REGELSÆT FOR FÅRE- OG GEDEREGISTRERING
Tilmelding
Tilmelding som Avlsbesætning i Fåre- og Gederegistrering foretages ved at kontakte CHR-afdelingen på e-mail: CHR-Skejby@seges.dk eller pr. tlf. 70155015 tryk
2.

Øremærkning
Lammet/kiddet skal have isat øremærke umiddelbart efter fødslen eller senest 3 dage
efter.

Indberetning
Indberetning til Fåre- og Gederegistreringen kan foretages på en særlig indberetningsblok, hvor bilag løbende sendes ind til CHR-afdelingen. Eller det kan gøres
via https://Webdyr.dk
Nye indberetningsblokke bestilles hos CHR-afdelingen.

Læmning
Der er indberetningsfrist på 30 dage for læmning. Indberettes lammet/kiddet for
sent, får lammet/kiddet uofficiel afstamning.

Vejning
Lam/kid vejes skal vejes fra fødsel og frem. Ved vejning i perioden 45-75 dage beregnes en korrigeret 2 måneders vægt. Ved vejning i perioden 105-135 beregnes
en korrigeret 4 måneders vægt. Foretages vejningen før eller efter denne periode,
vil der ikke blive beregnet en korrigeret vægt. Vejning skal ligeledes indberettes senest 30 dage efter udført vejning, da vejning ellers vil blive registreret som uofficiel
vejning. I indeksberegningerne bruger vi dog vejeresultater som er registreret i en
alder fra 45 dage til 90 dage og vejninger registreret i en alder fra 90 dage til 165
dage.

Køb af importdyr
Importerede dyr CKR-øremærkes ved importen med et til formålet godkendt rødt øremærke. Afstamningen kan oprettes og anerkendes officielt, såfremt det dokumenteres, at dyret er optaget i en godkendt stambog for racen i eksportlandet. Kontakt
CHR-afdelingen.

Betaling
Betalingen for at være registreret som avlsbesætning i Fåre- og Gederegistreringen
opkræves kvartalsvis og omfatter
• et grundgebyr
• en opkrævning pr. dyr

Offentliggørelse af resultater
Fåre- og Gederegistreringen kan offentliggøre resultater fra besætninger, medmindre besætningsejer skriftligt meddeler, at han/hun ikke ønsker dette.

Fåre- og Gederegistrering har automatisk adgang til at trække besætningens data
til generelle, tværgående undersøgelser.

Fåre- og Gederegistrering kan i forbindelse med videnskabelige undersøgelser og
lignende give adgang til at trække på besætningsdata, hvis oprindelse af data gøres anonym.

Udmeldelse
Udmeldelse som Avlsbesætning sker ved at kontakte CHR-afdelingen og vil ske ved
kvartalsskifte. Avlsbesætninger kan under Webdyr Plus få adgang til nogle udskrifter
som kun er tilgængelige for Avlsbesætninger.
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