Rasekode 11

Regelverk for kåring av texel 2021
Værlam som skal kåres etter reglene for texel skal
• Ha rasekode 11 texel i Sauekontrollen
• Ha registrert far og mor i Sauekontrollen, begge med rasekode 11 texel
• Være rasereint (minst ¾ Texel) 1
Kåring av texel følger NSGs generelle kåringsregler. Spesifisering i forhold til de generelle reglene er
angitt nedenfor.
•
•
•
•
•
•

Far til lammet bør være kåra av NSG.
Er far ukåra kan lammet kåres på dispensasjon hvis rasepreget er godt.
Lammet skal være klipt 7 til 20 dager før kåring, men det skal stå igjen en ulldott på ca 10x10 cm
på krysset for kontroll av ullkvaliteten.
Lammet skal ha registrert høstvekt.
Det beregnes ikke korrigert høstvekt og avvik fra buskapsmiddelet.
Det settes ikke noe krav til lammets beregnede O-indeks eller delindekser.
Rasepreg dømmes ikke
Ultralydmåling av kjøtt og fett er obligatorisk
o Både målte og korrigerte verdier for kjøtt og fett oppgis på kåringsbeviset.
o Hvis det ikke finnes et tilbud om ultralydmåling i området, kan væren kåres på
dispensasjon.

Egenskaper som inngår i vurderingen ved kåring av texel
Ordinær kåring
Egenskap
Skala
Krav
1 – 15 poeng
Rygg
Minst 12
(EUROP slaktekl.)
1 – 15 poeng
Lår
Minst 12
(EUROP slaktekl.)
Beinstilling
5 - 10 poeng
Minst 6
Bruksegenskaper
5 - 10 poeng
Minst 6
Ullkvalitet
5 - 10 poeng
Minst 6
Sum kåringspoeng
Minst 48
Kjøttmål korrigert
Fettmål korrigert

millimeter
millimeter

Minst 32 mm
Maks 4,0 mm

Dispensasjon
Krav

Med i sum
kåringspoeng

Minst 11

Ja

Minst 11

Ja

Minst 6
Minst 6
Minst 5
Minst 42

Ja
Ja
Ja

Minst 32 mm
Maks 4,0 mm

1

Værlam som ikke er reinrasa texel (minst ¾) skal kodes om til rasekode 20 Nor-X.
Nor-X er en rase hvor vi samler krysningene av «kjøttsau».
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Dommerveiledning
Rygg og lår
Poeng for «Rygg» og poeng for «Lår» skal bedømmes på samme måte som ved klassifisering av
slakt.
Her er noen ”oversettelser” av slakteklasse til poeng ved kjøttkåring.
Slakteklasse E = 14 poeng
Slakteklasse U = 11 poeng
Slakteklasse R = 8 poeng
Dommeren skal dømme dyret slik det framstår på kåringsdagen, og deretter korrigere for alder og vekt
på lammet, alder på mor og burd. Utgangspunkt for korrigeringene er et lam på 20 kg slaktevekt, mor
2 år og burd høst 2. Det er ikke beregnet korrigeringsfaktorer, så dommeren må bruke sitt beste
skjønn.
Beinstilling
Se de generelle kåringsreglene.
Bruksegenskaper
Se de generelle kåringsreglene.
Ullkvalitet
Ullfellen skal dømmes som ved klassifisering av crossbred ull etter «Norsk ullstandard». Se den
generelle dommerinstruksen for detaljer om de enkelte ullegenskapene og for fastsetting av
ullkvalitetspoenget.
• Ullfellen skal være kvit.
• Fellen skal være tett, med god spenst.
• Dyr som ikke holder kravet til beste klasse (C1) skal gis 5 i dommerpoeng for ullkvalitet,
og kan kåres på dispensasjon.
Ultralydmåling
Ultralydmåling av kjøtt og fett gir ekstra informasjon om slaktekvalitetsegenskapene til væren.
De målte verdiene for kjøtt og fett må korrigeres for alder på lammet, alder på mor og burd. Korrigerte
ultralydmål blir automatisk beregnet ved registering av lammet i NSG sin kåringsdatabase.
Korrigering for mm kjøtt etter alder på mor og burd om høsten
Alder mor
Einstaka
Tvilling
Trilling
1 år
0
4
8
2 år og eldre
-2
0
4
Korrigering for mm fett etter alder på lammet (dager)
<131 132-137 138-143 144-149 150-160 161-167 168-173 174-179
0,9
0,7
0,5
0,3
0
-0,3
-0,5
-0,7

>180
-0,9

Korrigering for mm fett etter burd
Alder mor
1 år
2 år og eldre

1/1
0,0
-0,5

1/2
0,2
0,0

2/1
0,1
-0,5

Burd født / høst
2/2
3/1
0,5
0,5
0,0
0,2

3/2
0,7
0,3
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3/3
1,0
0,5

4/2
1,2
0,5
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