30 August 2012

Informasjon før kåringene høsten 2012
Det ble avholdt dommersamling 21-22 August. Første dagen var vi på Fatland Jæren, der
gjennomgikk vi en del teori samt at vi var ute å bedømte dyr av forskjellige raser, der i blant
Rygja. Vest-Agder var også med denne dagen.
Den andre dagen var vi på Særheim og tok for oss kjøttkåring. Her var Karluf Håkull fra
Nortura samt Thor Blichfeldt med.
Det er tatt inn tre nye dommere i år. De tre er: Stein Haugland, Tor Magne Ravnås og Siv
Holte.
Vedlagt er også oversikten over kåringa og adressa til pc- kårerene.
Kåringsavgifta er 130 kr pr kåra dyr.
NSG sin veiledende grunnpris ved salg av kåra værlam, har gått opp fra 2400 til 2500 kr.
Tillegg per sum poeng over 150 er Kr 40
Jeg vil også minne om soneforskriften fra mattilsynet der livdyrsalg er berørt.
Kåringsreglementet
Kravet til O-indeks er 110. Sum kåringspoeng skal være minst 140. Nytt i år er at Kravet til
vektavvik er tatt bort. Dommeren vurderer den faktiske størrelsen på dyret, om det er
egnet til paring. (Vekta på lammet vil inngå i lammets egen O-indeks, siden en kjører en
indekskjøring rett før kåringen der høstopplysningene er med.)

Det er derfor viktig at en innrapporterer høstopplysningene så
snart som mulig etter sanking. Dette må en prøve å bli flinkere
til!!
Viss høstopplysningene ikke er kommet inn er det august indeksen til lammet som er gjeldene
frem til vekta er registrert, og ny indekskjøring er kjørt.
Det er også mye lettere for pc- kåreren å legge inn lamma når vekta er registrert.
Skalaen er som i fjor med 5 som vrak, og 6-10 som godkjent.
Alle lam blir margtestet.
Halte lam på kåringsdagen vil ikke bli bedømte, men kan stilles senere viss de blir friske.
Eventuelle dispensasjoner blir gitt av styrer på kåringen.
Som hovedregel blir det ikke gitt dispensasjon på NKS. For hvit Spæl vil det ikke bli gitt
dispensasjon for o- indeks. Kravet er 110 som i resten av landet. Eventuelle ønsker om
dispensasjon for o-indekskrav skal stilles til kåringsansvarlig i forkant av kåringsdagen. (For
eksempel lam til eget bruk.)

Vi har nå egne kåringsregler for følgende raser:
- 11,20,23 Kjøttsau og krysninger mellom disse rasene.
- 21
Farga Spæl
- 16 Gammelnorsk spæl
- 18 Blæset
- 17 Fuglestadbroket
- 12 Pelssau
- 7 Suffolk
- 15 Gammelnorsk sau
- 17 Grå trøndersau
- 2 Rygja
- 9 Svartfjes
Generelt er det ingen indekskrav på disse rasene.
Det er noen få ekstra punkt på kåringsskjema som raselaget har bestemt på disse dyra. Husk
på å kode farga spæl i kode 21, da kårings skjema er ikke det samme som for hvit spæl i kode
4.
Kjøttkåring:
-

Lamma skal være klypte, 7-20 dager før sjå, med en rose på krysset på
10x10 cm med ull.
Min100 i K-indeks.
Rasene: Texel, Charollais, Nor-X og NKS
Ultralyd er frivillig.

Dommerpoenga på rygg og lår skal gjennspeile den faktiske slakteklassen. Tidligere har det
blitt gitt forholdsvis høge poeng her. Det er svært få lam som klasser seg i E klassene. Derfor
vil sannsynligvis dømmingen bli strengere på disse poenga. Men poenget 10 (U-) vil være
godkjent.
Det kan bli gitt dispensasjon for ull lengde.
Lam av rasen 10 NKS som skal kjøttkåres, skal kodes om til Nor-X kode 20 før kåring.
Påmeldingen av lam skal gå til den pc-kåreren som er skrevet med uthevet skrift i ”Kåring
og dommeroversikt 2012” Han bør ha skjema senest 3 dager før kåringen.
Det vil bli sentral innkreving av kåringsavgifta også i år.
Husk at alle lam skal ha to øremerker
Styrer på kåringsdagen tar kontakt med lokallagsformannen for nærmere detaljer rundt
kåringen.

Gjennomføringen av kåringen.
Gjennomføringen blir som i fjor der det er gardskåring:
-

De besetninger som vil kåre lam må melde inn lamma til den pc kårer som skal ha
påmeldingen. De må også melde inn til lokallagsformannen at de vil kåre lam.
Lokallaget setter opp en fornuftig kjørerute ut i fra om det skal være et eller to lag
med.
Det blir med en fra lokallaget som kjentmann på hvert dommerlag.
Dommerne dømmer lamma, og pc kårer skriver ut kåringsbeviset på plassen. Eller
sender det på mail i etterkant. NB Pc-kårer må ha en skjøtelednig som når frem
til bilen

Der det er Kåringssjå er det viktig at reglene fra Mattilsynet blir overholdt. Alle besetninger
skal ha egen garde der dyra blir lasta rett inn i garden, uten felles drivgang. Dyra blir kåra i
denne garden. Ellers så er påmeldinga lik som for gardskåring.
Smitte forebygging
Alle dommere kommer til å bruke overtrekksko, samt regnbukse som blir desinfisert mellom
hver besetning.
Alle andre, unntatt husstanden, må vente utenfor sauehuset til dommerne er ferdige å
dømme.
Det vil nok sikkert dukke opp en del utfordringer undervegs, men jeg håper at alle hjelper til
så godt de kan slik at alle får kåra de lamma som de ønsker.
Hvis det er noen spørsmål må dere bare ta kontakt med undertegnede.
Hilsen
Per Johan Lyse
Kåringsansvarlig RSG
Leder i Avlsutvalget
Tlf 52 77 99 60
470 36 006
pejl@online.no

