Rasekode 1

Regelverk for kåring av dalasau 2021
Værlam som skal kåres etter reglene for dalasau skal
• Ha rasekode 1 dalasau i Sauekontrollen
• Være rasegodkjent (egen kode i Sauekontrollen) 1
• Ha registrert far og mor i Sauekontrollen, begge med rasekode 1 dalasau
Kåring av dalasau følger NSGs generelle kåringsregler. Spesifisering i forhold til de generelle reglene
er angitt nedenfor.
• Far til lammet bør være kåra av NSG.
Er far ukåra kan lammet kåres på dispensasjon hvis rasepreget er godt.
• Lammet skal ha registrert høstvekt.
Det beregnes ikke korrigert høstvekt og avvik fra buskapsmiddelet
• Det settes ingen krav til O-indeksen
Dommerpoeng ved kåring av dalasau
Egenskap
Kropp
Beinstilling
Ullkvalitet
Ullmengde
Rasepreg
Sum kåringspoeng

Skala
5 -10 poeng
5 -10 poeng
5 -10 poeng
5 -10 poeng
5 -10 poeng

Ordinær kåring
Krav
Minst 6
Minst 6
Minst 6
Minst 6
Minst 6

Dispensasjon
Krav
Minst 6
Minst 6
Minst 6
Minst 6
Minst 6

Minst 40

Minst 35

Med i sum
kåringspoeng
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Dommerveiledning
Kropp
Se rasestandarden.
Beinstilling
Se rasestandarden.
Ullkvalitet
Ullfellen skal dømmes som ved klassifisering av crossbred ull etter «Norsk ullstandard». Se den
generelle dommerinstruksen for detaljer om de enkelte ullegenskapene og for fastsetting av
ullkvalitetspoenget.
•
•
•

Dyr som ikke holder kravet til beste klasse (C1 eller C1S) skal gis 5 i dommerpoeng for ullkvalitet
og vrakes.
Marg er en vesentlig kvalitetsfeil. Funn av marghår gir 5 i ullkvalitet, og væren skal vrakes 2.
Dødhår er en alvorlig kvalitetsfeil. Funn av dødhår gir 5 i ullkvalitet, og væren skal vrakes 3.

1

Det er Landslaget for reinrasa sau, i samarbeid med Norsk genressurssenter, som avgjør om dyret kan
rasegodkjennes som dalasau.
2 Dette er strengere enn Norsk ullstandard som tillater inntil 3 prosent marg.
3 Dette er strengere enn Norsk ullstandard som tillater inntil 0,3 prosent dødhår
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Ullmengde
Se rasestandarden.
Rasepreg
Se rasestandarden nedenfor. For å kunne få 10 poeng i rasepreg må værlammet oppfylle følgende:
•
•
•
•
•
•

Heilt hvit, svart, grå eller brun ullfell, uten marg og dødhår (et absolutt krav)
Rette føtter
Store runde lår
Svarte klauver og nesebor/mule
Bredt hode og mule. Lave ører
Lang og kraftig hale

Ved avvik i kravene over trekkes det minimum 0,5 poeng for hvert av dem. Eventuell avrunding opp
eller ned til helt poeng avgjøres av dommeren ut fra en totalvurdering av rasepreget.

Rasestandard
Opprinnelse
I 1923 ble navnet "Dalasau" brukt for første gang på sauen som før det ble kalt "Vossasauen".
Vossestranda ble regnet for opphavsstedet for dalasauen.
Dalasauen er en krysning mellom sjeviot og leicester.
Rasebeskrivelse
Generelt
Dala sauen skal være stor og rolig (spak). Skal ha mye og god ull.
Tegninger

Hale

Svarte klauver og svarte nesebor/mule.
Ullfargen er vanligvis helt hvitt på ullfell og dekkhår.
Ullfargen kan også være helt svart ullfell og dekkhår, helt grå eller helt brun.
Lang, myk, sterk og med god glans. Ulla skal gå godt framover til hodet. Helt hvit
eller helt svart ull med lengde på ca. 8 cm. Ullfellen skal være fri for dødhår og
marghår.
Lang og kraftig hale.

Hode

Lav skalle. Brei flat panne. Store øyne. Strak nese. Bred mule. Store slake øre.

Bryst

Stort, dypt og bredt bryst

Føtter

Rette føtter. Korte rette haser. Store runde lår.

Rygg

Strak og bred rygg. Langt flatt kryss.

Vekt

Værer: 120-150 kg. Søyer: 80-100 kg.

Farger
Ull

Godkjent av Avlsrådet for sau i Norsk Sau og Geit
Ingen endring fra reglene i 2020

Sist oppdatert: 08.08.2021

Rasekode 1

|

Godkjent av Avlsrådet for sau i Norsk Sau og Geit
Ingen endring fra reglene i 2020

Sist oppdatert: 08.08.2021

