
Farvet Spæl vs Gammel Norsk Spælsau 

Her er en oversigt over forskellene på de to racer. Den kan bruges som en guideline eller 
anvisning, men det kræver stadig en del erfaring at kunne adskille racerne.  
Vigtigst er, at man skal huske, at kravene til ulden er den samme på de to racer. Derfor er 
det næsten umuligt at se forskel på de to racer når de står med uld på. Man skal altså 
mærke godt efter og vide hvad man mærker efter, hvis fåret står med uld på.  
Det er altså nemmere at se på farvet spæl uden uld og derfor var det måske en mulighed at 
de fx til dyrskuer gerne må stille uden uld, da de bedømmes på kødfylde.  
 
Man skal huske at racerne har været krydset igennem 40 år, så man kan meget sjældent 
finde dyr som rammer alle kriterier spot on. Her er det dog at avlsarbejdet skal stå sin prøve, 
for det gælder jo om at prøve at ensarte sine dyr til den race man avler efter. 
 
Når man læser Typebeskrivelsen for de to racer må man ikke forveksle dem med 
racegodkendelse, da det er to forskellige ting. 
Typebeskrivelsen er det dommerne bruger på dyrskuer til at finde de bedste dyr- altså en 
kvalitetsbedømmelse. Racegodkendelse er en vurdering om hvilken race dyret tilhører og 
har ikke noget med kvaliteten af dyre at gøre. 
Så husk at læse både Typebeskrivelsen og Racebeskrivelsen - da der er forskel på hvad der 
kigges på og det ene er for at finde de bedste dyr i racen og den anden er for at bestemme 
hvilke race der er tale om.  
 
 

Forskellen  Farvet Spæl Gammal Norsk Spæl 

Hovedet Længere hoved - Hovedet kan virke 
smallere pga den øgede længde. 
Større ører ca 12-14 cm 
Muleparti er tydeligt og vinklen på 
næsebor er ofte mere vandret end på 
GNS. 
Ingen horn 
Pandelok 

 

 

Kortere hoved 
Hovedet virker bredere end på 
Farvet Spæl.  
Ingen muleparti 
Små øre (ca 10 cm) 
Skal være trekantet set fra oven 
samt være trekantet set fra siden. 
Der skal være plads til fyldige 
horn på pandeskallen. 
Pandelok 
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Ben Kraftige og tydelige led. Benene virker 
stærkere og kraftigere. 
Kronranden er ofte tydelig og ligner, 
at der er en elastik i kanten af kloven 

Spinkle og meget strømlinede. 
Uden tydelige led ved kode og 
knæ. 
Ingen forskel fra kronrand til klov 
 

Forpart Større muskelfylde 
Bredere og afrundet 
God bredde mellem forbenene med 
plads til muskelfylde. 
Muskelfylde over mankekam og ned 
langs forbenene. På forsiden af boven 
skal der være afrundet uden at være 
kantet.  
 

Knap så meget muskelfylde 
Mere tydelig mankekam uden 
tydelig muskelfylde. Der skal 
stadig være plads mellem 
forbenene til brystkassen, men 
den skal ikke være muskelfyldt på 
samme måde som FS 

Ryg God bredde med god muskelfylde. 
Der er udfyldt langs rygkammen og 
man skal mærke efter for at kunne 
mærke knoglerne. Fra mankekam og 
ned over skulderen er der også 
muskelfylde. Der ønskes en bred 
rygkam som kan bære den størrer 
muskelfylde. 

 

Knap så afrundet og mere kantet. 
Der er ofte tydeligt tegnet rygkam, 
skulderparti og kryds. Så man kan 
lidt sammenligne med malkerace 
indenfor køer.  
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Kryds 

 
 
 
Udfyldt og med god muskelfylde.  
Hælningen på krydset er ca 20 grader 
og mere rektangulært set ovenfra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Mere kantet og med 
krydshældning på ca 35 grader. 
Krydset skal 
være 
tilspidset 
ikke 
afrundet 
bagtil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Helhed Dyret er ofte større og højere end 
GNS. 
Dyrene fremstår mere kødfyldte og 
bredere. Afrundede og kødfyldte 
langs ryg og kryds. 
Ulden falder ofte som figurform. 
 

 
 
 
 
 

Dyret er mindre og knap så 
kødfyldt.  
Ulden ønskes som en kasseform. 
Kan virke knoglede og spidse 
over ryggen og kryds.  
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Betegnelser: 
 

Krydset og hældning: 

 

Den Gamle Norske har et hældende kryds på ca 35 grader - og 
den Farvet Spæl har et mere lige kryds som hælder ca 20 grader. 
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Krydset set fra oven: 
 

 

Krydset på Farvet Spæl skal være rektangulært og krydset på den 
Gamle Norske skal være tilspidset. 
 


