Rasekode 3

Regelverk for kåring av sjeviotsau 2021
Værlam som skal kåres etter reglene for sjeviot skal
• Ha rasekode 3 sjeviot i Sauekontrollen
• Ha registrert far og mor i Sauekontrollen, begge med rasekode 3 sjeviot
• Være rasereint (minst 7/8)
Kåring av sjeviotsau følger NSGs generelle kåringsregler. Spesifisering i forhold til de generelle
reglene er angitt nedenfor.
• Far til lammet skal være kåra
• Lammet skal ha beregnet O-indeks på kåringstidspunktet

Egenskaper som inngår i vurderingen ved kåring av sjeviotsau
Egenskap
O-indeks
Kropp
Beinstilling
Ullkvalitet
Rasepreg

Skala
55 – 155
5 -10 poeng
5 -10 poeng
5 -10 poeng
5 -10 poeng

Sum kåringspoeng

Ordinær kåring
Krav
110
Minst 6
Minst 6
Minst 6
Minst 6

Dispensasjon
Krav
100/105
Minst 6
Minst 6
Minst 5
Minst 6

Minst 140

Minst 130/135

Med i sum
kåringspoeng
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Kåring på dispensasjon:
Dispensasjonsmuligheten som er angitt i tabellen over, gjelder kun der far, farfar eller morfar til
værlammet er en vær som er importert fra Skottland.
•

Far til værlammet er importert
o Dispensasjon for O-indeks ned til 100
o Dispensasjon for sum kåringspoeng ned til 130
o Dispensasjon for 5 i ullkvalitet hvis det skyldes litt marg og/eller dødhår.
Skriv merknad på kåringsbeviset.

•

Farfar og/eller morfar til værlammet er importert
o Dispensasjon for O-indeks ned til 105
o Dispensasjon for sum kåringspoeng ned til 135
o Ingen dispensasjon for 5 i ullkvalitet.
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Dommerveiledning
Kropp
Ved fastsettingen av dommerpoenget for kropp skal dommeren ta utgangspunkt i Rasestandard for
Sjeviotsau-Eksteriør. Legg vekt på eksteriøre trekk som har betydning for søye og lam sine
bruksegenskaper i forbindelse med lamming, beitesesong og slaktekvalitet.
Viktige moment:
• Ikke grov beinbygning (vurder hode, skuldre og bein)
• Rygg: Rak og brei rygg. God overlinje
• Kryss: Bredt, fyldig og hellende kryss
• Ikke løse bøger
• Høgstilt nok til å ta seg godt fram under beiteforhold, samt at lamma får god tilgang til juret.
• Kjøttfylde: Godt avrunda sidebein og djupe, runde og kjøttfulle lår.
Beinstilling
Se de generelle kåringsreglene.
Ullkvalitet
Ullfellen skal dømmes som ved klassifisering av crossbred ull etter «Norsk ullstandard». Se
dommerinstruksen for detaljer om de enkelte ullegenskapene og for fastsetting av ullkvalitetspoenget.
Spesielle krav for sjeviot:
• Sjeviot skal ha kvit ullfell. Dyr med svart eller brun fell, og dyr med farga hår i en kvit fell skal
vrakes.
• Fellen skal være tett, med god spenst. En åpen fell er ikke ønskelig.
• 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 vrakes1.
o Dispensasjonsmulighet hvis far er skotsk som beskrevet tidligere i regelverket.
• Dødhår er en alvorlig kvalitetsfeil. Funn av dødhår gir 5 i ullkvalitet, og væren skal vrakes2.
o Dispensasjonsmulighet hvis far er skotsk som beskrevet tidligere i regelverket.
Rasepreg
Ta utgangspunkt i rasestandarden som følger kåringsregelverket.
Vektlegg spesielt det som er mest iøynefallende ved sjeviot.
• Godt reiste og avrundede ører
• Buet neserygg
• Svart mule
• Kvitt hode
• Ull godt fram til hodet
• Svarte klauver

1
2

Dette er strengere enn Norsk ullstandard som tillater inntil 3 prosent marg.
Dette er strengere enn Norsk ullstandard som tillater inntil 0,3 prosent dødhår
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Rasestandard for sjeviotsau
Sjeviot skal vere ein kombisau som ved hald i næring skal gje god produksjonsøkonomi for eigaren.
Rasen skal spesielt hevde seg i områder med dårlegare beitekvalitet.
Eksteriør
• Hovud: Høveleg stort med brei mule og
litt bøygd naserygg, store livlege auge,
godt reiste og fint avrunda øyrer, ikkje
horn og nygler (horntappar), svart
nase.
• Hals: Ikkje lang, men kraftig og med
god reisning.
• Bryst: Djupt og breidt, og det skal gå
godt fram.
• Rygg: Rak og brei, og sidebeina skal
vere godt runda, og dei skal gå langt
attover slik at kroppen blir godt slutta.
• Kryss: Breidt og fyldig.
• Lår: Djupe, runde og kjøtfulle.
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• Bein: Berre medels grove, men rake og
Foto: Edvin Vågstøl
sterke.
• Ull: Småkrusa, mjuk og fin med god glans. Jamn og fint stapla. Ullfellen skal gå godt framover
til hovudet og ned mot kne og hasar med full lengde. Det skal vere skarpt skilje mellom ull og
dekkhårlag. Bryst og buk skal vere godt ullkledd. Ullfellen skal vere fri for daudhår og marghår.
• Farge: Rein kvit farge på ullfell og dekkhår. Små svarte prikkar på øyre og bein kan tolast,
men dei skal vere skarpt avgrensa.
• Hale: Lang hale.
• Levandevekt: Verar i bra hausthald; 100 – 130 kg. Vaksne søyer; 75 – 85 kg.
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BREITT OG
FYLDIG KRYSS

RETT OG
BREI RYGG
BUA
NASERYGG

BREI OG
SVART MULE

STORE
KJØTFULLE
LÅR

KORT OG
KRAFTIG HALS

DJUPT OG
BREITT BRYST

RETTE FØTTER.
IKKJE GROVE

GODT REISTE
ØYRE

ULL
GODT
FRAM TIL
HOVUDET
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SVARTE
KLAUVER
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FINT AVRUNDA
ØYRER

BREI OG
SVART MULE

Foto: Ola Kvaal

Sist oppdatert: 19.08.2021

Endring i regelverket 2021:
Bedømmer ikke lenger «Bruksegenskaper». Erstattes med «Kropp».

