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Hva skjer?
Årsmøte i NoKL 5.
november på Tomb
videregående skole i
Østfold. Se vedlagte
innkalling og saksliste.
Seminar om klauv på
Tomb videregående
skole 5-6. november.
Se program på side 2.
Nasjonalt kurs i
klauvskjæring og
klauvsjukdommer uke
4, 5 eller 6 i 2010.
Følg med på
www.storfehelse.no
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Nytt nummer av medlemsbladet
Årets andre utgave av Vinkelsliper’n er klar. I dette nummeret kan du lese om
klauvskjærerdekning, klovtreff i Danmark og pigmentering av klauv. Dessuten
får du fullstendig program for klauvseminaret som skal være på Tomb i november. Og du kan lese at norsk storfehelse gjør seg bemerket i utlandet også!

Hvordan sikre et godt tilbud i alle deler av landet?
Av Åse Margrethe Sogstad
Vi får en del tilbakemeldinger fra frustrerte gardbrukere som ikke får tak i klauvskjærer. I enkelte tilfeller kan det dreie seg om utålmodige brukere som MÅ ha
regelmessig skjæring akkurat den dagen. Eller det kan være enkeltkyr som trenger
behandling, men som står for langt unna til at klauvskjæreren kan prioritere dette
dyret en hel dag midt i sesongen. Mye kan gjøres ved at gardbrukeren innprentes
hvor viktig det er å bestille kontroll av besetningen i god tid og gjerne kan de bes
styre unna den absolutte høysesongen på våren og heller få klauvskjæringen utført
litt tidligere på året. Det kan også være lurt å forhøre seg med flere brukere i et
”avsidesliggende” område, slik at flere besetninger kan tas når en først er der.Sørg
gjerne for å avtale neste besøk når du er på garden, så blir det lettere å planlegge
arbeidet. Det kan være aktuelt at vi lager et påminnelseskort som kan sendes ut til
kundene slik tannlegene gjør til sine kunder.
Ellers er det kanskje noen som ser at de ikke klarer å ta unna alle henvendelser
eller ønsker å trappe ned. Da er det viktig at dere gir beskjed til
aase.sogstad@veths.no, eller telefonnummer 91 66 73 22, slik at vi kan forsøke å
sette inn ressurser på å rekruttere nye klauvskjærere, så et område ikke plutselig
står uten tilbud.
En del sertifiserte klauvskjærere har sagt seg villig til å ta med nybegynnere som
lærlinger en periode. Dette kan gjøres ved at nybegynneren får besøk av klauvskjærer til sitt område for å beskjære i noen besetninger der, mot at klauvskjæreren får
kompensasjon. Alternativt at nybegynneren kommer til den erfarne sitt område.
Mange klauvskjærere har fin flyt i arbeidet sitt og vil bruke ekstra tid på å ha med
en person til. Det er da naturlig at den som er med, betaler litt for dette. Nybegynnere kan forsøke å søke om midler fra Innovasjon Norge for å starte opp
klauvskjæringspraksis.

Ansvarlig utgiver: Norsk klauvskjærerlag og Helsetjenesten for storfe
ved Åse Margrethe Sogstad og Nina Svendsby
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Kan bestilles hos
orghk@tine.no eller
laila.fimland@tine.no
Tlf: 954 46 190

Vinkelsliper’n

Pigmenterte eller upigmenterte klauver best?
Av Åse Margrethe Sogstad
I prosjektet ”Klauvhelsa hos norske storfe” som ble avsluttet i 2006, ble det også
registrert om klauvene var overveiende lyse, mørke eller begge deler. Resultatene
viste at risikoen for blødninger i sålen og den hvite linjen kan være noe større i klauver som er overveiende lyse enn i klauver som er overveiende mørke. Det var ingen
forskjeller for andre klauvlidelser.
Studier fra utlandet viser ikke entydige svar. Det er trolig noe lettere å se blødninger
på lyse klauver og dette kan være noe av forklaringen til forskjellene som ble avdekket. Det er trolig uansett andre faktorer som er langt viktigere enn pigmenteringsgrad når det gjelder utvikling av klauvlidelser.
Hvis noen har gjort seg noen betraktninger rundt dette, vil jeg gjerne høre om det!

