
 

 
Postadresse: Kontor: Telefon:  23 08 47 70 Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA 

Postboks 2323 Solli Parkveien 71 Telefax:  22 43 16 60 Bankgiro:  9365.05.49420 

0201  Oslo 0254  Oslo E-post:  nsg@nsg.no www.nsg.no 
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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 2011 
 

Samling for dommerne: 
Det blir ingen samling for kåringsdommere i år. Regionutvalget vil se på 

mulighetene for å ha et dommerkurs i region Midt høsten 2012. 

 

Kåringsavgift: 

Kåringsavgifta er i år kr. 75,- pr. kåra værlam.  NSG krever i år inn kåringsavgifta og 

faktuerer brukerne ut fra antall kåra lam.  
 

INGEN INNKREVING PÅ SJÅET!!! 

 

Kåringsregler NKS og Spæl: 

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. 

 

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. 

 

Saksbehandler:  

Telefon:  

E-post:  

Vår referanse: 

Deres referanse: 

 

 

Lensvik, 7.9.2011 

  

 



Kjøttkåring og pelssau: 

Dyr som skal kjøttkåres, kåres av ordinær dommer i NSG-regi. Det er eget kåringsreglement 

for kjøttkåring. 

 

Atle Arnesen, Knut Ole Overaa og Evy Sollie er kurset i de reglene for pelssau. En av disse 

skal kåre pels. 

 

Andre raser enn NKS og spæl 

Det er nå laget egne kåringsreglement for mange av de mindre rasene. Dette reglementet skal 

følges. Dommerne må likevel bruke sitt beste skjønn da det ikke blir holdt egne kurs for disse 

rasene 

 

Veterinære restriksjoner 

Det settes enda sterkere fokus på å hindre smitterisiko i år, enn tidligere. Unngå 

unødvendig kontakt mellom dyr fra forskjellige besetninger. Restriksjonene når 

det gjelder kåring av dyr som ikke er med i avlsgruppe, blir de samme som 

tidligere. 

- Værer fra bruksbuskaper og andre smittegrupper skal ikke inn i sauefjøs. 

- Værene skal stå på kjøretøyet, bortsett fra under selve kåringa. 

- Bruksbuskapsværene skal kåres til slutt 

 

Alle kåringsarrangører må kontakte sitt lokale mattilsyn for å få godkjent 

kåring og det opplegges som planlegges. 

 

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 Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Åshild 

Melkeraaen, Fylkeshuset, 6404 Molde, 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 
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