
Side 1 
 

Find afkom på en ko og/eller Søg avlsværdital.  

 
(01.08.2017 Anni Søndergaard, Kammerherre Hereford, kammerherre@kammerherre.dk) 

I det Centrale Husdyr Register (CHR) kan kvægavlere finde mange nyttige oplysninger. En af 

de måske mindre kendte, vil jeg beskrive her: 

Hvis du kender CHR-nummeret på en ko, kan du få vist en oversigt over koens afkom. Dette 

gælder, selvom koen står i en andens besætning eller er afgået. 

Denne funktionalitet kan være god til at komme videre i en analyse af søskende, hvis du 

eksempelvis vil købe et dyr med denne afstamning. 

Kombinerer du oplysningerne fra CHR registret med linket https://avlstal.seges.dk 

Avlsværdital på enkeltdyr, kommer du hurtigt rundt i analysen, en lille ”slægtsforskning”. 

Jeg bruger ofte denne funktionalitet i forbindelse med indkøb. 

 

Sådan gør du: 

Vælg siden: 

https://chr.fvst.dk 

 

Klik nu på Kvæg, billedet med Hereford. 

 

 

https://avlstal.seges.dk/
https://chr.fvst.dk/


Side 2 
 

Nu får du et søgebillede.  

Du kan søge direkte med CKR+dyrnr, besætningsnummer eller CHR nr. for en ejendom. 

 

Indtast nu CKR nummeret på ønsket ko f. eks. 39565-00807 Bakgaard 1 Alien. Klik på SØG.  

Herefter vises resultatet. 

 
 



Side 3 
 

 

 

Hvorfor vælger jeg lige 39565-00807 Bakgaard 1 Alien?  Det skyldes, at Per Windfeldt 

Kristensen (Hylke Hereford) i forbindelse med udtagning af kalve til Ålestrup gjorde mig 

opmærksom på, at vi har koen Bakgaard 1 Alien i vores stamtavler, da den er mor til Bakgård 

1 Edison. Bakgaard 1 Alien er også mor til tyren Bakgaard 1 Keno, som netop er blevet 

Supreme Hereford Champion ved the Royal Welsh Show i England. Keno blev solgt til Dendor 

Poll Herefords i efteråret 2016. 

Bakgaard 1 Keno er Bakgaard Aliens 11. kalv. Bakgaard Edison var hendes 3. kalv, som vi 

købte i 2010. Bakgaard Edison ligger også i stamtavlen på koen 69972-01001, der netop er 

solgt til England i eksporten med 17 hereford. 

Alle disse nyttige oplysninger kan findes i CHR registret under kvæg. 

 

 

 

  

Foto af Bakgaard Keno, født 21.11.2014, knap 3 år. 

 

Avlsværdital på enkeltdyr. 

Jeg har tidligere skrevet en artikel om søgning efter avlsværdital på CKR-nummer til 

hjemmesiden. Søgning på avlsværdital er mulig, uanset om dyret er i live eller afgået, er i din 

egen besætning eller andres. Her tilføjer jeg lidt nyt om brugen af https://avlstal.seges.dk/. 

 

 

 

Sådan gør du: 

Vælg siden: 

https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/avl/avlsvaerdital-for-koedkvaeg/sider/startside.aspx 

Vælg og klik på Avlsværdital på enkeltdyr. 

 

(Du kan også gå direkte til avlsværdi søgebilledet, via dette link: https://avlstal.seges.dk/ ). 

https://avlstal.seges.dk/
https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/avl/avlsvaerdital-for-koedkvaeg/sider/startside.aspx
https://avlstal.seges.dk/


Side 4 
 

 

 

Indtast dyrets CHR-nummer, her skal det altid være uden bindestreg, klik på SØG: 

 

 



Side 5 
 

Herefter vises resultatet. 

Du får vist koens afstamning, Mor og Far, samt s-indeks og alle delindekser.  

 

 

Du skal scrolle ned på siden for at se alle delindeks på dyret. 

  



Side 6 
 

Herfra kan du ved hjælp af de røde link blade tilbage i forfædrene på både mødrene og 

fædrene side og se, hvem de var og finde deres avlsværdital. Den eneste begrænsning ligger i, 

om de pågældende data findes i CHR. Når man klikker på de røde link under Mor, så finder du 

moderens forældre og hendes avlsværdital. Sådan kan du fortsætte med at gå tilbage i 

slægtsskabet, så længe der findes data i CHR. 

 

 

 

 

  



Side 7 
 

Ved hjælp af piletasterne i øverste venstre hjørne, kan du altid komme tilbage i din søgning, 

hvis du skulle have mistet overblikket eller vil tilbage til udgangspunktet for søgningen. 

Vælges pil tilbage, er vi tilbage på Bakgaard Alien igen, og du kan for eksempel vælge Far og 

søge forældre og avlsværdital på ham. 

 

 

Håber dette giver dig lidt værktøjer til hjælp i dit valg af avlsdyr og sortering i egne dyr. 

God fornøjelse med avlsværdital og afkomsanalyse i et mix. 


