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Hva skjer?
5-8. sept og 17-20. okt: To ukers
sertifiseringskurs NMBU, Ås, med
praksisperiode på 16 virkedager
mellom kursukene. Nybegynnere
kan delta, men påmeldte som skal
sertifisere seg vil bli prioritert hvis
kurset blir fullt. Mer informasjon vil
komme på http://storfehelse.no
7-8.10: KVK International Hoof
Meeting: http://kvk.dk/en/intklovbeskærer-møde
Si fra til:
ase.margrethe.sogstad@tine.no
eller sms til 91667322 om dere
arrangerer/ hører om nybegynnerkurs, slik at personer som ønsker å
delta kan bli informert.

Nytt om klauvskjærer
dekning
Angelica Kvitblikk er ute en periode,
men Adrian Grøvdal vil beskjære
hos mange av hennes kunder
denne våren. Øystein Nicolaisen
har dessverre måttet slutte helt som
klauvskjærer, men forhåpentligvis
ser vi han på ei og annen fagsamling
framover. Det er en del som melder
interesse for å starte opp som klauvskjærer om dagen. Meld fra om evt
behov der ute!

Facebook-gruppe for
medlemmer i NoKL
Alle som er på Facebook oppfordres til å melde seg inn i gruppa
«Klauvskjæring». Dette har vist seg
å være en veldig nyttig møteplass
for faglige diskusjoner så vel som
erfaringsutveksling om annet aktuelt
for dere og informasjon.

Nytt om «FjøsPad en»
Nå er det nærmere 30 terminaler i drift
og det er ingen tvil om at dette har vært
et kjempestort framskritt for registrering
av klauvhelse. Fra å ha en oppgang på i
underkant av 10 000 registreringer per
år, økte det fra 87 000 i 2014 til 144
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Noen har opplevd litt krøll med terminalen sin, men alle har imponert med
utholdenhet. Dersom dere sliter med
terminalen eller noe annet, ikke nøl med
å ta kontakt med brukerstøtte på 950
20 600 / support@geno.no
Vi har så smått fått på plass en ordning
med låneterminaler til de som må sende
fra seg terminalen av en eller annen
grunn. Forhåpentligvis vil alle klauvskjærere etter hvert få muligheten til å

kjøpe terminaler fra Geno, klare til bruk.
Men først må alle klauvskjærere i Norsk
klauvskjærerlag få et ID-nummer.
Det skjer videreutvikling av programmet
og forslag til forbedringer kan sendes
til ase.margrethe.sogstad@tine.no som
vil ta det videre i den nordiske prosjektgruppa. Det vil skje noe utvikling denne
våren basert på prioritering av tidligere
ønsker i de nordiske landene.

Presentasjon
Mitt navn er Grethe Bastnes og jeg
bor i Drangedal i Telemark. Jeg skjærer klauver i Telemark og Agder med
BORIS-boks fra Nesse-maskin, vin-

www.storfehelse.no

000 i 2015. Under ser dere fordelingen
for de ulike klauvlidelsene. Merk at
dette er på klauvnivå og at ei ku kan ha
flere tilfeller/diagnoser. Andelen normale er 58.1 %.

kelsliper og verneutstyr. Landbrukstjenester Telemark sender regning og
lønner meg.

Fagsamling og årsmøte 2014-15
Den 26.-28.1 hadde klauvskjærerlaget
fagsamling og årsmøte i Bardufoss med
nærmere 30 deltakere. Som det pleier,
ble det et nyttig møte med gode diskusjoner om alt fra praktisk beskjæring
og diverse utstyr til påvisning av digital
dermatitt nord for Trøndelag. Som
bildet viser, var det stort engasjement
og filmen som ble vist nærmere midnatt
handlet selvfølgelig om klauver. Men
uten at noen ble søvnige av den grunn!
Tusen takk til Tore Håkstad og co for
organisering av treffet.

Klauvskjærer og begrensning av digital dermatitt
Som nevnt på fagsamlinga er det utarbeidet to fakta-ark om digital dermatitt
(DD). For å øke bondens bevissthet
rundt denne sjukdommen og dermed
forhåpentligvis redusere spredningen,
ønsker TINE og Helsetjenesten for storfe
at klauvskjærer etter klauvskjæring deler

ut et av disse fakta-arkene til bonden.
Det er ett som skal deles ut til bønder der
dere registrerer DD og ett som deles ut til
bønder der dere ikke har sett DD. Disse
fakta-arkene følger med i denne sendingen. Vi håper at dette er en ordning
som fungerer for alle parter og takker på

forhånd for velviljen og alle bidrag til å
begrense spredningen av DD. Se vedlagte
artikkel fra Buskap nr 2 2016.
Når dere går tom for fakta-ark, kan
nye bestilles hos orghk@tine.no eller i
nettbutikken på http://storfehelse.no
(gratis)

Behandling av enkeltdyr med DD:
Alle dyr med DD bør behandles med
salisylsyrepulver/gel i bandasje i 5-7 dager etter reingjøring av klauvene (f. eks.
grønnsåpevann som helles fra bøtte eller
spyling). Andre kommersielle desinfise-

rende midler kan også ha god effekt. Det
må gis god eierinformasjon og bandasjen legges inn i klauvspalten i tillegg til
rundt kronranda, for å unngå bandasjerelaterte skader. Det anbefales hyppig

oppfølging med kontroll i klauvboks, og
eventuell ny behandling etter 1-2 mnd.
Samtidig avtales det når neste kontroll i
klauvboks bør finne sted, i samråd med
veterinær.

Internasjonal halthetskonferanse i Chile
Asgeir og æ hadde bestemt oss for å dra
på konferansen i år da ingen av oss hadde vært i Sør-Amerika før. Når vi først
reiste så langt, ville vi oppleve mest mulig. Vi bestemte oss for å besøke Machu
Picchu I Peru. Vi møttes i Madrid og

dro til Cusco, videre med tog til Machu
Picchu. Tog i 3400 m høyde med ”all inclusive” va tøft. Så dro vi til konferansen
i Valdivia, som ble holdt på veterinærhøgskolen. Det var mange interessante
innlegg. Bl.a. presenterte Jamie Sullivan
det amerikanske klauvskjærerlaget. Men
det viktigste og hyggeligste var minglingen. Det var karaokebar på byen og
utveksling av visittkort. På «farm tour»
var vi i ”fjøsen” til veterinærhøgskolen.
Vi var gjennom flere stasjoner: oppbygging av driveganger, beskjæring av tynn
såle (KVK boks selvfølgelig), reklame for
painkillers, klossliming og injeksjon av

antibiotika i koden.... Vi avsluttet med
seriøs grillfest. Fantastisk tur. Neste konferanse er i München i september 2017,
uka før oktober-festen. Det skulle ikke
forbause mæ om vi stilla der og! Men
først: Danmark i oktober i år.
Hilsener fra Asgeir og Jørn.

Vinkelsliper’n trenger stoff fra dere!
Kom med forslag til stoff eller skriv gjerne om noe fra egen praksis eller noe som opptar dere

