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Vinkelsliper’n 

Her kommer årets første nummer av Vinkelsliper’n - vårens vakreste eventyr! I 
denne utgaven får du lese om foreløpige resultater om klauv fra prosjektet 
”Løsdrift for storfe”. Du kan også lese om erfaringer med bruk av to typer ski-
ver - og du kan bli litt kjent med klauvskjærer Frank Haukland fra Vefsn. Rap-

port fra klauvskjærersamling på Maurenga finner du på siste side. 

Ansvarlig utgiver: Norsk klauvskjærerlag og Helsetjenesten for storfe 
ved Åse Margrethe Sogstad og Nina Svendsby 

Hovedmålet i Kubyggprosjektet ”Løsdrift for storfe” er å identifisere plan og innredningsløsning-
er som kombinerer rasjonell drift, optimale material- og konstruksjonsvalg og god helse og vel-
ferd for melkekyr med lave byggekostnader. Halthet og klauvlidelser er svært utbredt i løsdrift-

fjøs. Derfor var det naturlig å inkludere klauv og type underlag i gangarealet i prosjektet. 
 
Femten klauvskjærere beskar 3079 kyr i 70 besetninger og registrerte funn i Helsekort klauv.  
Det ble også foretatt bedømming av bevegelsen til dyra vha systemet ”Locomotion score”, der 
avvik i bevegelsesapparatet blir gradert fra 1 til 5. Miljøregistreringene ble utført av personer 
tilknyttet prosjektet. Gjennomsnittsalder på fjøsbygningene siden bygging eller siste ombygging 
var 5,1 år. 20 av besetningene hadde hovedsaklig helt betonggolv i gangarealet. 23 hadde helt 
gummigolv og 25 hadde betongspaltegolv. De tilsvarende tallene for besetninger som hadde 
ensartet golvtype var henholdsvis 19, 16 og 24. Ni besetninger hadde altså forskjellige kombina-
sjoner av golvtyper i gangarealet. I åtte av disse utgjorde hel gummi en del av underlaget. I tillegg 

hadde én besetning asfalt i gangarealet og én hadde gummispaltegolv. 
 
37 fjøs hadde ulike typer av gummimatter i liggebåsene, 17 hadde madrasser, 9 betong, 6 tregolv 
og 1 fjøs hadde strøseng. Seks av fjøsene hadde fôringsbåser, mens eteplassen for grovfôr var 
inkludert i gangarealet for de andre 64 fjøsa. 44 av besetningene var på beite, 2 hadde bare til-
gang til luftegård, mens 15 aldri var ute. 31 besetninger var tidligere beskåret av klauvskjærer, 21 
av eier og 8 av veterinær. 41 av besetningene hadde rutinemessig klauvskjæring, mens 20 beset-
ninger ikke hadde faste rutiner. Av disse hadde 7 hel betong i gangarealet, 7 hadde betongspalte-

golv, 2 hadde hel gummi, 1 hadde asfalt og 1 hadde gummispaltegolv. 

Analysene er ikke ferdige, men foreløpige 
resultater viser at hel betong syntes å være 

det minst gunstige underlaget i lausdriftsfjøs.  
Hel gummi virket positivt inn på dyras beve-
gelse og de aller fleste klauvlidelsene bortsett 
fra hornforråtnelse og korketrekkerklauv/

tendens.  
Betongspaltegolv syntes å være best for de to 
sistnevnte lidelsene, men ga høy risiko for 
forfangenhetsrelaterte lidelser og høy 

”Locomotion score”.  
De foreløpige resultatene tyder altså på at 
gummigolv eventuelt kombinert med et areal 
som gir mer slitasje, er et godt alternativ med 
hensyn til klauvhelse. Locomotion scoring 
syntes også å være en god metode for evalue-
ring av klauvhelsa. Reinhold og klauvskjæring 
som er av stor betydning, er også inkludert i 
studien, men er foreløpig ikke inkludert i ana-

lysene.  



Eg starta med to typer skiver for om lag 5 år sidan. Først bruker eg fres til å slipe ned sålen til 
passe såletjukne, så huler eg ut i spalten og runder kanten og klauvspissen med det som vi 
kaller ”gullskiva”. Er der hornforråtnelse, bruker eg ”gullskiva” der og. Eg har valgt å bruke 
”gullskiva” til finarbeidet fordi eg då arbeider lettare ned mot klauvspalten. Og det er ikkje så 
lett å ta for mykje av ytterveggen på klauva. Det vart ikkje så stor overgang frå ”gullskiva” til 

fres når eg valgte å behalde ”gullskiva” til finpussen. 
 
Eg starta først med ei aluminium skive/ fres med 6 vendbare kniver. Denne er såpass snill at 

ein kan bruke den sjølv om ein ikkje får festa føttene så godt (kan kjøpast hos Nesse Maskin). 
De siste åra har eg brukt klauvfres i frå Bernt Lycke i Sverige. Desse er i forskjellige utgaver 
alt etter antall knivar. Dei må sendast inn for sliping, eller ein kan kjøpe seg slipemaskin om 

ein ynskjer det. 
 
