
RASBESKRIVNING GALLOWAY 

Denna rasbeskrivning är avsedd att hjälpa oss att 

välja Galloways av hög kvalitet. Denna 

information ges som riktmärke och alla djur kan 

inte uppfylla alla önskvärda mål, men vår strävan 

är att vi alla strävar mot samma mål och 

förhoppningsvis kommer vi få fram djur som 

matchar dessa egenskaper. 

Utseende 

Färg: Djuren kan vara helt svarta, röda, vita eller 

dunfärgad, de som är belted är Svart, Röd och 

Dun. 

Ett komplett bälte bör omge kroppens mittsektion, 

mellan fram- och bakbenen. Formen på bältet bör 

dock inte vara en avgörande faktor i bedömningen. 

Det är att föredra att inget annat vitt är synligt, 

även om hondjur som uppvisar vitt ovanför 

klövarna och som inte sträcker sig över kotorna, 

kan accepteras som avelsdjur. Svarta djur har 

vanligtvis en brunaktig färg längst ut på ytterhåren, 

vilket är acceptabelt. 

Päls: Pälsen skall ha två lager, en kort underull 

täckt av en lång raggig päls som skyddar djuret. 

Galloways behöver inte stora mängder ryggfett för 

vintervärme. Klippning och skötsel av hår för 

konkurrensmässiga shower är acceptabelt.   

Storlek: Djuren bör vara måttliga i storlek, en bra 

balans bör bekräftas och övervägas i förhållande 

till mogen vikt. 

Huvud: Huvudet ska vara brett, kort och 

trekantigt (särskilt tjurar). Näsborrarna bör vara 

breda och ögonen stora och tydliga. Öronen bör 

vara måttliga i längd, breda och pekande framåt 

och uppåt, med långa hår. Käken ska vara trimmad 

och nästan fri från lös hud. Inga horn är tillåtet. 

Hals: Halsen ska vara proportionell i längd och 

väl ansatt gentemot skuldrorna. Mogna tjurar kan 

utveckla väldigt grova nackar, men detta bör inte 

vara överdrivet. Kor föredras att vara fria från 

överdriven eller lös hud (”dröglapp”) under halsen.  

Framdelen: Framkroppen ska uppvisa 

muskelmassa redan från knä och uppåt. Skuldrorna 

ska vara fast ansatta och måttligt lutande samt 

smälta in smidigt i resten av kroppen. Bringan ska 

vara måttligt välutvecklad, men mer hos tjurar.  

Kropp: Kroppen ska vara långsidig med en stark 

och rak överlinje. Revbenen ska sitta djupt och väl 

välvda, i en rund bröstkorg. Bakdelen ska vara 

jämn och bakkroppen bör vara väl musklad. 

Svansroten ska smälta in i länden och djuret ska 

vara balanserat och proportionellt utvecklat.  

Bakdelen: Bakdelen ska uppvisa en god 

muskelmassa och en bra längd från höftled till 

lårben.  Bra muskelmassa från has och uppåt.  

Vikt: Djurens vikt kan variera beroende på arv 

och miljö som viktigaste faktorer. Kalvar väger vid 

födelsen mellan 25-34 kg. Äldre kor mellan 500-

600  kg, äldre tjurar 700 - 900 kg. 

Ben och klövar: Starka kotleder, klövar ska vara 

väl formade.  Både fram- och bakbenen bör avvisa 

fotens placering som fördelar vikten jämnt eller på 

alla delar av klövarna, de ska slå i backen jämnt 

när de går, med de främre klövarna riktade rakt 

framåt och de bakre riktade något utåt. För att 

bestämma längden på steget kommer ett idealiskt 

djurs bakfot att landa i samma spår där deras 

främre fot tog av. 

Benen ska vara måttligt korta, vilket ger tillräckligt 

stöd för att bära djurets vikt. 

Sett från sidan ska bakbenen vara vinklade, sett 

framifrån och bakifrån bör benen placeras 

tillräckligt långt ifrån varandra för att möjliggöra 

tillräcklig hjärt-, lung- och kroppskapacitet. Sett 

bakifrån bör bakbenen vara nästan parallella från 

höfter till klövar, med en lagom vinkel på 

bakbenen. 

                   


