
Evaluering OG Weeks® Analyse 
 

Denne sammenligning er IKKE lavet for at ville bevise hvilket system er bedst, Evaluering (dvs.avlsværdiberegninger / 
eksteriørbedømmelse) eller Weeks Analyse, men snarere for at give overblik over deres forskelle. Der tydeliggøres 
hvordan begge bidrager, på hver deres måde, til at hjælpe kvægavlere i at avle en økonomisk ko og hvordan begge kan 
støtte kvægavlsforeninger i deres sædsalg. Kvægavlerne og kvægavlskonsulenter ville kunne nå deres avls- eller 
marketingsmål bedre og mere effektivt ved at bruge både Evaluering og Weeks Analyse, hellere end hver for sig.  
Spørgsmålet er altså ikke hvilket system er bedre, men snarere hvorfor ikke bruge dem sammen? Overvej selv..........! 
 
 Evaluere Analysere 
 (Bedømmelse, Indekser, Lineær) (Weeks® Analyse, aAa) 
1. For udvalgte egenskaber, angiver positivt 

eller negativt, godt eller dårligt. 
 

 
2. Enkeltegenskaber betragtes individuelt, 

sammenhæng mellem egenskaberne 
betragtes ikke. 

 
3. Angiver hvor: 
 Lemmer + eller – 
 
 
 Foryver + eller – 
 
 
 Mælk + eller – 
 
 
 
4. Måler omfang eller grad af  godt eller 

dårligt. 
 

 
5. Viser hvordan den gennemsnitlige datter 

ser ud efter parringen. 
 
6. Giver overblik over de bedste avlstyre og 

avlskøer. 
 
7. Forskellig base og standard for hvert land 

og hver race. 
 
8. Angiver hvilke er de gode tyre. 
 

 
Bruges til at beslutte om tyre er gode 
nok til dine køer! 
 

1. For alle kvaliteter, tilføjet (tyr) eller 
manglet (ko), i prioriteret rækkefølge fra 
venstre til højre. 

 
2. Betragter sammenhæng og funktion af alle 

kvaliteter og enkeltegenskaber i forhold til 
hinanden. 

 
3. Forklarer hvorfor: 

Rette lemmer: Lidt hæl mangler 3 
 Uensartede klove mangler 5 
 Spidse omdrejere mangler 6 
Bulet yver: Kødfuldt mangler 2 
 Spredt mangler 3 
 Svulmet mangler 4 
Lav ydelse: Sadelryg mangler 1 
 Lille bryst mangler 4 
 Rette ribben mangler 5 
 

4. Angiver grunden og årsag (hvorfor) til 
det man måler som godt eller dårligt når 
man evaluerer. 

 
5. Viser hvad tyren tilføjer og koen mangler 

inden parringen. 
 
6. Hjælper til at finde ud af hvilken tyr kan 

parres med hvilken ko. 
 
7. Samme base og standard for alle lande og 

racer. 
 
8. Angiver hvordan gode tyre alligevel er 

forskellige. 
 

Bruges til at få afkom over middel i din 
besætning! 