Bruk av klauvfres har letta kvardagen min mykje, og eg har fått eit betre arbeidsmiljø. 
Fordelen med å bruke fres er at det går raskare, og det blir mindre støv. Det blir og lettare 
å vurdere når ein har slipt nok. Belastninga på armane 
blir heller ikkje så stor. Bakdelen er meir handtering 
ved bruk av to slipere. Eg vil imidlertid fokusere på å 

senke terskelen for å starte med fres. 
 
(Samtidig må det poengteres at dette verktøyet ikke er for 
nybegynnere og man bør føle seg komfortabel med bruken 

på daubein, før man gyver laus på levende dyr. Red anm.) 
 
Eg har nå fortalt om mine erfaringar og ein kan sjølv-

sagt  utvikle seg vidare og klare seg med berre fres.  

Mine erfaringer med å bruke to typer skiver 
ved klauvskjering, v/ Stein Ove L Osland (SOLO)  
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Rabatt hos 

Nessemaskin 
Medlemmer i NoKL 
får 10% avslag på kjøp 
av alt  av klauvpleie/
hovpleie utstyr hos 
Nessemaskin. Ved 
kjøp over 1800 kr eks 
mva er dette 
fraktfritt. NB. Gjelder 
ikke ved kjøp av 

klauvboks. 

Nye sertifiserte 

klauvskjærere: 
 
 

Harstad: 
Nils Arne Holgersen 
   Skonseng 
Frank Haukland 
   Mosjøen 
Tore Håkstad 
   Bardu 
Jon Laksforsmo 
   Trofors 
Trond Løfaldli 
   Rindalsskogen 
Ronny Nordahl 
   Lundenes 
 
Førde: 
Reidar Berge 
   Etne 
Robert Bell 
   Gol 
Aleksander Elden 
   Skage 
Inge Moen 
   Lauvstad 
Nils Kjøsnes 
   Skei i Jølster 
Ola Lødøen 
   Hornindal 
Svein Jarle Gravdal 
   Førde 
 

Rettelse 
Vi retter forrige utgave av 

Vinkelsliper’n: 
Knut Are Kleppe ble 
sertifisert på kurset på 
Skeie gard i Rogaland i 

2007. 

Geno ønsker å komme i gang med et avlsarbeid for bedre klauvhelse så fort 
som mulig. Men vi trenger et bedre datagrunnlag, og er avhengige av at flere 

tar i bruk Helsekort klauv.  
I 2008 har 83 % av alle besetningene i Kukontrollen ikke bidratt med noen informasjon om-

kring klauvhelsa på kyrne sine. Mer data forutsetter at: 
1. Kyrne blir beskåret. 2. Den som skjærer, registrerer i kortet. De kyrne som er normale må 
også registreres! 3. Gårdbruker/rådgiver tar ansvar for å få rapportert inn registreringene til 

Kukontrollen. 

Vil komme i gang med avlsarbeid på klauv!  
Av Anne Guro Larsgard, GENO og Bjørg Heringstad, UMB  

Vi håper at alle som er interessert i at 

det skal gjøres et arbeid for avlsmessig 

forbedring av klauvhelsa på NRF, ser 

hvor viktig deres bidrag med registre-

ringer og innrapporteringer er, slik at vi i 

løpet av 2009 kan sette i gang et videre 

arbeid på dette. 

   Rådgiver vil heretter ha med helsekort 

klauv på grunnpakkebesøk. Ellers kan 

kort bestilles hos Helsetjenesten, e-post 

orghk@tine.no, eller på telefon 

95446190. Oppfordre gardbruker til å 

rapportere inn registreringene deres til 

Kukontrollen! 



Jeg er 32 år og kommer fra Vefsn på Helgeland. 

Helgeland består av 18 kommuner der jeg har 

mitt distrikt som klauvskjærer. Jeg beskjærer ca 

1000 dyr i året. Har jobbet med storfe siden 

1993 da jeg begynte på Vefsn Landbruksskole og 

forsatte som avløser etter det. Men siden 2006 

har jeg jobbet som klauvskjærer i mitt eget firma 

som heter Litagos Fotpleie. Jeg bruker i dag den 

ordinære Duun klauvboksen, men går og venter 

på min nye boks fra Danmark. 
Jeg sertifiserte meg i Harstad høsten 2008, og 

trives godt i denne jobben. 
 
Internett: ww.litagosfotpleie.com 
E-post: litagosfotpleie@hotmail.com 
Tlf: 75 17 22 66 
M: 97 47 09 33 

Helsetjenesten for storfe har fått nye nettsider! Innholdet 
på sidene er som før faglig informasjon om storfehelse og 
storfehold. Forskning, nyheter, nyttig å vite, kursvirksom-

het - og ikke minst - egne sider om klauv. 
 

Hvor finner du siden? 
Du kommer inn på nettsiden ved å gå inn på nettadressen 
som står i overskriften, eller ved å gå inn via den gamle 

adressen http://storfehelse.tine.no. 
 

