
 

Typebeskrivelse av Hereford 
 

Målbeskrivelse av Hereford (R-R-R) 

Hereford skal være en robust og rolig ressursutnytter! 

Robust: Hereford skal ha minst dødfødsler og best overlevelsesevne på kalvene frem til 

avvenning. Ei Hereford-ku skal ta godt vare på kalven, og selv være ei robust og holdbar ku, 

med god fruktbarhet og gode klauver og bein. 

Rolig: Hereford skal være rasen med desidert best lynne! Gjøre arbeidet med dyrene lettere og 

tryggere. Rolige dyr fungerer fantastisk på beite. Hereford skal være rasen for hele familien. 

Ressursutnytter: Hereford skal gi tilvekst på norske ressurser. Gjennom høyt grovfôropptak 

og god fôrutnyttelse skal Hereford være en utmerket ressursutnytter både i fjøset og på beite. 

Hereford skal ha moderat størrelse og dermed mindre vedlikeholdsbehov. 

 

Herefords kjennetegn 

Hos Hereford har pelsen en rødbrun farge, og med hvite avtegn, herunder det 

velkjente hvite hode. Hereford skal ha et medgjørlig og lett avbalansert gemytt. Det 

finnes en hornet og en kolla type, men begge utgjør i alle forhold en og samme rase. 

Hunndyr skal ha en feminin, og hanndyr en maskulin fremtoning. 

 

Farge og avtegninger 

Dyrenes farge kan være fra lys rødbrun til mørk rødbrun, med hvite avtegn. Hode, 

hals, doglapp, buk og lysken skal være hvite, samt fire hvite sokker og haledusk. 

Hvit nakkestripe fra bak ørene til kammen. Ørene skal være rødbrune, men med 

hvite avtegn. Moderate avvik kan aksepteres, men sorte hår og flekker er 

uakseptable. 

 

Størrelse 

Hereford skal ha en moderat størrelse med voksen vekt på ku mellom 600-800 kg, og 

tilsvarende for voksne okser mellom 1000-1300 kg. 

 

Hode 

Det hvite hode må ikke være for stort, spesielt stor bredde er uønsket. Det kan gjerne 

være begrenset rødbrun farge omkring øyne. Mulen er normalt lys, men 

pigmentering kan forekomme. 

 

Forpart 

Doglappen skal være minimal. Halsen skal ha en god lengde, og det skal være en 

naturlig overgang fra hals til skulderparti. Bogen skal være fast, og ha en god bredde. 

Sett forfra skal det være god avstand mellom forbena.  

 

 

 



 

Midtstykke 

Tydelig ribbeinsrunding. Ikke for dypt bryst og ingen oppkneppen lyske, idet 

kroppens over- og underlinje skal være parallelle. 

 

Overlinje 

Bred kam, sterk og rett rygg. Bred og muskelfylt lend. 

 

Kryss og lår 

Langt, bredt kryss, som er svakt hellene. Brede lår, fyldige innerlår, samt dype 

fyldige ytterlår, herunder bredt plasserte omdreiere. Halen skal være plassert 

mellom setebenene, og skal ikke ha høy eller nedsenket halerot. Sett fra siden skal 

haleroten være en fortsettelse av overlinjen. 

 

 

Lemmer og knokkelbygning 

Parallell beinstilling av så vel forbein som bakbein, Verken for rette, eller for krokete 

bakbein. Lett og ubesværet gange, hvor dyret ikke knekker over i koden. 

Knokkelbygningen må ikke være for grov. 

 

Jur 

Juret skal være harmonisk med fire middels store spener. Ekstraspener er uønsket. 

 

Pung og penis 

Okser skal ikke ha forhudsframfall. En okse skal ha en stor og fyldig pung, gjerne 

rødfarget, og med to like testikler av stor diameter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Endringer fra revidering 28.11.15 Hasestilling endret fra 9 til 7 og forstilling endret fra 9 til 

8. Endringene er farget oransje.  

 

 


