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ENKELT DYREHOLD
KJØTT I SÆRKLASSE

Galloway er en nøysom og hardfør kjøttferase som stammer fra Galloway i
sørvest Skottland. Dyra er kortbeinte og kompakt bygd og egner seg godt i
utmark.
Fullvoksne okser veier ca 800 -1000 kg, kyr 500-550 og nyfødte kalver ca
32kg. Rasen har lette kalvinger og livskraftige kalver.
Galloway egner seg godt til ekstensiv drift. De har relativt lav
veksthastighet, men kan produsere til lave kostnader.
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Kjøttet til Galloway er marmorert.Gallowaykveget finnes i følgende
fargevarianter: svart, rød og dun, samt hvit med svart, rød eller dun
merkning.

LETTE KALVINGER
Ideelle å krysse inn på kviger av
andre raser (ved inseminering eller
bruk av okse). Kalven er livskraftig
og rask på juret. I følge US
Department of Agriculture, er
Galloway rasen med enklest
kalvinger. Universitetet i Nebraska
(Meat Research Centre) kom til at
rasen har høyest avvenningsprosent,
høyest andel levende kalver, kun
0,8% kalvingsvansker samt at kuene
produserer kalver gjerne til de er 20
år.
http://galloway.tyr.no/avl/
https://www.nzgalloway.co.nz/galloway-beef/

KJØTTKVALITET I SÆRKLASSE
Best smak, saftighet og mørhet. Høy
marmorering og høyt innhold av
Omega3 for de som er «grassfed».
Sunt og godt altså. Kan gi gode
priser ved nisjesalg til private eller
restauranter.
Mer info i brosjyre om kjøttkvalitet
Det er mange fordeler for
oppdretter. For kjøperen er det stort
sett en ting som teller: Smak. At
kjøttet også er klimavennlig og sunt
er en veldig hyggelig bonus.

MEGET GOD HELSE
Robuste dyr med svært lite sykdom
og skader.
NATURLIG KOLLET
Gir kollet avkom og lette fødsler
ved krysning.
GODT LYNNE
Dyrene er generelt svært rolige og
tillitsfulle. Steller du dem mye får du
og noen kjærlige dyr tilbake.
GODE LANDSKAPSPLEIERE
Utnytter marginale utmarksbeiter
godt.
ROBUSTE DYR
..som tåler utegang året rundt.
Galloway har dobbelt hårlag. En
«regn- og vindfrakk» ytterst og
isolasjon innenfor. Muliggjør drift
uten tunge investeringer i
bygningsmasse.

Kilde: http://www.beltedgalloways.co.uk/thebreed/buying-beltie-beef/

FOR DEG SOM VIL HA ET
ENKELT DYREHOLD OG KJØTT
I SÆRKLASSE
Høy fruktbarhet. Lette kalvinger.
Livskraftige kalver. Kollet. Gode
morsegenskaper. Lite syke. Rolig,
godt lynne. Hardfør. Marmorert
kjøtt.

FOTO: SILJE ELIN MATNISDAL
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Norsk Gallowayforening
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