SKOTSK HØJLANDSKVÆG FÅR
DET BEDSTE FREM I NATUREN
Skotsk Højlandskvæg har en ganske særlig evne til
at pleje naturen. Det barske liv i det skotske højland
har gennem århundreder lært racen at være nøjsom
og meget lidt kræsen. Skotsk Højlandskvæg afgræs
ser ikke bare arealerne, de holder buske og krat nede,
og fremmer derved en smuk varieret vækst og et rigt
dyre- og blomsterliv.
Bag den kraftige pels gemmer sig et elegant dyr,
der kan færdes let og ubesværet i al slags terræn uden
at sætte dybe spor. Du får den optimale og mest na
turlige pleje af dine arealer, og ikke nok med det så
pynter det Skotske Højlandskvæg også i landskabet.

HVORFOR SKOTSK HØJLANDSKVÆG?

 e er robuste, sunde,
D
rolige og omgængelige
De har et lavt foderforbrug og
kræver minimum af arbejdsindsats
De har nemme kælvninger
og er omsorgsfulde mødre
De er optimale naturplejere og
pynter i landskabet året rundt
De giver mørt, velsmagende
og saftigt kød

Skotsk
Højlandskvæg

BÅDE FOR NYBEGYNDERE
OG ERFARNE

KØD ER IKKE BARE KØD
De fleste ungtyre og kvier, der ikke er egnet til videre
avl, ender deres dage som velsmagende kød.
Kød fra Skotsk Højlands kvæg er mørt og saftigt. Det
tager lidt længere tid for denne race at blive kødfulde
og man kan ikke forcere væksten. Slagtealderen er om
kring 20-30 måneder.
Det frie liv i naturen året rundt sætter også smag i
kødet. Rigeligt med frisk græs, urter og alle slags bu
ske og planter er sammen med dyrenes veltilpashed
forklaringen på kødets høje kvalitet. Kød fra kvæg, der
har græsset i naturen, har udover et sundt indhold af
essentielle fedtsyrer også et højt indhold af vitaminer
og mineraler, lavere indhold af fedt og lavere indhold
af kolesterol.
At behandle dyr med respekt og sikre deres velfærd,
har meget stor betydning for det kød, vi efterfølgende
skal spise.

Du behøver ikke at have praktisk erfaring med kvægavl
for at få glæde af Skotsk Højlandskvæg. Men du skal
naturligvis sætte dig grundigt ind i tingene på forhånd.
Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg står klar med
råd og vejledning om dyr, folde, ly/læ, pleje og meget
mere.
Vi har naturligvis aktuelle salgslister over stambogs
ført kvæg. Det er altid en god ide at købe stambogs
førte dyr, hvis du vil avle videre på dem. De fleste ny
begyndere bliver jo erfarne avlere en dag.

www.highland-cattle.dk

For yderligere information:
www.highland-cattle.dk
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Avlsforeningen for
Skotsk Højlandskvæg

SKOTLANDS BARSKE NATUR
HAR UDVALGT DE BEDSTE
Skotsk Højlandskvægets charmerende udseende og
gode temperament er ikke skabt af mennesker. Gen
nem århundreder har kun de bedst egnede dyr over
levet i det barske, våde og vindpiskende skotske høj
land. Naturen har på sin egen måde styret udviklingen
og kun ladet de bedste dyr overleve.
I avlsarbejdet bestræber vi os i dag på at sikre ra
cens kvaliteter.
Skotsk Højlandskvæg er sunde og robuste, de klarer
at gå ude i al slags vejr, året rundt. De kræver kun læ for
vinden, et tørt leje og et skyggefuldt sted på de var
me sommerdage.
Faktisk foretrækker Skotsk Højlandskvæg friluftslivet i
en sådan grad, at de bliver ude, selv om de har mulig
hed for at gå ind på barske vinterdage.

LANGHÅREDE CHARMETROLDE

LÆNGE LEVE SKOTSK HØJLANDSKVÆG

Det er kærlighed ved første blik, for Skotsk Højlands
kvæg er udstyret med den utroligste charme fra natu
rens side af – nemlig det lange hår. Hvem kan stå for et
dyr med langt pandehår, et fint hoved med store horn
og kraftig pels?
Man får et ganske særligt forhold til Skotsk Høj
landskvæg, men det er ikke kæledyr. De trives kun ved
at følge deres natur og leve det frie liv på markerne.
Men det forhindrer jo ingen i at klø dem bag øret eller
lære dem at komme, når man kalder eller fløjter.

Et langt godt liv giver også en høj levealder, så det
Skotske Højlandskvæg kan sagtens blive 20 år.
Koen kælver første gang, når den er 2,5-3 år gammel.
Selve kælvningen sker uden problemer, koen går ofte
afsides og klarer det hele selv. Naturligvis bør du hol
de opsyn og se efter at kalven får råmælk umiddelbart
efter fødslen, men det er yderst sjældent, at der indtræf
fer komplikationer.

IKKE NÆRIG MED FARVERNE
Pelsen er kraftig og består af lange dækhår yderst og
en kort uld inderst. Pelsen isolerer dyret og gennem
trænges ikke af regn.

ALLE HAR HORN
Udover den lange pels, så er hornene med til at give
Skotsk Højlandskvæg det karakteristiske udseende.
Generelt er tyrens horn tykkere end koens, hvorimod
koens er længere.
Allerede når kalven er et par måneder gammel, be
gynder hornene at blive synlige og de fortsætter med
at vokse, så længe dyret lever. Men da dyret jo er ven
ligt og omgængeligt, så er det ikke noget, man skal
lade sig skræmme af. Man skal bare passe lidt ekstra
på, hvis dyret gør en uventet bevægelse med hovedet.

Rødbrun er den mest almindelige farve, men også gul,
sort, hvid, brindle (stribet), dun (gråsort) forekommer.
Farven har ingen betydning for dyrets egenskaber
og temperament.

Kalvene går sammen med deres mor, og dier ved
hende i omkring 8-9 mdr., hvorefter der sker en natur
lig fravænning. Det er vigtigt, at kalvene får de helt rig
tige næringsstoffer gennem mælken fra deres moder,
og samtidig får lov til at få en naturlig opvækst i flokken
med andre artsfæller.

