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Ingen endring i regelverket fra 2021 til 2022. 

Regelverk for kåring av blæset sau 2022 
 
Værlam som skal kåres etter reglene for blæset sau skal: 

• Ha rasekode 19 blæset sau i Sauekontrollen 

• Være rasegodkjent (egen kode i Sauekontrollen) 1 

• Ha registrert far og mor i Sauekontrollen, begge med rasekode 19 blæset sau 
 
Kåring av blæset sau 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. 

• Rasen får ikke beregnet avlsverdier og O-indeks. 
 
Dommerpoeng ved kåring av blæset sau 

Egenskap Skala 
Ordinær kåring 

Krav 
Dispensasjon 

Krav 
Med i sum 

kåringspoeng 

Kropp 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 Ja 

Beinstilling 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 Ja 

Ullkvalitet 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 Ja 

Ullmengde 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 Ja 

Rasepreg 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 Ja 

     

Sum kåringspoeng  Minst 40 Minst 35  

 
Dommerveiledning 
 
Kropp 
Se rasestandarden. 
 
Beinstilling 
Se rasestandarden. 
 
Ullkvalitet 
Ull av crossbredtype. Fellen skal være svart eller brun.  
 
Det er ikke krav om at ullfellen holder C1S-kvalitet for å kunne kåres. 
 
Marg og dødhår: 

• For å få 9 eller 10 poeng i ullkvalitet må ulla være fri for marg og dødhår 

• Ull med litt marg og/eller dødhår kan få maksimum 6 poeng i ullkvalitet, noteres under 
merknad 

• Ull med mye marg og/eller dødhår skal gis 5 poeng i ullkvalitet. Væren skal vrakes 

 
 
Ullmengde 
Se rasestandarden. 
 

 
1 Det er Fuglestadbrogete og Blæselaget, i samarbeid med Norsk genressurssenter, som avgjør om dyret kan 
rasegodkjennes som blæset sau. 
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Rasepreg 
Se rasebeskrivelsen nedenfor. 

 
Rasestandard 
 
Opprinnelse 
Blæset sau er kjent i Rogaland siden 1920-tallet. Rasen tilhører gruppen av crossbredsauer. Det antas 
at opprinnelsen helt eller delvis er en krysning av svart rygjasau og spælsau. Noen hevder at den er 
oppstått etter kryssing av svart og hvit rygjasau på før 1920-tallet. 
 
Kropp 
Den blæsete sauen er høgstilt, langstrakt og av en noe lettere type. Den er spedbeint med god 
beinstilling. Søya har velforma jur og små spener. Rasen er en god melkesau med gode 
morsegenskaper. 
 
Rasepreg 
 

Horn Både værer og søyer skal være kollete 

Ull 
Ull av crossbredtype. Svart eller brunlig ull med lengde på ca. 10 cm. Kan være 
grålig når de blir eldre. 

Farger / 
tegninger 

Rasen er lett gjenkjennelig med det hvite bleset som har gitt rasen navn. Ullfargen 
er hos lam og ungsau svart eller brunlig, og kan bli gråere med årene. Hele fellen 
skal være svart/brunlig. Det er tillat med hvitt i brystet og på buken. Fellen kan være 
rosete, ha innslag av hvite flekker/hvit flekk. Men det skal da trekkes 1 poeng 

Vekt Værer: 95- 125 kg. Søyer: 75-95 kg. 

Hale Hvit haletipp. Hvis hele halen er hvit eller svart skal det trekkes 1 poeng 

Hode 
Svart med hvitt bles. Bleset kan være delt, det kan også gå helt under nesen. Bare 
stjerne eller så mye hvitt at det ser ut som dyret har briller skal det trekkes 1 poeng. 
Ørene skal være normale i størrelse, kuete (kort øret) lam skal vrakes. 

Fell/bryst 
Vurderes sammen. Tillatt med hvitt i fellen/brystet, uansett hvor mye skal det trekkes 
1 poeng 

Buk Hvitt på buk, skal det trekkes 1 poeng 

Føtter 
Hvis der ikke er innslag av hvitt på 2 føtter, skal det trekkes 1 poeng. Hvitt på 
fot/føtter over hase og kneledd skal det trekkes 1 poeng. Maks trekk 1 poeng totalt. 

Andre 
særtrekk 

Blæset sau er kjent for sine gode morsegenskaper, godt lynne og god fruktbarhet. 

 
For å kunne få 10 poeng i rasepreg må væren oppfylle følgende krav:  

• Helt svart/brunlig fell (et absolutt krav)  

• Helt eller delt blæs  

• Svarte ører  

• Svart bryst  

• Svart buk  

• Innslag av hvitt minimum 2 føtter, ikke over has/kneledd  

• Hvit haletipp (maks 33% av halen)  
 
Ved avvik i kravene over trekkes det etter beskrivelsen over 1 poeng for hvert av dem. 
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Eksempel på vær med 10 i rasepreg 
 

 
 


