Dobbeltsjekk om det er registrert riktig i
Sauekontrollen.
 Høstvekter må være registrert i Sauekontrollen. Vær nøye! Slikt er ikke
mulig å endre på kåringsdagen.
 Kåringskandidatene må være klare i egen binge når kåringssjået starter.
 Saueeier må selv ta med grinder til binge. Hvis det stilles mer enn 7 lam
må det tas med grinder til dobbel binge.
 Hensynet til smitterisiko er svært viktig, og Mattilsynets retningslinjer og
påbud skal følges!
 Alle dyr skal direkte fra henger til egen binge, og retur med mindre
noen selges. Da skal det rett på henger til kjøper.
 Saueeier skal bruke engangssko ved håndtering av dyra.
 Ta med egne bøtter til vann og litt for til dyra ved lang transport.

Hva skal til for å kåre værlam?
 Klikk her for å lese alt om kåring og regler hos NSG
 De som mønstrer værlam må være medlem i NSG, og dyra må være
registrert i Sauekontrollen.
 Mor og far til værlammet må ha rasekode 10 NKS i Sauekontrollen, og far
til lammet må være kåret. Alle andre raser må også ha riktig rasekode.
 Værlam som blir mønstret må ha sine individmerker i begge ørene. Hvis
ikke blir de avvist.
 Krav til indeks på kåringsdagen:
 NKS O-indeks minst 115.
Dispensasjonsgrense 110. NKS på dispensasjon kan bare brukes til
eget bruk.
 Spæl O-indeks minst 110.
Dispensasjonsgrense 105.
 Blæs O-indeks minst 70.
 Kjøttkåring O-indeks minst 100.
 Småraser vil kunne kåres på dispensasjon ved lavere O-indekser.
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Andre opplysninger:
 Kåringsbevis vil bli utdelt under kåring eller via mail til hver enkelt. Vær
oppmerksom på at hver enkelt også kan hente ut kåringsbevis på NSG
Avl i etterkant.
 Kåringsavgift for 2017 skal beregnes etter antall kårede dyr
(Avlsrådvedtak NSG juni 2017). Fylkeslagets årsmøte 2017 vedtok at
prisen i Vest-Agder er kr. 140,- pr. lam. Avlsutvalget vedtok 26. juni 2017
at prisen på hjemmekåring er kr. 1000,- for oppmøte, pluss kåringsavgift
på kr. 140,- pr. lam. I tillegg til satsene kommer mva, og
kilometergodtgjørelse for utkjørt distanse.
 Pris på kåret værlam for 2017 følger NSG’s veiledende grunnpris som er
videreført med kr. 3.100,- pluss mva. Klikk her for å se vedtatte
livdyrpriser for 2017

Informasjon om kjøp og salg av værer:
 Det er viktig å delta med egne dyr eller besøke kåringene. Der finner du
facit og det beste grunnlaget for videre avl i din besetning.
 Risbiter og voksne værer mønstres ikke, men representanter fra
værringene og andre kan gi deg god informasjon om hvem som er til
salgs.
 Oppstilling på hvem som kan kontaktes i avlsbuskapene i Vest-Agder:
Lista
Einar Grødem
915 15 492
Sirdal
Jørgen Ådneram
995 76 996
Vest-Agder* Odd-Terje Rosseland 908 82 909
* Vest-Agder omfatter Kvinesdal, Gyland, Eiken, Åseral og Midt-Agder
 Ring 120 gjennomførte et vellykket forsøk med auksjonssalg av risbiter
og eliteværer høsten 2016. Viderefører dette i 2017, og kommer tilbake
med egen info om sted og tidspunkt.
Sven Haughom (s)
Kåringsansvarlig
Leder i V-A Sau og Geit
Mobil: 913 41 907

Jan Hedenstad (s)
Avlsansvarlig og web-kårer
Leder i Avlsutvalget V-A Sau og Geit
Mobil: 905 86 740

