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Svenske stamtavler / danske stamtavler. 
I forlængelse af fokus på Mælk, så er registrering af vægte et redskab. Vejning af afkom ved fravænning til 

en 200 dags vægt, så avlstyre vælges blandt de bedste af disse vægte. Kan flere oplysninger på stamtavlen 

være et incitament til at få vejet? En gulerod for arbejdet? I dag kan du også registre vægt ved brug af 

målebånd. 

I september var der auktion på gården Bårarp Hereford i Sverige. Et flot katalog blev lagt på nettet. 

Kataloget indeholdt den svenske udgave af en stamtavle, som var meget imponerende og fagligt mere 

uddybende end den danske stamtavle. På en svensk stamtavle kan du se følgende oplysninger, 

afkom/søskendes fødsels, 200 og 365 dags vægt, hornet/polled, s-indeks. Oplysninger der svarer lidt til den 

danske afkomsliste på en ko. Herudover meget spændende viser den svenske stamtavle også en liste med 

mormors afkom og mormors mors afkom.  

Oplysning om hornet/polled i de svenske stamtavler er også interessant. Da vi sælger polled tyre til 

krydsningsbesætninger, så skal de være sikker på at der kun kommer en hornet kalv ud på 100 hornede 

køer, mens de 99 er pollede. 

Vi har avlet efter køer med masser af mælk, så er det lige netop denne viden, at de svenske stamtavler også 

uddyber. Herhjemme har vi ofte spurgt til moderens stamtavle, ved indkøb af ny avlstyr.  

Udsnit af svensk stamtavle: 

 

 

Hvis stamtavlen havde været på en avlstyr, så har tyrens stamtavle også moderens, mormors og oldemors 

afkom. 



Vil flere oplysninger på stamtavlerne få flere avlere til at registrere vægte, 200 dage og 365 dage? Gode 

vægte på afkom er lig med synlighed af økonomien i Hereford. En nordjysk kollega sagde forleden til mig: 

”Hvis en kvie ikke vejer 500kg i 1 års vægt, så har den ingen levetid i hans besætning og tyre skulle være 

slagtefærdige på 1 år og 2 dage”.  Gode praktiske mål for en god økonomi i hereford. Stamtavlerne må 

gerne synliggøre gener for en god økonomi. 

 

Med det nye hereford merpris koncept, så må der også være flere der vejer og måler, så en belønning 

kunne være mere synlighed af vægtene for vores arbejde. 

Ændring til stamtavlerne er et ønske, en ide herfra, håber avlsudvalget vil gå videre til Dansk Kødkvæg med 

dette. 

Vi har sendt den svenske udgave af stamtavlen til avlsudvalget, som inspiration til, at den danske kan blive 

bedre. 

 

 


