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1. Mål for udvalgets arbejde     
Målet for Avlsudvalgets arbejde er at koordinere avlsarbejdet med Hereford, så racen udvikles i henhold til 
avlsmålet, herunder skabe og vedligeholde interesse hos Herefordforeningens medlemmer for 
avlsarbejdet, inklusive at motivere medlemmerne til at deltage i og udføre aktiviteter, der fremmer 
avlsarbejdet.  
  

2. Arbejdsområder og -midler  
Udvalget arbejder på eget initiativ og løser opgaver for og i samarbejde med bestyrelsen og øvrige udvalg.  
Alle beslutninger indstilles til bestyrelsen til endelig afgørelse.  

Avlsudvalget har ansvaret for:  

2.1 Fastsætter avlsmål og avlstiltag for Hereford  
• Beskriver avlsmålet for Hereford – udtrykt ved egenskaber, der indgår i S-indekset, samt 

vægtningen af de enkelte egenskaber   
• Godkender tyre til insemineringsplanen  
• Yder generel avlsvejledning over for medlemmerne.  

 
2.2 Herefordsæd af høj avlsmæssig kvalitet til inseminering  

• Udtager tyre til sædtapning. Ved udvælgelsen skal der lægges vægt på tyrens S-indeks og 
eventuelle afkom, men med skyldig hensyn til tyrens kåringsresultater og afstamning  

• Vurderer udenlandske kandidater som insemineringstyre med fokus på tyre med dokumenterede, 
positive avlsværdital for de vigtigste egenskaber (egenskaber i S-indekset)  

2.3 Herefordforeningens dommerpanel  
• Vælger dommeransvarlig og laver forslag til og vedligeholder kommissorium for dommeransvarlig  

•
 

Gennemfører dommerkurser og sammensætter dommerpanel sammen med dommeransvarlig.  
•  

2.4 Eksterne avlsaktiviteter  
• Søger samarbejde med Hereford i andre lande under Viking, herunder samarbejde med 

repræsentanter for Hereford raceforeninger i de nordiske lande, blandt andet for at koordinere 
avlsmål og – principper for Hereford  



• Er repræsenteret ved eksterne avlsaktiviteter, blandt andet arrangementer, afholdt af Dansk 
Kødkvæg og Vikings kødkvægsafdeling  

• Udpeger dyr til eliteudstillinger og lignende. 
  

2.5 Motiverer medlemmer til aktivt avlsarbejde for at få flest mulige til at  
• Inseminere med de tyre, der er godkendt til Vikings insemineringsplan  
• Forældreskabsbestemme løbetyr 
• Indberette løbetyr inden kælvning  
• Indberette alle hændelser ved kælvning  
• Veje alle kalve ved fødsel, 200 dage og 365 dage 
•  Få alle køer i besætningen kåret.  

 
2.6 Kommunikation med medlemmerne   

• Kommunikerer aktivt med medlemmerne ved opdateret information samt hyppige nyheder på 
hjemmesiden  

• Skriver eller sikrer relevante artikler vedrørende avl til medlemsbladet Hereford  
• Bidrager med input til brochurer og foldere.  

 
2.7 Budget og økonomi  

• Udvalget opererer inden for den budgetramme, der er fastlagt af bestyrelsen  
• Udvalget laver kvartalsvise opfølgninger på regnskabet for udvalgets aktivitetsområder.  

  

3.  Sammensætning og reference Udvalget består af fem personer:   
• Tre valgt på Herefordforeningens årlige generalforsamling  
• To medlemmer, udpeget af bestyrelsen.   

  
Bestyrelsen udpeger formanden for Avlsudvalget. Herefordforeningens sekretær/rådgiver/sparringspartner 
er sekretær for Avlsudvalget og fungerer på lige fod med udvalgets medlemmer, men har ikke stemmeret 
ved eventuelle afstemninger.  

Udvalget arbejder under ansvar over for bestyrelsen – og refererer til Herefordforeningens formand.   
  


