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Leder har ordet 
Vi har i det siste registrert at nokre bønder nekter å ta klauvboksen inn i dyrerommet fordi dei er 

redde for smitte. No har vi kjempa for å få store dører, slik at vi kan komme inn og få god dyreflyt i 

samband med klauvskjæringa. Dyra må sjølvsagt i klauvboks for å bli beskjært og vi i styret ser ikkje 

den store forskjellen i smitterisiko. Vi i styret ønsker å finne ut om dette er noe mange opplever. Vi 

vil derfor gjerne at dere i så fall melder fra til styret. Vi må følge dette opp slik at det ikkje blir eit 

tilbakesteg for arbeidsmiljøet vårt. Eg personleg godtek ikkje å stå ute når det når det er dårleg vær, 

viss der er muligheit for å kome inn. Vi må prøve å stå samla om dette. Ikkje berre for vår eigen del, 

men også for neste generasjon klauvskjærere. Det blir ikkje lett å rekruttere til yrket viss det å få 

strøm av vinkelsliperen er ein del av kvardagen, i tillegg til mange andre ulemper. 

Styret minner om krava for å opprettholde sertifiseringen.  Krava er vedtatt på årsmøtet og styret / 

sekretær er pålagt av årsmøtet i NoKl å følge det som blir vedtatt. 

5.0 For å opprettholde sertifiseringstittelen skal NoKl klauvskjærer: 

5.1  Opprettholde medlemskap i Norsk klauvskjærerlag 
5.2  Følge retningslinjene i skrivet ”Kvalitetssikret klauvskjæring”   
5.3  Ta etterutdanning i form av kurs, seminarer og/eller fagsamlinger som omfatter både 

teori og praksis minst hvert 3. år. Styret vil kontrollere listen over sertifiserte 
klauvskjærere en gang årlig. De som ikke oppfyller kravene, får en påminnelse. Hvis 
kravene ikke oppfylles innen ett år, vil disse bli strøket av listen og må gå opp til ny 
eksamen for å beholde sertifiseringstittelen. 
 

Vi i styret meiner at dette er viktig. Men det er fullt mulig å endre på ting. Så er det ting dere vil ha 

endra på, så meld frå til styret i god tid før årsmøtet slik at det kjem med på sakslista. 

Av og til så høyre vi klager /rykter/ mumling om klauvskjærere rundt omkring i landet. Det kan vere 

faglig relatert eller avtaler som ikke holdes. Det kan vere om meg eller andre. Men det som er 

utfordringa er at den som det gjelder, er den som sist får høre det og eventuelt forklart seg. Vi i 

styret skal ta tak i dette på fysisk styremøte i september. Vi tar gjerne imot forslag til korleis vi skal få 

til ein effektiv og god måte å ta tak i slike saker på. Vi har mål om å legge fram eit forslag på årsmøte i 

januar 2020. 



Vi skal og sjå på det som ligg av informasjon om klauvskjærelaget på Animalia sine sider og om det er 

noko som bør endrast eller slettast. Kom med innspel folkens! 

Fagsamling og årsmøte blir på Saltstraumen Hotel og på tunet til Jørn, den 22-25 januar 2020. 

Detaljane kjem på plass i september. 

 

God sommer og ta litt fri då folkens ☺ 

Stein Ove Løken 

 

Hva skjer? 
23.9-25.9: Nybegynnerkurs i klauvskjæring på Jønsberg vdg skole i Hedmark: 

https://animalia.pameldingssystem.no/klauvskjaering-mdash-nybegynnerkurs#/form
  

22.01.20: Instruktørkurs 
 
22.01-25.01.20: Fagsamling og årsmøte i Norsk klauvskjærerlag. Programmet vil hovedsakelig være 

23.-24.01.  

Kort rapport fra Japan 
Terje Fjeldaas og Lina Ahlén, NMBU veterinærhøgskolen, og Åse Margrethe Sogstad, Helsetjenesten 

for storfe, Animalia, var på konferansen Lameness in Ruminants i Tokyo i mars. Det var en interessant 

og morsom reise, både faglig, kulturelt og sosialt. Lina hadde presentasjon om sammenheng mellom 

Locomotion score og digital dermatitt, som også ble presentert på årsmøtesamlingen i Sverige 

tidligere i år. Konklusjonen var at det er relativt liten sammenheng mellom locomotion score og 

digital dermatitt i norske besetninger, iallfall foreløpig, og at det å se etter halthet ikke er noen god 

metode for å fange opp digital dermatitt.  
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Roger Blowey presenterte to studier om overlevelse av Treponemer, som går for å være 
hovedårsak til digital dermatitt. Selv om dette er en i hovedsak anaerob bakterie, viste han til at 
DD Treponemer overlevde i møkk og i strø som sand, halm, sagflis og tørket møkk opptil 5-7 dager. 
Tilsetning av 5 % kalk (høy pH) til sand og halm førte til null dager overlevelse. Det ble også 
poengtert at hovkniver/utstyr brukt på flere dyr i samme besetning kan være en potensiell risiko 
for overføring av smitte mellom dyr innen i besetningen. Virkon S var effektivt i å eliminere 
levende bakterier.  



