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MOSKUSOKSER       JUNI måneden 

Ko Kalv  

Små kropsstørrelse og INGEN horn 
Hvide dunet hår på pande 
Kroppen dækket med kort blød mørk dunet hår 
Hvid plet på ryggen 
Hankøn og hunkøn ikke til at skelne fra hinanden 

  
 

Ko 1-år 

Højden er ca. ½ voksen. 
Bittesmå horn er usynligt eller næsten usynligt. 
Meget hvide dunet hår på pande 

 

 
 

Ko 2-år 

Højden er ca. 2/3 voksen 
Hornene er synlige og slanke, også ved fundamentet. 
Meget hvide dunet hår på pande. 

 
 

MOSKUSOKSER 

Tyr KALV 

Små kropsstørrelse og INGEN horn 
Hvide dunet hår på pande 
Kroppen dækket med kort blød mørk dunet hår 
Hvid plet på ryggen 
Hankøn og hunkøn ikke til at skelne fra hinanden 

 
 

Tyr 1-år 

Højden er ca. ½ voksen 
Små horn ud til siden er meget synligt 
Horn fundamenterne er tykke. 
Horn tip er sort og spids. 
Hvide dunet hår på pande 

 
 
 

Tyr 2-år 

Højden er ca. 2/3 voksen 
Hornene er lange med en klar fremad krumning. 
Horn fundamenterne er tykke. 
Horn tip er sort og spids. 
Hvide dunet hår på pande 
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MOSKUSOKSER      JUNI måneden 

Ko 3-år 

Hornene er lange og slanke.  
Ingen synligt horn fundament på panden.  
Meget hvide dunet hår på pande 
Hornene krummer fremad og ud til siden. 

 
 

 
 

Ko 4-år og ældre 

Køer som er 4-år eller ældre har voksen ko horn, 
hvilket er slank og krummer mere fremad (relativ til 
tyre) hellere end ud til siden. Panden har synlige horn 
fundamenter. Pande vil altid have hvide dun hår.   
Hoved og ansigt er smal relativ til voksen tyre.   

 
 

 

MOSKUSOKSER 

Tyr 3-år 

Hornene er lange og tykke. Hornenes fundamenter er 
bredde og støder inde over panden. Horn tip er sort 
og spids. Hornenes fundament er meget lyst farvet. 
Det hvide dun hår på panden er ”skubbet opad” på 
grund af hornenes tilvækst. 

 

 
 

Tyr 4-år 

Horn ‘BOSS’ dækker panden, men er ‘flad’ og lys. 
‘BOSSen’ har ingen mørke forreven mærkninger. Dun 
hår stadig findes bagom og mellem hornene. Horn tip 
er sort og spids. Hoved og ansigt er bredde. 
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MOSKUSOKSER – TROFÆ Tyre 

 

Tyr 5-6 år 

Hornene er lange og tykke og krummer ud til siderne. 
Pandens horn BOSS nu har dybden og mørke forreven 
mærkninger. 
Hvid dun håret bagom hornene er totalt væk. 
Horn tip er sort og spids. 
Hoved og ansigt er bredde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNI måneden 

 

Tyr 6-år eller ældre 

Hornene er lange og tykke og krummer ud til siderne. 
Pandens horn BOSS har dybden og mørke forreven 
mærkninger. 
Hvid dun håret bagom hornene er totalt væk. 
Horn tipperne bliver slidt. Jo ældre tyren bliver desto 
mere slid bliver spidserne, indtil tipperne er afrundet 
og sort farven er helt væk. 
Hoved og ansigt er bredde. 
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