
 
 
         Tønsberg, 21.09.2012 

Værlamkåring i Vestfold 
 

Lørdag 29. september 2012 kl. 9.00 hos Knut Søyland, Fossan 
 
 
Også i år blir det gårdskåring. Produsenten tar selv ut kåringsskjemaer på de lammene som skal 
kåres, kvelden før. Påmelding: 24.09.12 til Torhild Sisjord. 
 
De som ønsker kåring utenom værringen, tar kontakt med Morten Ueland. 
 
Det er også i år muligheter for kjøttkåring. Husk regler for kjøttkåring: www.nsg.no  
Disse tar kontakt med rådgiver Torhild Sisjord, 3690 Hjartdal, tlf. 902 04 121. 
E-post: torhild.sisjord@nortura.no. 
 
Praktisk gjennomføring av værlamkåringa: 

 Dyrene som stilles til kåring må under bedømmelsen stå i en binge med fast underlag; betong, 
strekkmetall eller treverk. 

 Dyrene bør være tørre. 

 Godt arbeidslys. 
 

OBS! 
Bestilling av kåra værlam gjøres hos Morten Ueland, tlf. 913 07 878 eller 
e-post morten.ueland@nortura.no snarest! 
Nytt : Værringen leier ut værlam kr 2700,- og indexværer for kr 3500,- i vinter. 

 
 
For Avlsutvalget 
 
Morten Ueland     Truls Rustan 
 

Regler for kåring av værlam 
 
 

 Minstekrav til sum kåringspoeng er 140 
 Minstekrav til lammets egen O-indeks (lamindeks) er 110 (Værringen minst 125) 
 Minstekrav til vektavvik er 0 kg for alle raser  
 Karakterskalaen for ullmengde, ullkvalitet, eksteriør og bein utvides til å gå fra 5 til 10, med 6 som 

minstekrav  
 Det generelle minstekravet til kvaliteten på ullfellen er klasse 1 i Norsk Ullstandard (C1/F1)  
 Minstekrav til lengde på ulla er 7 cm for crossbred og 15 cm for spæsau  
 Verlâm fra buskaper som også har geit, og der geiteflokken ikke er dokumentert fri fra CAE, kan ikke 

lenger stilles til kåring. Det samme gjelder sauebuskaper som fôrer med geitemelk fra slike 
geiteflokker. 

 Egent korrigert vektavvik skal være minst på buskapsmiddel, men inngår ikke i sumpoeng. 
 

Se for øvrig NSGs nettsider for ytterligere informasjon www.nsg.no/kaaring 

 
Ønsker avkom etter alle seminværer og de beste ringværene. 
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