 

 
Neste konferanse er i Minneapolis i 2021 

 

 

 

  



 

 

Snart innrapportering fra alle besetninger  

Senest uke 35 vil det sendes ut informasjon om det nye klauvskjærerprogrammet og dette kan 

sannsynligvis lastes ned og tas i bruk fra og med den 2. september. Det vil fra denne datoen ikke 

være mulig å sende data via det nåværende programmet. Programmet er nå nettsidebasert og enkelt 

å komme i gang med. Alle med ID-nummer i NoKL vil få nytt brukernavn og passord, da dataene 

framover skal sendes til dyrehelseportalen. Alle storfebesetninger i Norge vil da kunne hentes opp og 

registreres i, så sant man har produsentnummeret.  

 

Sikre minst mulig etterslep på innrapporteringen 

Aller helst bør data sendes inn samme dag, så fort man kommer på nett, og seinest innen ei uke etter 

klauvskjæringsbesøket er foretatt. Dette er viktig for å sikre oppdatert informasjon om besetningen.  

 

Smittesikker livdyrhandel - kjøttbransjens anbefalinger 

Harald Holm, prosjektleder BRSV og BCoV kontrollprogram 

Kjøttbransjen har startet arbeidet med å lage nye bransjeretningslinjer for smittesikker omsetning av 

storfe. Dette arbeidet blir ikke sluttført før klauvhelsestatus i Dyrehelseportalen er på plass. Derfor vil 

vi den 1. september komme ut med “Anbefalinger for smittesikker omsetning av storfe”. 

Anbefalingene bygger på utkastet til bransjeretningslinjer. 
Bransjeretningslinjene vil stille krav både til prøvetaking for BRSV/BCoV og til klauvhelsestatus. Det 

settes strengere krav til salg av dyr til besetninger med mordyr enn til reine oppforingsbesetninger. I 

tillegg stilles det krav til transportør og produsent. 

Når det gjelder klauvhelse vil dyrehelseportalen i 2020 få inn en status som er enten grønn, gul eller 

rød. Grønn status får du når det er dokumentert at det er mer enn 0,9 klauvskjæringer per år i 

forhold til antall dyr over 2 år i besetningen og at det ikke er påvist digital dermatitt siste 2 år.  

Både bransjeretningslinjene og anbefalingene som kommer i høst, vil derfor ha som følge at 

klauvskjæring hos livdyrselgende besetninger må være dokumentert. Hvis ikke er besetningen rød, 

og vil ha store problemer med å selge livdyr via omsettere. Dette er en stor mulighet og en liten 

utfordring for dere som klauvskjærere.  

Muligheten er at det helt sikkert blir enda større etterspørsel etter deres tjenester. Det er bra både 

for dyrevelferd og arbeidsmarkedet deres. Men det får også den konsekvens at all klauvskjæring må 

rapporteres inn til Dyrehelseportalen. I høst vil det lanseres et nytt program for registrering som dere 

kan ta i bruk både på datamaskin og på telefonen deres. Dette vil lette arbeidet. Det er mye sikrere 

og mer pålitelig at all registrering skjer elektronisk av klauvskjærer enn at produsenten skal registrere 

inn helsekort klauv i ettertid.  



Når det nye programmet er på plass og all klauvskjæring blir registrert inn, vil vi ha kommet et langt 

steg på vei for å hindre spredning av klauvsjukdommer med livdyr. Lykke til! 

 

Informer bonden om dine rengjøringsrutiner 

Som tidligere nevnt her, så har en del bønder blitt veldig bevisste på smittevern. Og det er bra. De 

lurer på hva slags rutiner klauvskjærer har for reingjøring og desinfeksjon av utstyr, inkl boks, grinder, 

bildekk og annet utstyr. Snakk med bøndene om dette, så slipper de å gå og lure. Snakk også med de 

om hva dere trenger fra de for å kunne utføre tilfredsstillende smittesikring av utstyret. 