Program: Sunne klauver - aktuelle utfordringer i et
nordisk perspektiv, Tomb landbruksskole
Torsdag 5. november 2009
10.00-12.00: Årsmøte i Norsk klauvskjærerlag (for medlemmer i NoKL)
12.00-13.00: Lunsj
13.00-13.15: Velkommen v/Åse M Sogstad (HTS) og Ingvill Årset (Tomb)
Praktisk informasjon om kurset:
Påmelding og bestilling av overnatting:
post@tomb.no
Tlf: 69 28 30 00
Kontaktperson, Tomb:
Ingvill Årset,
tlf 92 26 19 94
El 69 28 30 00
ingvill@tomb.no
Informasjon om det
faglige:
Åse Margrethe Sogstad, tlf 91 66 73 22,
aase.sogstad@veths.no
I dette seminaret møtes nordiske eksperter
for å fortelle oss hva de
tenker om disse temaene, og om utfordringene vi har med smittsomme/miljøbetingede
klauvsjukdommer.

Bakgrunn
13.15-14.00: Hvorfor er det så viktig å fokusere på klauv i framtidas storfehold?
v/ Åse M Sogstad
Praktisk eksempel
14.00-14.30: Besetningen på Tomb v/Terje Fjeldaas (NVH)
14.30-15.00: Pause og omkledning
15.00-16.00: Besetningsbesøk Tomb med fokus på klauv v/Terje Fjeldaas
16.00-16.15: Omkledning
16.15-16.30: Oppsummering fra Tomb-besetningen v/Terje Fjeldaas
Avl
16.30-17.30: Kan vi forbedre klauvhelsa ved målrettet avl? Hva må til? V/Anne
Guro Larsgaard (Geno)
19.00: Middag
Fredag 6. november 2009
Gangareal og liggebås
8.30-10.30: Hvordan ser det optimale fjøset ut ift liggeplass og gangareal? Hvilke
utfordringer ser man mht oppstalling og miljø og hva kan man gjøre med dem
(rengjøring, klauvskjæring etc)? Sverige, Danmark, Norge v/Christer Bergsten
(Svensk Mjölk), Pia Nielsen (Dansk Kvæg), Terje Fjeldaas og Lars Erik Ruud
(Kubyggprosjektet/HTS)
10.30-10.50: Pause
Smittsomme klauvsjukdommer
10.50-12.00: Status smittsomme klauvsjukdommer i Sverige, Danmark, Norge.
Hvilke utfordringer har vi og hva kan vi gjøre? v/Christer Bergsten, Pia Nielsen,
Torunn Rogdo (NVH/praktiserende veterinær), Terje Fjeldaas
12.00-13.00: Lunsj
13.00-13.30: Forts forrige post
13.30-15.00: Åpen diskusjon, oppsummering og veien videre
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Nettsider om klauvskjæring:
Nytt om klauv i Norge finner du på nettsiden
til Helsetjenesten for storfe:
www.storfehelse.no. Se menypunktet klauv,
eller klikk på logoen til NoKL på forsiden.

Norske kyr vekker oppmerksomhet i
utlandet, av Nina Svendsby

”Comfortable Norwegian cows are producing more milk
and have less udder infections since new regulations alloNyheter fra den danske klovskjærerforeningen wing them to relax for up to half a day on soft rubberized
finner du på www.klovnyt.dk.
mattresses were introduced.”
Og nytt fra den svenske foreningen finnes på:
www.svenskaklovvardsforeningen.se

Dette skrev nyhetsbyrået Reuters 17. september i år. Kilden var det
norske prosjektet ”Kubygg” som undersøker velferd, helse og produksjon i norske løsdriftsfjøs. Lars Erik Ruud var intervjuet, og kunne fortelle at etter at kravet om mykt liggeunderlag ble innført i 2004, har
norske kyr fått mulighet til å leve mer komfortabelt. Dette har positive konsekvenser.
- De ligger omtrent halvparten av tiden, det er naturlig for dem, sier Ruud til
Reuters. - Produksjonen øker med 5-6 prosent, fortsetter Ruud, og forklarer
dette med at den økte hviletida øker blodgjennomstrømmingen i juret. Dermed øker antall liter melk. Men ulempene er nevnt til slutt i artikkelen. Den
nye livsstilen fører til at klauvene ikke slites som før, noe som fører til økt
behov for profesjonelt stell av klauver.

