
Om foråret og om efteråret bedømmer to 
kåringsinspektører fra SEGES, Torben An-
dersen og Carsten Dahl, køer, kvier og tyre i 
kødkvægsbesætninger. Du kan læse mere om 
kåring på Avlsforeningens hjemmeside www.
highland-cattle.dk: vælg Avl og Kåring. Og du 
kan læse en artikel i Highland Nyt, Nr. 1 marts 
2019, side 12.

SEGES opkræver et grundbeløb (besøgsafgift) 
samt et beløb pr. kåret dyr. I 2019 var besøgsaf-
giften 650 kroner, og prisen pr. dyr var ved ”besæt-
ningskåring” 75 kroner. Hertil kommer moms. For 
at stimulere interessen for kåring refunderer Avls-
foreningen besøgsafgiften samt 10 kroner pr. kå-
ret dyr. Derfor bør det ikke være nettoudgifterne, 
der afholder en besætningsejer fra at få kåret. Se 
nærmere på hjemmesiden. Bemærk i øvrigt, at det 
ikke længere er et krav, at dyret er bundet op, idet 
kåringsinspektørerne kan kåre dyrene på marken.

 
I Årsjournalen 2019 bringer Avlsforeningen 
hitlister for køer, kvier og tyre efter disse kri-
terier og principper
•  Dyrets ejer har givet skriftlig tilladelse til at of-

fentliggøre kåringsresultater fra besætningen, 
jævnfør krav i Persondataloven. Avlsforeningen 
har ikke modtaget tilladelse fra alle dyreejere 
med kårede dyr. Dyr fra disse besætninger er 
således ikke med i hitlisterne

•  Dyret skal være officielt renracet (min. 87,50% 
Highland Cattle for køer og 93,75% for tyre i den 
interne racekombination, som er den, der frem-
går af stamtavlen)

•  Dyret var levende ved udtræk af data fra Kvæg-
databasen den 22.11.2019

Køer og kvier henholdsvis tyre offentliggøres i 
rækkefølge med højest kårede dyr først. Ved flere 

dyr med samme kåringsresultat er de anført efter 
faldende S-indeks.

Vi har fået langt de fleste dyr med fra efter-
årskåringen 2019, og det kan i øvrigt ses, at der 
har været stor interesse for kåringer i år, idet 133 
dyr er kåret i 2019 ud af de i alt 251 dyr der er kåret 
med 80 eller bedre i Helhed. Vi har i år taget kvier 
med i hitlisterne sammen med køerne, og der er 
22 kvier med.

Pga. det store antal af kårede dyr i år, har vi 
været nødsaget til at begrænse hitlisterne i Års-
journalen til dyr som er kåret med minimum 84 
for Helhed. Bemærk at hvis dyret er kåret med 85 
eller over, så er dyret blandt de 16% højest kårede 
i racen i Danmark. Alle dyr kåret med minimum 
80 for Helhed vil dog blive lagt på hjemmesiden.

Avlsforeningen anbefaler, at man laver en be-
sætningskåring, det vil sige, at alle avlstyre og alle 
køer over 4 år bliver eller er kåret.

Avlsforeningen anbefaler endvidere
•  at alle tyre kåres 1 år gamle og igen 3-5 år gamle 

– det anbefales ikke at kåre ældre tyre
•  at alle køer kåres efter første kælvning og igen 

efter 3. kælvning, mens det ikke anbefales at 
kåre ældre køer

•  at 2-års kvier kåres

Alle racens kårede dyr danner racegennemsnit-
tet, som altid er 80. Ved beregning af kårings-
resultatet bliver det enkelte dyr holdt op imod 
dette racegennemsnit. Derfor er det vigtigt, at 
alle dyr i besætningen kåres. Racegennemsnittet 
bliver ”kunstigt” højt, hvis kun de bedste dyr bli-
ver kåret, og så bliver det enkelte dyrs resultater 
for lavt, da det er beregnet i forhold til et for højt 
racegennemsnit.

Redaktøren ønsker at takke Mogens Stendal for 
hjælp ved udarbejdelsen af årets hitlister.

HITLISTER – HØJTKÅREDE 
KØER, KVIER OG TYRE
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