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Redskab til vurdering af klovsundhed
• Be-/afkræfte mistanke om problemer med klovsundhed

Klovscore

• Tilrettelægge bedste handlingsplan

Hvad er nu det?!

• Som en status-vurdering af effekt af tiltag
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Problem-baseret

Mange halte søer

Er det nu relevant for os???

Mange klovbylder
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Problem-baseret

Mange halte søer

Problem-baseret

Vi så virkelig meget på
klove hos køerne…

Mange halte søer

Mange klovbylder

Mange sår ved biklove

Vi så virkelig meget på
klove hos køerne…

Mange klovbylder

Afrevne biklove
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→ Ofte associeret til høj sodødelighed og medicinregistrering

Mange halte søer

De nysgerrige
Jeg vil optimere søer, så de
holder bedre

Vi så virkelig meget på
klove hos køerne…

Mange klovbylder

Mange sår ved biklove

Afrevne biklove
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De nysgerrige
Jeg vil optimere søer, så de
holder bedre

De nysgerrige
Jeg vil optimere søer, så de
holder bedre

Klovene ser
mærkelige ud

Klovene ser
mærkelige ud

Vi har diskuteret
klovsundhed erfagruppen
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Metoden
7 skavanker
•
•
•
•
•
•
•
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Ønsker bedre
dyrevelfærd

Hvid Linie
Forhorning (hård hud/ligtorn)
Lodret revne
Vandret revne
Balle-sål sprække
Uens/lange klove
Lange biklove

Den raske klov

Vurdering af klove på begge bagben
af alle liggende søer i farestald
- op til ca. 150 søer

Tidsforbrug i stalden omkring 2 timer
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Den raske klov

Den raske klov
Tå knogle

Tå knogle

Klovkapsel

Klovkapsel

Hvid linie

Hvid linie

Ballepude
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Ballepude
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Den raske klov
a: Klovsål
b = Ballepude
c = Biklov
d = Overgang balle-sål
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Lange biklove

Lange biklove

Lange klove
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Balleforhorning

19

20

Balleforhorning
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Balle-sål revner
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Lange biklove

24
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Lange biklove
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Den raske klov

Brud i den hvide line
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Rapport baseret på databehandling
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.

Produktet
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.
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Grafer

Rapport baseret på databehandling

Rapport baseret på databehandling

NUMBER OF LESIONS PER SEVERITY AND
TYPE

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.

SEVERE

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

MODERAT
E
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.

LIGHT

0
WL

Konklusion

20
CRK S/H

40
CRK H

60
CRK V

80
EROSION

100
LONG DC

120
LONG CL

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

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……”

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.
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Typiske tiltag

Typiske tiltag
Ændringer i miljø

35

36

6

24-06-2021

Typiske tiltag

Typiske tiltag

Fokus ved udsætterstrategi

Fokus ved udsætterstrategi

Ændringer i miljø

Ændringer i miljø

Klovbeskæring
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Typiske tiltag

Typiske tiltag

Fokus ved udsætterstrategi

Fokus ved udsætterstrategi

Ændringer i miljø

Ændringer i miljø
Ændret inventar

Klovbeskæring

Klovbeskæring

Ændring af mineraler

Ændring af mineraler

39

40

Typiske tiltag

Klovscore - vurdering af klovsundhed
Opsummering

Fokus ved udsætterstrategi
Ændringer i miljø
Ændret inventar

Klovbeskæring
Fokus på poltekvalitet

Ændring af mineraler
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Klovscore - vurdering af klovsundhed
Opsummering
• Be-/afkræfte mistanke om problemer med klovsundhed
• Tilrettelægge bedste handlingsplan
• Som en status-vurdering af tiltag
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