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Claw evaluation

What is that?!

Tool to evaluate the health of claws

• Confirmation/rejection of claims of poor hoof health

• Organization of best actionplan for better health of claws

• An assesment of actions regarding claw health

Is it really relevant for us???

Problem-based

Many lame sows

Many hoofboils
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→ Often associated with high sowmortality
and registration of medicin

Many lame sows
We paid attention to 

claws on the cows

Many hoofboilsOften wounds assosiated
to dew claws

Torn off dew claws

The curious

I will uptimize the sows so 
they will last longer

The curious

I will uptimize the sows so 
they will last longer The hoofs looks 

weird

The curious

I will uptimize the sows so 
they will last longer

We have discussed the 
health of claws in my

experience group

The hoofs looks 
weird

We want better
animal velfare

Method

7 defects

• White line

• Heel erosion and 
overgrowth

• Horisontal cracked wall

• Vertical cracked wall

• Heel-sole crack

• Uneven/long toes

• Long dew claws

Assesment of toes on both back legs 
on all sows laying in faring stable

- up to around 150 sows

Time spend in stable around 2 hours

The healthy hoof

7 8

9 10

11 12



24-06-2021

3

The healthy hoof

Bone of toe

Heel

Claw capsule

White line

The healthy hoof

Heel

Claw capsule

White line

Bone of toe

The healthy hoof

a: Sole

b: Heel

c: Dew claw

d: Transition between
heel-sole

Long dew claws Long dew claws

Uneven claws
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Heel overgrowth

Heel overgrowth

Heel-sole crack Long dew claws
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Long dew claws

Long separation along
white line

The healthy hoof
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The product

Report based on data processing
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvad er problemet 

Kraftig forhorning og sprækker i kloven er besætningens altoverskyggende udfordring. Ofte vil disse 
have en relation. Dette ses på antallet af søer med multiple lidelser (80%), samt mængden af alvorlige 
grader. 
Det er ligeledes et stort problem, at der ses mange og alvorlige lidelser også hos 1. lægs søer. Som 
tommelfingerregel har en indkøbt polt først tjent sig selv hjem efter 2. læg, og et positivt DB opnås fra 3 
læg. 

 
Konklusion: 

Det er desværre ikke at se på klovscoren, at der har været klovbeskåret i besætningen i over et år. 
Klovbeskæringsteknik er derfor redigeret. 
 
Fokus skal være på, at 

- få slebet balleforhorninger helt ned til normal, lys og elastisk ballepude 
- afrunde biklove i passende længde 
- trimme hovedklove i et ”lige” snit med korrekt vinkel, så soen bærer vægt på både balle og sål 
- forebyggelse af lidelser ikke mindst hos de unge dyr 

 
Efter alle søer i løbet af et halvt år har været gennem boksen, vil der typisk kunne ses en markant 
forskel efter optimal brug af klovbeskæring. Da mange lidelser af mere alvorlige grader ikke kan 
repareres helt, vil effekten af klovbeskæring ofte først vise sig endeligt efter minimum et helt år. 
 
Det anbefales at I klovbeskærer alle dyr. Brug gerne begge de to medarbejdere, som kan klovbeskære, 
så de kan sparre og motivere hinanden. Udsæt alle søer med meget misligholdte klove. Medtag 
generelt en vurdering af søernes klove og gang som en del af slagte-kriterierne. 
 
Baseret på de klovscorede dyr er der pt ikke belæg for at mene, at søer eller poltes opstaldningsforhold 
generelt forårsager klovlidelser. Ej heller er der indikation på en generel alvorlig grad af vitamin/mineral 
ubalance hos søerne. Dog kan en ændring af mineral/vitamintildeling muligvis medfører generelt 
stærkere klove, samt en mere stram sene bag klovene, så flere hel eller delvise bjørnefødder undgås. 

Hvilket læg er ”hårdest ramt” 
50% af første lægssøerne har moderate eller alvorlige 
skader. De hårdest ramte læg er 3 og 6, som har over 
60% grad 2-3. De resterende læg har 35-40% grad 2-3. 
Variationerne mellem læg, tyder på at en del af 
problemsøer udsættes tidligt. 
 
 

 

Herved vil søerne bedre selv kunne slide deres klove korrekt. Der ses sporadisk bjørnefødder i 
besætningen. 
 
Klovvurdering foretaget af dyrlæge Stine Bertelsen. 
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Report based on data processing

”Hvad er problemet
Kraftig forhorning og sprækker i kloven er besætningens 
altoverskyggende udfordring.………..

Konklusion:
Det er desværre ikke at se på klovscoren, at der har været 
klovbeskåret i besætningen i over et år. Klovbeskæringsteknik er 
derfor redigeret.

Fokus skal være på……”

Conclusion
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Typical actions

Changes in environment

Focus on gilt quality

Typical actions

Changes in environment

Focus on gilt quality

Adjustment of supplements of minerals

Typical actions

Changes in environment

Adjustment of inventar

Focus on gilt quality

Adjustment of supplements of minerals

Typical actions

Changes in environment

Adjustment of inventar

Claw trimming
Focus on gilt quality

Adjustment of supplements of minerals

Typical actions

Focus on assesment of sows for Slaughter

Changes in environment

Adjustment of inventar

Claw trimming
Focus on gilt quality

Adjustment of supplements of minerals

Clawevaluation – scoring of hoof health
Summarizing
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Claw evaluation – scoring of hoof health
Summarizing

• Confirmation/rejection of claims of poor hoof health

• Organization of best actionplan for better health of claws

• An assesment of actions regarding claw health
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