 

Tiltaksplan i besetninger med digital dermatitt 

I besetninger der det avdekkes digital dermatitt bør veterinær involveres for å sette opp en 

tiltaksplan med mål om å redusere forekomsten i besetningen til et minimum. Jo tidligere dette blir 

gjennomført, jo større er sjansen for å lykkes. Tiltaksplanen bør grovt sett inneholde 1. Plan for å 

redusere risiko for innkjøp av digital dermatitt 2. Tiltak for å redusere eksponering av klauvene for 

møkk og urin (a. hygiene b. dyretrafikk), gjerne også nedvasking av husdyrrommet. 3. Automatisk 

eller manuell spyling eller bad. 4. Hyppigere sjekk i klauvboks (minimum 4 ganger i året) med 

lokalbehandling av alle nye tilfeller. Mild dermatitt og eventuelle jurkløftsår behandles også med 

spray. Et godt samarbeid mellom klauvskjærer, veterinær og ikke minst bonde er en suksessfaktor.  

Det er per d.d 545 besetninger i Kukontrollen som har et eller flere levende dyr som har eller har hatt 

DD. Det er nok store mørketall, da noen bønder beskjærer selv og noen klauvskjærere ikke 

registrerer funn elektronisk. Ellers er det selvsagt viktig å se godt etter!  

 

Informasjon til bønder om Norsk klauvskjærerlag 

Det er sendt e-post til bønder (iallfall TINE sine) med informasjon om Norsk klauvskjærerlag, 

medlemslister, opplæring og så videre: https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/slik-tilrettelegger-

du-for-klauvskjaring/info-om-norsk-klauvskjarerlag-nokl/  

 

Antibiotika lokalt kan gi reststoffer i mjølka 

Amerikanske forskere har sett at lokalbehandling av klauver med tetracyclin, med eller uten 

bandasje, kan gi reststoffer i mjølka 72 timer etter behandling (egne grenseverdier): 

https://www.dairyherd.com/article/tetratcycline-used-treat-hoof-lesions-can-cause-residues 

De fleste klauvsjukdommer behandles best på andre måter enn med antibiotika (unntak: procain 

penicillin på klauvspalteflegmone ). Byller og knusninger må skjæres ut. Les mer om behandling av 

infeksiøse klauvlidelser her: https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/klauvhelse/vask-av-

klauver/fotbad-vask-og-spyling-desinfeksjon-og-lokalbehandling-av-klauver/  

 

https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/slik-tilrettelegger-du-for-klauvskjaring/info-om-norsk-klauvskjarerlag-nokl/
https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/slik-tilrettelegger-du-for-klauvskjaring/info-om-norsk-klauvskjarerlag-nokl/
https://www.dairyherd.com/article/tetratcycline-used-treat-hoof-lesions-can-cause-residues
https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/klauvhelse/vask-av-klauver/fotbad-vask-og-spyling-desinfeksjon-og-lokalbehandling-av-klauver/
https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/klauvhelse/vask-av-klauver/fotbad-vask-og-spyling-desinfeksjon-og-lokalbehandling-av-klauver/


Annonse: Forebyggende klauvhelse på prevly.no 

Vi har valgt å fokusere på et vareutvalg for bedre hovhelse. Hos oss fins et stort utvalg av produkter 

for hovbeskyttelse som passer både til hovpleiere og landbrukere. Vi har kommet fram til utvalget i 

samråd med flere av Sveriges hovpleiere. 

Prevly har til og med et eget varemerke som heter Bostec™. Under dette varemerket jobber vi med å 

utvikle bærekraftige produkter som ikke bare er effektive, men også bra for dyr, natur og mennesker. 

  

Vår misjon er å lede utviklingen gjennom nyskaping og forebyggende tiltak og lede utviklingen mot 

bedre hovhelse i Norden. Vår visjon er friske dyrebestander og en bærekraftig matproduksjon. Målet 

vårt er å bidra til produktivt og lønnsomt landbruk ved å tilby solide preparater 

og behandlingsmetoder. 

Når du bestiller på www.prevly.no finner du rimelige fraktpriser, hvor selv toll er inkludert i prisen. 

Vi ser etter samarbeidspartnere i Norge, så hvis du er interessert, forteller vi gjerne mer. 

Kontakt oss på +46 934 53 23 70 eller maria@prevly.se 

Hjertelig velkommen til oss på Prevly. 

 

 

 

Nytt om klauvskjærerdekning 
Fint dersom dere melder om endringer som kan påvirke klauvskjærer-tilbudet i enkelte områder.  
 

Vinkelsliper’n trenger stoff fra dere! 

Kom med forslag til stoff eller skriv om noe fra egen praksis e.l.  

 

Redigert av Åse Margrethe Sogstad 

 

http://www.prevly.no/
mailto:maria@prevly.se

