Avlsforeningen
for Skotsk Højlandskvæg

Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg
Tilskud til kåring (gældende for 2022)
Avlsforeningen ønsker at støtte interesse og deltagelse i kåring af køer og tyre. Kåring er
meget vigtig i avlsarbejdet, kåring fortæller både om dyrenes eksteriør men også om
slagtekroppens værdi. Det er vigtigt at kåre alle dyr, også dem der ikke er tænkt som
avlsdyr, deres kåring fortæller meget om forældrenes evner til at avle.
Betingelser for tilskud:
 Alle køer ældre end 4 år skal være kåret.
 Alle tyre der er fyldt 1 år skal være kåret.
 Kåringen må deles over flere gange indenfor et kalenderår, men der gives kun tilskud
til et startgebyr pr. år.
 Tilskuddet udbetales når alle dyr der opfylder betingelserne for kåring er kåret.
 Det er en forudsætning for støtte, at besætningsejer/-bruger er medlem af avlsforeningen
for Skotsk Højlandskvæg og legaliserer avlsforeningen, så denne kan trække og bruge,
herunder offentliggøre, alle relevante besætnings- og enkeltdyrsdata fra Kvægdatabasen,
f.eks. kåringsresultater.
Avlsforeningen anbefaler:



At alle tyre kåres 1 år gamle og at avlstyre kåres igen 3-5 år gamle, det anbefales ikke at
kåre ældre tyre. (Ældre tyre falder tilbage i kropsform)



At alle køer kåres efter første kælvning (mindst én måned fra kælvning) og igen efter 3.
kælvning, mens det ikke anbefales at kåre ældre køer. (ældre køer falder tilbage i kropsform)



At kvier over 1,5 år kåres.
Kåring af kvier er foreløbig på forsøgsbasis men kåringen kommer på stamtavlen.

Praktiske forhold ved kåring
Det anbefales at dyrene er bundet ved kåringen. Det er også helt fint hvis dyrene går i fangefold
eller aflukke på marken, det skal det være muligt for kåringsdommeren at komme tæt på det
enkelte dyr.
Underlaget skal være jævnt og tørt, den mest korrekte bedømmelse for lemmer fås, når dyret
bedømmes på fast bund, men ikke beton.
Pris: Grundbeløb 720 kr. + 85 kr. pr. dyr + moms.
Avlsforeningen giver tilskud til kåring - hele startgebyret for besætningskåring + 10 kroner pr.
kåret dyr. Man sender sin betalte regning sammen med legalisering, (skema vedhæftet) til
Avlsforeningens Kasserer, jk@highland-cattle.dk
Kåringsdommer er Torben Andersen
Tilmeld til Kåring her: http://www.danskkoedkvaeg.dk/avl
Spørgsmål kan stilles til:
Anni Assenbjerg på Tlf. 20 40 83 98 eller mail aa@highland-cattle.dk

Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg- sparring – gode idéer – læring – hygge – sammen gør vi det bedre
SHK Kåring 01‐01‐2020 Anni Assenbjerg

Aftale mellem besætningsejer og SEGES om videregivelse af
besætningsdata fra Kvægdatabasen til
avlsrådgiver/raceforening:
Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg
Gældende for følgende besætninger: __________ , __________ , __________
Tilhørende CHR nr.: _____________________
CVR-nummer eller DLBR Bruger ID: _____________________

Aftalen omfatter følgende data:
Undertegnede besætningsejer giver hermed SEGES bemyndigelse til at videregive mine data i
Kvægdatabasen vedr. min(e) besætning(er) til anvendelse for udarbejdelse af statistik, avlslister og avlsprogram hos SEGES og i raceforening: Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg.

Generelle betingelser:
 Aftalen gælder fra (dd-mm-åååå): / / 2022 og indtil undertegnede besætnings-ejer
eller SEGES opsiger aftalen.
 De angivne besætninger tilknyttes raceforeningens vejleder-nummer i Kvægdatabasen.

Henvendelser vedr. denne aftale:
Alle henvendelser vedr. denne aftale og dens indgåelse skal rettes til SEGES,
kundecenter@seges.dk . Aftalen kan til enhver tid skriftlig opsiges ved henvendelse til SEGES,
Kundecenter@seges.dk , hvor behandling af henvendelsen kan forventes inden for 1-2 arbejdsdage.
Ansvar:
SEGES er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
SEGES ansvar er under alle omstændigheder begrænset beløbsmæssigt, således erstatning
aldrig kan overstige fem gange den årlige betaling. Der henvises i øvrigt til de almindelige
forretningsbetingelser på www.seges.dk

Underskrift
Besætningsejer:

___________________________________________________

Adresse:

___________________________________________________

Dato

____ / ____ / ________
___________________________________________________
Besætningsejer underskrift

