
Ønsker du å kjøpe kåret 

værlam? 

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,- 

Indekstillegg kr 50 for hvert 

poeng over 115 i O-indeks 

Priser for avkomsgransket 

vær: Grunnpris kr 3 900,-, 

Indekstillegg kr 200 for hvert 

indekspoeng over 115 i O-

indeks 

 

Kåring av værlam i Akershus 2018 

på Nannestad Hestesportssenter, Maura, 

lørdag 29. September fra kl. 09.00 

_____________________________________ 
Det er felles kåringsutstilling for alle saueraser i fylket. Lammene skal mønstres med tørr ull. 

Kåringsavgift 100 kr per kåra værlam. 

 

Påmelding: 

Fra 15.september gjennom nettsidene til NSG på følgende link: 

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

Eventuelt sendes til Vinni Foss innen 26. september på e-post:  

vinni.foss@nortura.no eller 990 22 805 

Følgende skal være meldt inn i Sauekontrollen: 

- Individnummer med høstvekt 
- Avdrått til mor sau 

- Dato for veiing 

- Middel høstvekt for buskapen 

- Burd om høsten 

- Middel lammedato (står på høstlista). 

Kåringsregler for alle raser finner du ved å følge linken: 

http://www.nsg.no/karingsreglene-2018/category3561.html 

Kåringsregler for pelssau er endret, obs; 

http://www.nsg.no/Norsk_Pelssaulag/ 

 

 

Opplegg: 

 
Besetninger fra/rase  Distrikt Start      

Avlsbuskaper fra værring 12  Romerike Kl. 09.00 

Bruksbesetninger NKS Hele fylket 

 

Pelssau fra hele fylket Hele fylket  kl. 09.00 

Hvit spælsau   Hele fylket 

Gammalnorsk spælsau Hele fylket 

Andre raser   Hele fylket 

 

 

Dommere: Knut Sørbøl og Camilla Thomle Frøshaug med en aspirant. 

 

Vi kjører to ringer med kåring i år også for at det skal gå raskere. 

http://www.nsg.no/karingsreglene-2018/category3561.html
http://www.nsg.no/Norsk_Pelssaulag/


Mattilsynet krever: 

Nytt i år: alle må ha gyldig egenerklæring helse på værlammene. Egenerklæringa skal 

dokumentere at dyra ikke viser tegn på smittsom sjukdom, og at de ikke kommer fra 

dyrehold som er pålagt offentlige restriksjoner på grunn av smittsom sjukdom. 

Dokumentasjonen er gyldig i 7 dager fra utstedelsesdatoen. Dokumentasjonen skal 

oppbevares hos arrangøren i ett år og legges fram når Mattilsynet ber om det. Skjema til 

dette kommer på NSG sine sider; http://www.nsg.no/karing-sau/category701.html Har du 

spørsmål om dette, kontakt Anne Lise. For å redusere smitterisiko vil det i år bli eier, 

som får smittevernutstyr, som holder egne dyr ved bedømming. Slik får eier også bedre 

informasjon. 

Dyr fra forskjellige besetninger skal holdes atskilt. Dyr fra besetninger uten egenerklæring og 

sjuke dyr kan 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 

mulighet til å stille. Besetninger med geit må fremvise gyldig helseattest. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Lise L Sandnes 

Avlsutvalget i Akershus 

E-post: ysandnes@online.no, tlf 95762495 

http://www.nsg.no/karing-sau/category701.html
mailto:ysandnes@online.no

