Hvad betyder de forskellige beskrivelser?
Typebeskrivelse:
Dette er den beskrivelse, der laves på racen så dommere og kåringsdommere har en
optimum beskrivelse af dyret. Man kan næste forklare det som målet med, hvordan racen
skal se ud. Typebeskrivelsen er altså en kvalitetsvurdering af dyret.
Her kigger man også på benstilling, skulderophæftning, ryggens overlinie, patter og dyrets
helhed.
Ofte bliver ulden ikke gennemgået lige så grundigt på dyrskuer, da der i mange år har været
krav om at stillede med klippede dyr for at dommerne bedre kunne se på rammen af dyret.
Det er for mange svært med lang uld udover. Endvidere har hovedform heller ikke været
interessant på dyrskuer, da man kun har tjekket tænder og ellers kun set på dyrene bagfra,
da indkomsten lå i hvor fyldige dyrene var over ryg og på køller.
Racegodkendelse:
Dette er ikke en beskrivelse, men nogle punkter som racegodkendelsesdommerne går ud
fra. Der er mange punkter som uld fordeling (dækhår og underuld), uldens type, uldens
helhed, halelængde, ørelængde, hovedfacon, krydsets facon og hældning, muskelfylde samt
ben størrelse og tykkelse samt dyrets helhed. Ved en racegodkendelse er det regler for
hvilke kriterier, der må variere og hvilke kriterier, som ligger helt fast. Fx at en GNS skal
afvises med halelængde på over 15 cm.
Det er 2 dommere som gennemgår dyret så tvivlsspørgsmål og målinger bliver tjekket af
begge dommere ved tvivl.
Man kigger ikke på kvaliteten af dyret - så som skæve ben, uens overlinie eller løse skuldre.
Da kvaliteten af dyret ikke bestemmer om den er racetypisk. Man tager kun udgangspunkt i
de ting som adskiller racen fra andre racer.
Racebeskrivelse/racestandard:
Indenfor får har man aldrig brugt racebeskrivelser eller standardbeskrivelser af racerne
ligesom man ser det hos f.eks gederne. Racebeskrivelsen er en beskrivelse af racen som
man ønsker den skal være og med mål for den videre avl. Den beskriver racen som en
helhed med mere almindelig begreber så også ikke-fagpersoner kan få en ide om hvad og
hvordan racen bør være.
BUD PÅ EN RACEBESKRIVELSE..
Racebeskrivelse af en Gammel Norsk Spælsau:
Gammel Norsk Spælsau er en korthalerace, som oprinder fra Norge. Racen blev indført til
Danmark i 1980’er. GNS er kendt for sine flotte farver, lange flotte glansfulde uld, små
kraftige hoveder med trekantede horn. Både får og vædder kan have horn. Racen er kendt
for deres lette læmninger og store moderegenskaber. De er ideelle til naturpleje og græsning
af skæve arealer. GNS har evnen til at kunne leve på et ringere foder bare der er nok af den,
da deres store vom kapacitet giver dem mulighed for at optage den næringen de behøver for
stadig at kunne leve og opfostre 2 lam. GNS er et lille let dyr, som uden problemer kan
færdes på svært fremkommelige steder. De er udpræget flokdyr, med et vågent gemyt. GNS
er mest kendt for deres evne til at lave meget lange uldfibrer, som kan plukkes af i foråret.
Ulden fra GNS er blevet brugt til blandt andet sejl på Vikingeskibe, da den plukkede uld ikke

Hvad betyder de forskellige beskrivelser?
suger vand som andre uldtyper. GNS er kendt for at lave super flotte måtteskind som pynter
i stole og møbler rundt omkring. Racen er især populær hos 1. gangs avlere, da fårene har
lette læmninger og gode moderegenskaber, fårene er spændende at se på på marken pga
de mange farver og man kan gøre sine GNS meget tamme. Kødet fra en GNS er meget
fedtfattigt og slagtelam ligger på ca 17-19 kilo slagtekrop ved fravænning.
Racebeskrivelse for Farvet Spæl:
Farvet Spæl er en korthalerace, der oprinder fra Norge. Racen kom til Danmark i 1980’erne,
men blev først en officiel race i Norge i 2012, da den blev opdelt fra GNS. FS er kendetegnet
ved den lang flotte glansfulde uld i alle farver undtagen hvid. FS er avlet som en kødrace
iblandt korthale fårene. Dens størrelse og kropsfylde er meget populær, da den stadig er
meget fedtfattig og giver kvalitetskød. Avlen med Farvet Spæl blev startet i Norge, da man
ønskede en race, som var mere kødfyldt, men stadig havde en lækker uld, gode
moderegenskaber og evnen til at optage nok foder i naturen på skæve arealer og stadig
holde en god slagtevægt. FS har et godt temperament og de har rigtig gode flok
egenskaber. Racen er altså ideel til avlere, som ønsker en stor farvevariation i deres flok
samtidig med at de ønsker gode store slagtelam med rigtig lækker uld, der kan bruges til
både garn og skind. FS slagtelam ligger på ca 22-25 kilo slagtekrop ved fravænning.