Klauv på nettsiden 
Under menypunktet klauv finner du faglig stoff om klauv-
helse og klauvskjæring. Du kan også klikke på logoen til 
klauvskjærerlaget på forsiden av nettstedet, da kommer du 

rett til siden om Norsk klauvskjærerlag (Nokl).  

Frank Haukland, Vefsn på Helgeland 

www.storfehelse.no 

Vi presenterer 
medlemmer i 

NoKl: 
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Nettsider om klauv-

skjæring: 
 

Nyheter fra den danske klov-
skjærerforeningen finner du 

på www.klovnyt.dk 
 

Og nytt fra den svenske fore-

ningen finnes på: 
Www.svenskaklovvardsforen

ingen.se 

Figur 1. Antall registrerte og 
innrapporterte lidelser fra 

Helsekort klauv 2005-2008 

To Duun klauvbokser 

til salgs 
 

Tine Meieriet Nord skal 
selge 2 Duun 

klauvbokser, komplette 

på henger. 
 

Pris 8 000 - 10 000 kr. 
 

Interesserte kan kontakte 
Jørn Andersen på 

jkjerpeseth@yahoo.no 

Ja, de penga.. 
 

Sammen med 
Vinkelsliper’n finner du 
giro for innbetaling av 
medlemskontingent til 

Norsk klauvskjærerlag. 



Etter frafall på 4 stk, ankom 14 stk staute klauvskjærere Vikingegarden Maurenga i 11-12-tida tirsdag 4. nov. 
 
Etter en solid lunsj forflyttet vi oss bort til passende sted for plassering av klauvbokser. Per Jarle og Harald hadde 
med sine hydrauliske bokser som vi festet daubein i. Alle fikk anledning til å beskjære med fres, og med litt 
”snillere” varianter med grunnere og flere kniver under kyndig veiledning. Det var demonstrasjon av beskjæring av 
forvokste klauver og klauver med hornforråtnelse. Dette ble det en del diskusjon rundt. 
 
Utpå kvelden fikk vi laksesuppe, hjortesteik og moltemousse i langhuset. Deretter gikk praten til ut på natta før 
overnatting i de såkalte Vikingehyttene. På onsdagen var det lagt opp til diskusjon rundt oppsatte temaer. Blant 
temaene som ble tatt opp var prising av tjenester, organisering av virksomheten, yrkesetikk, tilrettelegging for 
klauvskjæring i fjøset, utstyr, ut-
fordringer i forhold til smittsomme 
klauvlidelser; behandling osv, opp-
læring av nybegynnere, elektronisk 
innrapportering, ID-nummer til 
sertifiserte klauvskjærere og infor-
masjon om aktiviteter i laget. Det 
var ikke noe problem å fylle tida! 
 
Vi kommer til å holde liknende 
treff i sammenheng med årsmøtet 
hvert år. 

Klauvskjærertreff på Maurenga ved Gardermoen  
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Til høyre: En gjeng glade klauvskjærere 
på seminar på Maurenga i Nannestad. 
Her var det klauvfag og vikingliv i skjønn 

forening! 

Resultater av pris-
undersøkelsen 

Temaet ble diskutert på Maurenga. 
Det var relativt lav respons på pris-

undersøkelsen vi hadde i høst. 
 

Uansett viste undersøkelsen at blant 
de 7 som svarte var det relativt 

store prisvariasjoner. 
 

Pris per ku varierte fra 130,- til 185,-  
 

Stoppsats varierte fra 180,- til 450,-  
 

Kjøregodtgjørelse varierte fra 0,- 

per km til 9,20,- per km. 
 

Pris for bandasje varierte fra 60,- til 

250,-  
 

Klosspåsett varierte fra 60,- til 280,-  
 

Det må bemerkes at det var en del 
kommentarer til hva som inngikk og 
ikke inngikk i disse summene, så de 

må leses med det i bakhodet. 
 

Enkelte gir prisavslag for god hjelp til 
driving av dyr, alternativt velger 
noen å sette opp prisen hvis de ikke 

får god hjelp. 

Nordisk seminar for klauvskjærere arrang-
eres i Danmark 2-4. juli. Foreløpig program 

er som følger: 
 

Torsdag 
Teori ved Nynne Capion, nye oppdagelser 
med Digital dermatitis og kanskje et fore-

drag om forfangenhet. 
Praktisk klauvskjæring på daubein med 

diskusjoner mellom klauvskjærerne. 
Fredag 
Besøk på gård med ca 500 kyr. 

Besøk på landskuet i Herning. 
Lørdag  
Besøk på Forsøgscenter Foulum i Viborg. 

 

Innkvartering på Asmildkloster Landbrugs-

skole i Viborg. 

Meld fra til noen i styret hvis det er inter-

esse for felles reise. 

Nordisk seminar i 
Danmark 2.- 4. juli 09 

 

God God God God 
påske!påske!påske!påske!    


