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Åke Lyberg 

tel.0706281330                          ake.skals@hotmail.com 
 

Har i snart 20 år haft en liten highlandbesättning på sydöstra Gotland. Besättningen består 

av 5-6 kor samt ungdjur. Sen 5-6 år har jag huvudsakligen använt mig av semin. Det är en 

möjlighet att i en liten besättning få tillgång till tjurar som man inte har en möjlighet att köpa 

till ett fåtal kor. 

Mina tankar kring aveln: 

Jag ser det som angeläget att vi alla tar krafttag för att förbättra rasens rykte vad gäller 

hanterbarhet och i slutändan bra slaktkroppar. Båda dessa saker går ju åtminstone delvis att 

påverka genom avel! Tjurar som skall användas i avel skall ju "lyfta" den besättning dom 

verkar i, annars görs ju inga framsteg. Det är bara att konstatera att de flesta tjurkalvar som 

föds passar det bäst att göra stutar av! Stutar är utmärkta betesdjur. I de flesta fall kan man 

genom att titta på föräldradjuren göra en hyfsad prognos på hur tjurkalven kommer att 

utvecklas. Någon gång emellanåt kan det inträffa att två halvdana eller medelgoda djur får en 

hyfsad avkomma men det är ändå tveksamt om man bör använda en sådan "lyckträff" i avel. 

Det ligger ett stort ansvar på oss som uppfödare att inte falla för frestelsen att sälja livdjur 

som vi inte skulle vilja ha i vår egen besättning! 

Jonny Klintefjord 

tel. 0702303798                          jonny.klintefjord@telia.com 
 

Jag bor några kilometer utanför Falkenberg Där driver vi ett familjeföretag med uppfödning 

av Highland Cattle, samt hästar och hundar. Våra första Highlands köptes för att beta av 

mark och öppna våra landskap. Vi startade med tre djur men blev snart fascinerade av rasen 

och verksamheten utökades i rask takt. Perfekt att växelbeta med hästarna och underbara 

djur att trivas med! Vi har valt att hantera och umgås med våra djur dagligen för att få en lugn 

och trevlig flock. Idag håller vi flocken kring 20 djur i olika åldrar. Vår avelstjur härstammade 

från Balmoral Castle, Skottland. Tyvärr finns han inte längre. Nu väntar vi med spänning på 

vår dotters arbete med Highland Cattle i USA, där hon är aktiv med utställningar och skötsel 

av “lite större” flockar. Jätteroligt när ungdomar intresserar sig för denna underbara ras. Vi 

har ett mycket gott samarbete med American Highland cattle association och det är alltid lika 

intressant med influenser från olika perspektiv. 

 Min önskan är att kunna jobba för att avelsarbetet stimulerar friska och sunda djur som får 

växa i sin egen takt, dvs långsamt och med hög kvalitet. Min uppfattning är att rasen är frisk 

och drabbas sällan av sjukdomar, men man måste ändå tillse att deras hälsostatus bibehålls 

genom förnuftig avel och med tät tillsyn. En viktig uppgift är att dämpa ryktesspridning om att 

Highland Cattle skulle vara farliga djur. Viktigt att föreningen är med och ger tips om avel 

OCH hantering. (Vi jobbar nu med en hemsida, där vi kommer att presentera hur vi får våra 

djur att trivas, och vi med dem. Det blir en utökning av www.cockerpoo4you.se ). 

http://www.cockerpoo4you.se/


Kent Svensson  (Rösarp Highland Cattle) 

 

tel.0706104562                          kentikalv@gmail.com 
 
Jag bor i Kalv ca 7 mil söder om Borås och 8 mil nordost om Halmstad. De första Highland 
Cattle, två 1-åriga kvigor Jenny och Johanna kom till Rösarp hösten 1988. Idag finns 31 djur, 
bl.a. 12 kor och min 8:e stamtjur. Totalt brukas 11 ha åkermark (framför allt slåttervall) och 
djuren betar på 13 ha naturbetesmarker. Sedan år 2000 bedrivs ekologiskt växtodling och 
djurhållning. Fr.o.m. 2010 är företaget certifierat enligt EU:s ekologiska regler av Smak. 
Besättningen har haft A-status i paratuberkulosprogrammet sedan 2003. 
 
Jag är intresserad av avelsfrågor och jag ser behovet av att stödja och utveckla avelsarbetet 
inom rasen. Gruppens uppgift är att utveckla rasen kvalitativt i Sverige genom att underlätta 
avelsarbetet för medlemmarna. Exempel på frågor som vi skulle kan arbeta med är 
stamboksföring, semin, exteriörbedömning, tjurlista, m.m. 
 

Vilka avelsfrågor tycker du att vi ska jobba med? Vilken hjälp 
behöver du i ditt avelsarbete? 

Om vi ska lyckas med vårt (kommande) arbete behöver vi våra medlemmars stöd, 
synpunkter och förslag. 

  

Vilka kunskaper och erfarenheter om avel har du? 
Dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter till andra medlemmar via oss i 
avelsgruppen. 

  

Kontakta gärna någon av oss i avelsgruppen!! 
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