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Innledning

Hovedprinsipper

Avlsplanen gjelder for det organiserte
avlsarbeidet på Norsk Highland Cattle (NHC).
Avlsarbeidet gjennomføres i regi av TYR, som
har ansvaret for det nasjonale avlsarbeidet på
kjøttfe i Norge.

Avlsarbeidet på NHC baseres på følgende
hovedprinsipper

Virkeområder
Det er tre hovedområder i det organiserte
avlsarbeidet:
1) Avl på besetningsnivå
2) Utvalg av genmateriale for organisert
import til Norge.
3) Anbefalte avlsdyr/ aktuelle kandidater
til fenotypetest
Mål
Avlsplanen har som mål å skape avlsmessig
framgang på prioriterte rasetypiske
egenskaper, og samtidig optimalisere det
økonomiske utbytte. Avlen skal prioritere god
dyrevelferd og bygge på gode etiske og
moralske prinsipper. Målet nås ved å sikre at
foreldrene til neste generasjon er bedre enn
rasens gjennomsnitt for de egenskapene som
er viktig for rasen.

Stambokføring
Det er de stambokførte dyrene som danner
grunnlaget for avlsarbeidet. For NHC praktiseres
lukket stambok, dvs. at alle dyrets aner skal
kunne føres tilbake til den opprinnelige
stamboken, og begge foreldrene skal ha
stambok for at avkom kan stambokføres.

Rasestander
Det skal ikke stambokføres dyr som ikke er i
henhold til rasestandarden

Bærekraftig avl
Det skal drives et etisk riktig avlsarbeid, noe som
innebærer å unngå innavl og ikke avle på
egenskaper som går ut over dyreetikken.

1) Prioriterte egenskaper: lynne,
moregenskaper, fruktbarhet, lette
kalvinger og evnen til å utnytte
utmarksbeite.
2) God slakteklasse og kjøttkvalitet.
3) Selektere vekk dyr med arvelige avvik
4) Bevare rasepreg; kroppsstørrelse, horn,
hårlag/pels og farge.
5) Stimulere til økt registreringsgrad på
besetningsnivå
6) Sikre tilgang til stambokførte avlsdyr for å
redusere faren for innavl
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Anbefalte avlsdyr / aktuelle kandidater til
fenotypetest
Det skal jobbes for å beholde, og øke,
populasjonen av stambokførte dyr stor nok
til at det kan tas inn okser til fenotypetest
og lages norsk semin.
De oksene som anbefales brukt i avl
(gårdsokser og seminokser) må være av høy
kvalitet på fødselsvekt, korrigert 200 dagers
vekt, avstamning, eksteriør og lynne.

Import av genmateriale
Kriterier ved import av genmateriale:
•
•
•
•
•

Bør harmonere med norske
produksjonsforutsetninger og avlsmål.
Bør ha høy sikkerhet på egenskapene.
Bør være lite beslektet med den norske
populasjonen.
Skal oppfylle norske krav til
stambokførbarhet.
Skal være i henhold til rasestandarden.

Kyr som brukes som avlsdyr bør ha gode
avlsverdier, ikke være negativt avvikende på
lynne eller eksteriør og ha normal helse.
Spesielt viktig er det å ha gode klauver/bein
og god spenestørrelse.

Det skal være tungtveiende og godt begrunnede
årsaker til at disse punktene kan fravikes. Det er
særlig hensyn til å få inn lite beslektet
avlsmateriale som kan være årsaken til at
enkelte av kravene over kan fravikes. De samme
kriterier bør ligge til grunn ved privatimport.

Mål for rasen:

Avl på buskap

Egenskap
Fødselsvekt
Korrigert 200dagersvekt Okse
Korrigert 200dagersvekt kviger
Helhetskarakter
lineær kåring
Avlsverdi for
fødselsforløp
Avlsverdi for
forventede
fødselsvekt hos
avkom

Måltall
Maks 35 kg
Minst 200 kg
Minst 180 kg
Minimum 6
Minst 95*

For en avlsmessig framgang for den norske
populasjonen oppfordres den enkelte produsent
å følge de samme prinsipper ved avl på
buskapsnivå som avlsarbeidet i det organiserte
avlsarbeidet. Dette innebærer blant annet at
det ikke skal avles videre på, eller omsettes dyr
som:
•
•

Maks 106*

*Rasen har ikke avlsverdier per i dag, men det er ønskelig å
fa det når populasjonen er stor nok. Det aksepteres
dokumentasjon på foreldrenes avlsverdier i hjemlandet
dersom dette viser at kalven forventes å tilfredsstille
minstekravet hvis sikkerheten på den norske avlsverdien er
for lav.

