Rasekode 5

Regelverk for kåring av steigarsau 2021
Værlam som skal kåres etter reglene for steigarsau skal
• Ha rasekode 5 steigarsau i Sauekontrollen
• Være rasegodkjent (egen kode i Sauekontrollen) 1
• Ha registrert far og mor i Sauekontrollen, begge med rasekode 5 steigarsau
Kåring av steigarsau 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 steigarsau
Ordinær kåring
Egenskap
Skala
Krav
Kropp
5 - 10 poeng
Minst 6
Beinstilling
5 - 10 poeng
Minst 6
Ullkvalitet
5 - 10 poeng
Minst 6
Ullmengde
5 - 10 poeng
Minst 6
Rasepreg
5 - 10 poeng
Minst 6
Sum kåringspoeng

Minst 40

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

Med i sum
kåringspoeng
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Minst 35

Dommerveiledning
Opprinnelse
Steigarsauen er en stabilisert krysningsrase basert på gammelnorsk spælsau og flere britiske raser,
der sutherland (nordskotsk sjeviot) er den viktigste. Steigarrasen ble offisielt godkjent og stambokført i
1954. Den har vært mest utbredt fra Steigen i Salten og nordover.
Ullkvalitet
Ullfellen skal være kvit og dømmes som ved klassifisering av crossbred ull etter «Norsk ullstandard».
Se den generelle dommerinstruksen for detaljer om de enkelte ullegenskapene og om fastsetting av
ullkvalitetspoenget.
• Dyr som ikke holder kravet til beste klasse (C1) 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 vrakes3.

1

Det er Raselaget for steigarsau, i samarbeid med Norsk genressurssenter, som avgjør om dyret kan
rasegodkjennes som steigarsau.
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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Rasebeskrivelse
Steigarsauen er en middels stor sau, høgstilt med granne bein, produktiv og kjent for sin gode
ullkvalitet. Kvit ullfell og ingen tegninger. Den er en funksjonell sau, med lette lamminger, godt jur og
passe store spener. Rasen er svært rolig, og ved riktig behandling utvikler den en tillitsfull adferd.
Steigar har et svakt flokkinstinkt.
Kropp
Beinstilling
Ullkvalitet

Ullmengde
Rasepreg

God muskelfylde i rygg, lend og lår. Flatt skulderparti. God ribbeinskrumming og stram
underlinje. Svakt hellende kryss. Høgstilt og granne bein.
Gode leddvinkler i kode, hase og frambein, Jevnstore klauver med jevn slitasje og rette
klauvvegger. Hårlaget er kvitt eller glinsende.
Finfibra ullfell av crossbreedtype. Ulla kjennetegnes ved at den er myk, finkruset med
god glans og god spenst. Ullfellen skal være tilnærmet fri for svarte hår, dyrehår og
marghår.
Ullfell skal være passe tett og hårene ha god lengde.
Hårlaget i hodet er kvitt eller glinsende med svart nese. Livlige ører. Relativt lite
finskåret hode med lett buet neserygg. Mørke flekker på hode, ører og bein
forekommer. Middels lang ullkledd hale. Både søyer og værer skal være kollet.

For å kunne få 10 poeng i rasepreg, må væren oppfylle følgende 5 krav:
• Velstilte bein med symmetriske klauver
• Høgstilt
• Kvit ullfell uten uønskede hår
• Svart nese og klauver
• Buet neserygg.
Ved avvik i kravene, trekkes det minimum 0,5 poeng for hvert av dem.
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