Framtidens Highland Cattle i Sverige
Vi är många som tycker att Highland Cattle är en fantastisk ras. Det är långt ifrån alla besättningar som håller på
med avelsarbete, men det är viktigt att vi alla, både avelsbesättningar och bruksbesättningar, tar vårt ansvar
för bevarande och utveckling av Highland Cattle rasen i Sverige. Här följer några råd till dig som säljare att tänka
på vid försäljning av livdjur och några råd till dig som köpare att tänka på vid inköp av djur.

Säljaren
Som säljare av ett eller flera livdjur har man ett ansvar för utvecklingen av Highland Cattle rasen. De gener och
anlag som djuret/djuren bär på kanske lever vidare i många generationer Highland Cattle. Köparen kan inte
alltid se/upptäcka ev. dåliga anlag vid ett besättningsbesök. Däremot har säljaren oftast goda kunskaper om
anlag och egenskaper hos besättningens djur. Exempel på dåliga egenskaper som inte ska gå i arv kan vara låg
tillväxt hos djuret, låg mjölkproduktion hos djurets mor, nervöst/oroligt sätt hos djuret eller djurets mor/far,
stora spenar och/eller för stort juver på djurets mor. Det är extra viktigt att bara de allra bästa tjurarna (utan
dåliga anlag) blir fäder till nästa generation kalvar eftersom varje tjur oftast blir far till många kalvar. En bra
grundregel är: ATT ALDRIG SÄLJA ETT DJUR TILL AVEL SOM MAN INTE SKULLE VILJA KÖPA/ÄGA SJÄLV.
Några råd vid försäljning av livdjur:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sälj endast till lämpliga köpare (produktionsplatsnummer är ett krav).
Sälj inte för billigt. Det kostar att föda upp djur som är lämpliga för avel, därför måste de alltid betinga
ett högre pris än slaktdjur.
Sälj inga sjuka djur.
Sälj bara lugna och harmoniska djur. Nervösa djur ska slaktas.
Endast bra hondjur och bara de allra bästa tjurarna ska säljas till avel.
Om djuret eller djurets föräldrar har någon oönskad egenskap som kan gå i arv ska djuret gå till slakt.
Härstamningsbevis ska bifogas tjur som säljs till köpare med stamboksförda djur.
Stamboksbevis och intyg om hälsostatus bör bifogas vid försäljning.

Köparen
Att vara djurägare innebär ett stort ansvar. Det bästa är att ha lugna och friska djur med bra exteriör som växer
bra och inte kräver extra skötsel. Köpet av de första moderdjuren har liksom valet av avelstjur en stor betydelse
för hur besättningen blir.
Några råd till köpare av sina första Highland Cattle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ta gärna kontakt med Highland Cattle föreningen för att få svar på dina frågor.
Besök flera besättningar innan du bestämmer dig.
Ställ många frågor till säljaren.
Försäkra dig om att djuren inte är nervösa och oroliga. Jämför olika besättningar.
Fråga om hondjurens juver. ( För stora spenar och juver kan leda till tråkiga problem.)
Highland Cattle föreningens avelsgrupp rekommenderar att man väljer stamboksförda djur som
garanti på att det är renrasiga djur som inte är inavlade.
Köp djur med bra hull - inga magra djur.

Några råd till dig som köper avelstjur till dina Highland Cattle:
Eftersom tjuren förhoppningsvis blir far till många kalvar är det viktigt att man väljer en bra tjur. Några viktiga
egenskaper är:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Att tjuren är lugn och har ett "trevligt sätt" - inte för rädd och inte för närgången (med hornen). Bra om
den är hanterad tidigare.
Att kontrollera på stamträdet att tjuren inte är släkt med någon av korna.
Att han har en bra kroppsbyggnad - bredd, djup. längt och höjd mm
Välj en tjur med egenskaper som du vill tillföra din besättning.
Att han ser frisk ut och att besättningen han kommer från kan visa hälsostatus.
Att tjuren är stamboksförd och härstamningsverifierad om man har stamboksförda kor och vill kunna
stamboksföra avkomman.
Att tjurens pung är ok.
Titta på flera tjurar och besök flera besättningar innan du bestämmer dig.
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