•
•
•
•

har negativt avvikende lynne.
har negativt avvikende eksteriør, særlig de
som av åpenbart arvelige årsaker har bein/klauvlidelser (spesielt fransk beinstilling,
skruklauver eller bratte ytterklauver).
har dårlig fruktbarhet.
gir avkom med mye fødselsvansker og/eller
dårlig kalvingsevne.
er disponert for skjedeprolaps og/eller
børframfall.
har for høy fødselsvekt (over 35kg).

Optimum lineær kåring, Skotsk Høylandsfe
i Norge
Gruppe

Kropp

Muskel

Bein

Helhet

Egenskap
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Avvikskoder
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Avvikskoder
Helhet

Optimum
6
6
5
9
8
5
6
7
8
8
8
8
9
8
4
7
8
8
5
6
5

Vekting
15
15
15
15
20
15
0
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
24
24
24
23
5
0
0
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Rasestandard for Skotsk Høylandsfe i
Norge
Det er en generell målsetning å avle frem dyr
med rasetypiske trekk. Rasen er meget godt
egnet til driftsforhold basert på beitebruk, og en
utmerket kulturlandskapspleier. Rasen er liten av
vekst og har klauvegenskaper som gjør den
skånsom for underlaget, og dermed godt egnet i
alle typer landskap. Dyrene skal være
letthåndterlige, robuste, funksjonelle og med
god helse slik at de oppnår høy
gjennomsnittsalder samtidig som de produserer
jevnt godt hele livet.

50

30

Hodet
Hodet skal være proporsjonert i forhold til
kroppen. Det skal være bredt og kort, og danne
et likestilt triangel sett forfra. Fra side skal det
også være bredt, med synlige kinnbein. Mulen
skal være bred og kort, sett forfra. Neseborene
store og tydelige, og lett synlige. Øynene skal
være store, lyse og klare. De skal vise styrke
fremfor redsel når dyret er anspent. Ørene skal
være jevne og tydelige. Håret mellom hornene
(panneluggen) bør være langt, fyldig og bølget
(rekke ned til mule/kinn).
Horn
Oksen skal ha hornene rett ut fra skallen, de skal
bøye av svakt fremover og nedover.
Hornspissene skal ikke stikke opp høyere enn
hornfestet. Hornene skal virke kraftige og
«maskuline». Hornene på hunndyr skal være
mindre kraftige enn hos oksen og oppadrettet i
spissene. Begge kjønn skal ha symmetriske horn
(usymmetriske
horn
antas
å
skyldes
ytre/mekaniske påvirkninger under fødsel og er
dermed ikke nødvendigvis arvelig).
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Hårlag/Pels
Pelsen består av to typer hår; dekkhår og
underhår. Dekkhår er langt og rasktvoksende,
med drenerende effekt. Dekkhåret skal være
bølget, ikke krøllet. Underhåret er dunaktig og
isolerende. Hårfarge på Høylandsfeet finnes i
mange varianter; røde, gule, hvite, sorte,
brandete, dun (gråbrune), silver dun eller blådun.

Jur
Juret skal produsere tilstrekkelig for kalvens
vekst, typisk ammetid 6-8 mnd. Unngå store og
irregulære spener. Store spener kan påvirke den
nyfødte kalvens ammemuligheter negativt.
Nakke og skuldre
Nakken skal være tydelig komme i en rett linje
fra hodet til skuldrene hos hunndyr, og hos
hanndyr skal nakken bues slik som er vanlig for
storfe. Buen skal ende ved hornbasen som skal
være godt dekket av hår. Skuldrene skal være
fyldige og runde.
Rygg, Kropp og bakpart
Ryggen skal være så rett som mulig fra skuldre
og bakover. Brystkassen/ribbene skal bue
tydelig utover og framkroppen skal være rund
og rund. Bredden på hoftene skal være svært
god, og bakparten skal vøre godt utviklet
bakover fra hoftene. Lår skal være godt utviklet
og vise god fylde. Generelt skal bakparten ha et
kvadratisk uttrykk mellom hofter og hale, og
ned mellom bakbeina. Beina skal være korte og
sterke, og skjelettet skal være sterk, robust og
rett. Klauvene skal være store og tydelige. Beina
skal godt dekket av hår/pels. Beinstilling skal
være bred, spesielt framme, og dyret skal
bevege seg med verdighet og stil.
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