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Norsk Highland Cattle Forening (NHCF)
Norsk Highland Cattle Forening teller ca 130 medlemmer og
medlemstallet er raskt voksende. Foreningen vil jobbe for å
fremme avl, interesse og kunnskap om rasen.
Som medlem i NHC får du redusert pris på stambokføring og
avstamningskontroll, samt mulighet til å delta på Tyrs og NHC
sine aktiviteter.
NHCF arrangerer blant annet årlig et fagtreff med årsmøte.
Dette fungerer som en svært viktig plass for utveksling av
erfaringer medlemmene imellom.

Om rasen
Highland Cattle teller i Norge
idag 940 mordyr og antallet
har vært raskt voksende siden
starten på importen i 1993.
Highland Cattle har sitt opphav
fra Highlands i Skottland.
Rasen er kjent for sin hardførhet.
Det er vanlig med drift basert
på utegang heile året. Lovverket
krever at dyra har tilgang til
overbygd foringsplass, tilgang til
frostfritt vatn,samt hus med tre
vegger og tak.
Dyrene har en klar rangordning.
Dyras naturlige egenskaper er i
stor grad bevart da rasen ikke har
blitt utsatt for intansiv avl som
en del av de øvrige kjøttferasene.
Kyrne kalver lett og har gode
moregenskaper.
Beiteegenskapene hos Highland
Cattle må særlig framheves.
Dyrene egner seg svært godt til

kulturlandskapsskjøtsel og holder
busk og kratt nede på en god
måte.
Dyra har lavere tilvekst enn
andre konvensjonelle ammekyr.
Vanligvis kalver kyrene etter ca.
3 år. Oksene slaktes gjerne ved
ca. 3 års alder. Slaktevekten på en
2,5-3 årig okse er ofte i størrelsesorden 250-300 kg. En fullvoksen
okse (ca. 5 år) veier gjerne 800 kg
og har en slaktervekt på 450-500
kg. Dyrene kan bli opp til 20 år
gamle.
Fremfor alt er rasen også et
estetisk syn i landskapet med
sine store karakteristiske horn
og dens langhåra pels.

Driftsmåte

Dyrene er veldig godt egnet til
å tilbakeføre kultutlandskap som
er i en gjengroingsfase. Rasen kan
utnytte store arealer som ikke
blir intensivt drevet, og er også
aktuell som beitedyr i utmark.

På vintertid må dyra fores på
vanlig måte. Sjølv om dyra svært
ofte går fritt ute hele året, er det
viktig å påpeke at lovverket stiller
krav om at dyra skal kunne håndteres av veterinær o.l.
Driftsmåten egner seg for mange
til å drive med økologisk produksjon.

Avl

Avl er et prioritert arbeid for
NHCF og det er av stor betydning
å drive et målrettet avlsarbeid
også fremover. Det er tilgang til
semin fra Highland Cattle. I og
med importforbud av dyr er dette
sammen med import av embryo
den eneste måte å få tilgang til
nytt arvemateriale.

Kjøtt fra Highland Cattle

Kjøtt fra Highland Cattle er en
delikatesse, og de fleste som
driver med rasen omsetter kjøttet
privat ved at kjøttet tas tilbake
fra slakteriet. Det oppnås svært

gode priser i markedet direkte
til forbruker. På denne måten
kan produksjonsmåten være
konkurransedyktig med annen
mer intensiv ammekuproduksjon.

Økonomi

Med Highland Cattle slipper
man som regel kapitalutgifter
sammenlignet med mange husdyrproduksjoner. Dette på grunn
av at en ofte greier seg med
svært begrensede driftsbygninger.
Den økonomiske terskelen for å
starte med denne type dyr er med
andre ord overkommelig.

Tyr

Tyr er en medlemsorganisasjon
for alle som driver med storfekjøttproduksjon. Tyr driver aktivt
næringspolitikk for å fremme
storfekjøttproduksjon i Norge.
De har også flere medlems
fordeler. Sjekk dette nærmere
på nettsiden www.tyr.no.

Informasjon
Oppdatert informasjon om NHCF og rasen finnes på www.tyr.no.
På disse sidene kan en blant annet komme i kontakt med folk
som vil kjøpe og selge dyr.
Ta kontakt med foreningen dersom du ønsker å melde deg inn,
eller om du som medlem har innspill på hva vi kan gjøre for deg.
Kontaktinformasjon finner de på våre nettsider.
Begynne med Highland Cattle? Ta kontakt!
www.tyr.no
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Kontaktinformasjon:
Leder: Håkon Magnus Kvæken
Telefon: 93001608
e-post: kvaeke@online.no
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