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Godkjent av Avlsrådet for sau i Norsk Sau og Geit   Sist oppdatert: 21.08.2022 

Endring i regelverket fra 2021 til 2022 er merket i gult. 

Regelverk for kåring av farga spælsau 2022 
 

Værlam som skal kåres etter reglene for farga spælsau skal  

• Ha rasekode 21 farga spælsau i Sauekontrollen 

• Ha registrert far og mor i Sauekontrollen,  
med rasekode 21 farga spælsau eller rasekode 4 kvit spælsau 

• Være rasereint (minst 7/8 spælsau – kvit eller farga) 
 

Kåring av farga spælsau følger NSGs generelle kåringsregler. Spesifisering i forhold til de generelle 
reglene er angitt nedenfor. 
 

• Far til lammet skal være kåra av NSG.  
2022: Ingen mulighet for dispensasjon fra dette kravet. 

• Farga spæl skal være kollet. 

• Antall spener telles og noteres på kåringsskjemaet.  
Flere enn 2 spener er ikke vrakingsårsak. 

• Hovedfargen, tegninger/mønsteret og ull-lengden skal noteres på kåringsskjemaet. 
Er lammet helt kvitt skal det ikke kåres etter dette regelverket. 

• Lammet skal ha beregnet O-indeks på kåringstidspunktet. 

 

Egenskaper som inngår i vurderingen ved kåring av farga spælsau 

Egenskap Skala 
Ordinær kåring 

Krav 
Dispensasjon 

Krav 
Med i sum 

kåringspoeng 

O-indeks 55 – 155 Minst 95 Minst 85 Ja 

Bruksegenskaper 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 (tas ut) 5 - 10 poeng Minst 6 Minst 6 Ja 

Rasepreg 5 - 10 poeng Minst 6 Minst 6 Ja 

     

Sum kåringspoeng  Minst 124 Minst 114  

 
Ullmengde dømmes ikke lenger som eget kåringspoeng. Vurdering av ullmengde inngår nå i 

dommerpoenget for rasepreg. 
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Dommerveiledning 

Bruksegenskaper 
Se de generelle kåringsreglene og dommerinstruksen. 
 
Værlammet må være stort nok til å pare voksne søyer fra november. Det bør derfor være minst 40 kg 
ved høstveging (i starten av september).  
 
Små lam ved kåring kan trekkes fra 1 til 4 poeng. Trekk i bruksegenskapspoenget på grunn av 
størrelse skal oppgis i merknadsfeltet. 
 
Beinstilling 
Se de generelle kåringsreglene. 
 
Ullkvalitet 
Ved fastsetting av poeng for ullkvalitet må dommeren se på hele fellen. Se dommerinstruksen for 
detaljer om de enkelte ullegenskapene og for fastsetting av ullkvalitetspoenget. 
 

• Farga spælull skal ha rasetypisk ull med to typer hår, dekkull og bunnull. Det skal være tydelig 
forskjell mellom dekkull og bunnull, der bunnulla er finfibret og mjuk, og dekkulla mer grovfibret. 
Bunnulla skal helst være omkring 1/3 av lengden på dekkulla. Dette er grunnlaget for 10 i 
ullkvalitetspoeng. 

• Lengden av dekkulla skal være minst 15 cm på krysset etter at lammet er korrigert til å være en 
tvilling som er 5 måneder gammel. Minimumslengden for å få 10 i ullkvalitetspoeng er 22 cm. 

• Hele fellen bør ha et godt spælpreg. Dyr med utypisk spælull i mindre partier (for eksempel i 
bringa), trekkes for dette, men kan kåres. 

• Ulla skal være mest mulig fri for marg og dødhår, samt grove hår i bunnulla. 

• Dyr som holder kravet til beste klasse (F1S) skal gis fra 7 til 10 i poeng for ullkvalitet. 

• Dyr som ikke holder kravet til beste klasse, men som har en fell som er av god andreklasse, gis 6 i 
poeng for ullkvalitet. 

• Dyr som gis 5 i poeng for ullkvalitet, skal vrakes.  
 

Rasepreg 

• Eksteriør 
- Framkroppen skal ha god kjøttfylde i bryst og bog, med kort hals og nett hode 
- Ryggen skal være jevn og kjøttfull fra manke til kryss. 
- Bakparten skal være godt kjøttsatt med et kryss som er svakt hellende.  
- Låra skal være store, runde og kjøttfulle. 

• Ullfell 
- Ullmengde og ull-lengde skal, sammen med spælpreget (bunnull/dekkull), tillegges stor vekt 

ved dømming av rasepreget 

• Farger og tegninger/mønster. 
Alle varianter i dyrenes grunnfarge, svart, grått, blått, brunt, lys brunt, ønskes ivaretatt i 
populasjonen. 
- Værer med helt kvit fell kan ikke kåres etter regelverket for farga spæl. 
- Sjeldne, gamle fargemønster, som grelet og viltfarget, bør bevares.  
- Flekkete/rosete lam er ønska til kåring. 
- Hovedfargen og mønsteret skal noteres på kåringsskjemaet. 
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Farger og tegninger 
 

Hovedfarger  Beskrivelse 

Kvit Ensfarga kvit – skal vrakes 
Lys blå  Grå/kvit botn med grå tupper 
Blå  Grå botn med svarte tupper 
Mørk blå  Mørke grå botn med svarte tupper 
Tan Kvit fell med lys brun nakke og brune bein 
Lys brun  Ensfarget klar lys brun («gull») 
Brun  Ensfarget klar brun 
Brunblå  Grå botn med brune tuppar 
Svart  Ensfarget svart 

 

Tegninger/mønster 

Ensfarga 
Ensfarga kropp med kvite avtegn i hode og/eller på bein  
Grelet (badgerface - grevlingfjes)  
Engelsk blå 
Viltfarget (muflon)  
Flekkete/rosete 

 


