Sådan foregår en racegodkendelse:
1. Når racegodkendelsesdommerne kommer ud i så mange besætninger er sundhed og
sikkerhed for alle parter super vigtigt. Så hvis der er tegn på off eller andre
smitsomme sygdomme i din besætning - skal du selvfølgelig ringe og aflyse besøget.
2. Når racegodkendelsesdommerne ankommer skal fårene være fanget samme og
være tørre. Det er umuligt at se på uld, der er våd. Det kan sagtens foregå udenfor,
men så skal der være et sted med en plan flade (så man kan se ben, koder og
klove) uden højt græs eller lign. Dyrene skal have øremærker og selvfølgelig være
raske.
3. Racegodkendelsesdommerne tager forholdsregler ved at påføre sig heldragter og
muffer til støvlerne - så der ikke spredes sygdomme mellem besætningerne - i
corona tid er det selvfølgelig også ansigtsmasker. Så de går ikke direkte ind i stalden
eller på folden uden sikkerhedsudstyr, men hilser på og tager en snak om
besætningen. Her er det en god ide at fortælle, hvis der er en aggressiv vædder eller
andet som de skal være opmærksomme på ved gennemgang.
4. Så går arbejdet i gang. Hvis fårene ikke er vant til håndtering, kan det være at
racegodkendelsesdommerne skal bruge en hjælpende hånd til at holde dyrene, ellers
hvis der er mange dyr, er det en god ide at holde det næste dyr klar til inspektion. På
den måde går det hurtigt og effektivt - de fleste får har også bedre ro, hvis det er ejer
selv der fanger og holder dyret imens.
5. Fårenes uld måles på siden bag skulderen ca midt på ribbenene og på krydset - her
bruges måleplade samt ved måling af halen. Der klippes en tot uld af siden for at se
fordelingen af underuld og dækhår. Her tjekkes også kvaliteten af ulden både på
dyret i helhed og for at se efter kemp/krus. Ørene bliver målt med hænder og plade hvis der er tvivl.
Dyrene noteres i et skema som ser sådan ud:

Dette skema bruger de 2 racegodkendelsesdommere til at gennemgå dyrene efter endt
besøg. Skemaet udfyldes løbende imens dyret gennemgås. Hvis der er tvivl kan sådan et
skema hjælpe med at afgøre tvivlsspørgsmålene.

Formål:
Dyrene betragtes som en helhed og uldens længde, ensartethed og fald/form bliver også
vurderet. Der kigges på koder, knæ, hoveder, muler, ører. krydshælning og størrelse. Alle
disse faktorer er med til at racebestemme dyret. Dette gøres for at dele de to racer op igen
efter mange års krydsninger. Det bliver ikke nemt og der vil komme mange afvigende dyr i
starten, men læs mere under målet med opdelingen af racerne på hjemmesiden.
Det er vigtig, at man ikke tager racegodkendelsen som en kvalitetsbedømmelser, da den
kun er til at racebestemme dyret. Kvalitet er noget man som avler selv skal være kritisk med.
Ved en evt kåring af racegodkendte dyr vil kvaliteten blive bedømt i lige så stor grad som
ulden og racetypen.

Men hvad er så formålet?
At lave mere ensartede dyr med ensartede kvaliteter
At skabe en bedre avl og viden om de 2 racer
At øge omsætningen af kød efter Farvet Spæl
At øge kvaliteten af ulden på alle spælsau i Danmark
At få registreret og dermed lette arbejdet med at finde de rette
avlsdyr i fremtiden.
At øge kvaliteten på de dyr vi avler i begge racer.
At øge avlernes viden om deres mulighed for et bedre produkt og
dermed øge evt indtægter på kød, skind og avlsdyr.

