
Kåring av værlam i Akershus 2013 

på Nannestad Hestesportssenter, Maura, 

søndag 6. oktober fra kl. 9.00 

Lammene skal mønstres med tørr ull. Kåringene gjennomføres som tidligere med 

ulldømming og eksteriørvurdering. Det er felles kåringsutstilling for alle saueraser 

i fylket. Påmeldingen skjer i år til til Vinni Foss (se under). 

Det er kun lam i sauekontrollen som kan kåres og de må ha en lammeindeks på 

minimum 110 og må være etter en vær som er kåret etter O-indeks. 

Det vil på kåringen være mulighet for å kjøpe kåret værlam. 

Romerike værring vil i år selge avkomsgranska værer som ringen selv ikke har 

bruk for. 

De som er interessert i å kjøpe en avkomsgransket vær ta 

kontakt med Stein Bentstuen, tlf 97 59 27 48. 

Priser for kåret værlam: Grunnpris kr 2700,- tillegg for hvert poeng over 

150 i kåringspoeng kr 40,- 

Priser for avkomsgransket vær: Grunnpris kr 3500,-, tillegg for hvert 

indekspoeng over 115 i O-indeks kr 100,- 

Påmelding til Vinni Foss, 3550 Gol, 

mobil 990 22 805 eller  

vinni.foss@nortura.no 
- Individnummer med høstvekt 

- Avdrått til mor sau 

- Dato for veiing 

- Middel høstvekt for buskapen 

- Burd om høsten 

- Middel lammedato (står på høstlista). 

- Kåringsavgift er kr 100 pr kåret lam. 

Mattilsynet krever: Dyr fra forskjellige besetninger skal holdes atskilt. Dyr fra 

andre veterinærdistrikter enn DK Romerikes område skal vise ny datert 

veterinærattest, som ikke er eldre enn fra 4. oktober. 

Attesten skal vise at dyrene ikke viser symptomer på klinisk sjukdom og at 

besetningene de kommer fra ikke er pålagt restriksjoner p.g.a. A- og B-

sjukdommer. Dyr fra besetninger uten veterinærattest og sjuke dyr vil 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. 

 

 

 

Oversikt over kåringstidspunkter (veiledende)! 

Besetninger fra/ rase: Distrikt: Kåringstidspunkt: 

Pelssau fra hele fylket Hele fylket ca. 09:00 

Avlsbuskaper fra værring 12 

(norsk hvit) 

Romerike ca. 09.30 

 

Øvrige besetninger fra Romerike ca. 13.00 

Romerike/ alle raser 

Øvrige besetninger fra fylket 

 

Akershus 

 

ca. 13.30 

Dommere:  Stein Terje Moen, ull 

Jonny Storbråten og Ken Lunn/Terje Bakken 

De som skal kjøpe værlam i høst, anbefales å møte opp på skuet og bestille/kjøpe 

vær. Det kan være for sent å lete etter vær i begynnelsen av november. 

Husk at væren betyr mye for resultatet i besetningen. 

Det vil bli kiosksalg i klubbhuset på travbanen. 

Vi ønsker utstillere, kjøpere av kåra værlam og andre 

interesserte velkommen til en trivelig sauedag! 

Med vennlig hilsen 

Stein Bentstuen 

Regions utvalget for avl 
 

Smitteforebyggende tiltak 
Det blir kåring på vanlig måte, men med tiltak som vil redusere faren for å 
spre smitte av f. eks. fotråte. Opplegget er godkjent av Mattilsynet. 
Alle som stiller med værer til kåring må undersøke sine dyr og påse at 
det ikke er hudforandringer mellom klauvene. De som skal oppholde 
seg på området som dyra skal inn på skal bruke plastsokker. 
Fylkeslaget vil ha faste representanter i «ringen» slik at ikke dyreeier 
behøver å følge med på runden. Det vil bli gitt nærmere informasjon om 
tiltak på utstillingsdagen. 

For nærmere opplysninger ta kontakt med 
Stein Bentstuen, tlf. 975 92 748 eller Helge Aas, tlf. 918 19 067 

 