Påminnelse fra GENO: Husk å registrere funn i Helsekort klauv
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 registreringer og innrapporteringer
er, slik at vi så snart som mulig kan ta klauvregistreringene inn i avlsplanleggingen. Rådgiver
vil heretter ha med helsekort klauv til gardbruker på grunnpakkebesøk. Ellers kan kort
bestilles hos Helsetjenesten, e-post
orghk@tine.no, eller på telefon
954 46 190. Oppfordre også gardbruker til å
rapportere inn registreringene deres til
Kukontrollen.
Helsekort klauv ble introdusert i 2004.
Registrering i helsekort klauv er nyttig
for å kunne følge klauvhelsa i besetningen over tid. Det er spesielt viktig ved
utredninger i besetninger med klauvhelseproblemer. Og dataene kan være helt
avgjørende ved overgang til store løsdriftfjøs, noe som medfører økt risiko
for klauvsjukdom.
Kortet gir nyttig informasjon om klauvhelsa i hele besetningen og hos enkeltindivider ved kjøp og salg. Dessuten vil
informasjonen fra registreringene også
kunne brukes til å utvikle tiltak som kan
forbedre klauvhelsa hos norske storfe.
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Europeisk klovtræf i Viborg, 1. juli - 4. juli 2009
Av Jørn Kjerpeseth Andersen
Også i år hadde jeg bestemt meg for å dra på klauvtreff, denne gang til Viborg i Danmark. Kjørte mc, tok en liten
omvei gjennom Polen og Tsjekkia og ankom Viborg på formiddagen den 1. juli. Varmt og flott sommervær! Etter
hvert ankom det klauvskjærere fra mange forskjellige land. Det var skjærere fra Østerrike, Nederland, Tyskland,
Spania, USA, Frankrike. Så kom Nils Arne Holgersen, og det blei 2 nordmenn på treffet. Det var merkelig nok ingen fra Sverige!
Treffet holdt til på Amildkloster Landbrugsskole midt i Viborg by. Etter hvert kom den danske gjestfriheten tydelig
fram, de hadde vært i Tyskland og kjøpt en henger med øl som ble satt i maskinhallen. Torsdag startet med foredrag av Nynne Capion, og omhandlet nyeste forskning innen Digital Dermatitt og den nye klovbeskærer utdannelse. Så var der foredrag av vet. Anne Mette Danscher om nyeste forskning innen Laminitis. Disse foredragene ble
også holdt på engelsk og tysk.
Hele tiden var det demonstrasjon av klauvbokser i maskinhallen på skolen. Det var også demonstrasjon av fotbad,
salg av klosser, bandasjer m.m. For oss som bruker " Den grønne", var det greit å treffe produsenten og få svar på
noen spørsmål. Videre var vi på visning på en gård med 600 kyr, og vi fikk billetter til Landsskue i Herning. Det var
omvisning på Kvægbrukets forsøkscenter i Follum. Før, under og etter alt dette var det god mat og drikke. Det var
et fantastisk godt gjennomført treff,
og jeg hadde noen supre dager sammen med europeiske kolleger. Fikk
god kontakt med spesielt de nederlandske skjærerne, som veldig gjerne
ville komme til Norge for å fortelle
om den nederlandske klauvskjærerutdannelsen.
Det var kortversjonen av årets happening for oss klauvskjærere. Det er
ikke bestemt hvem som arrangerer
neste gang, men Spania og Frankrike
ble nevnt. Med hilsen Jørn.
T.v. Mye lekkert utstyr å se på. Produsentene var tilstede, og demonstrerte utstyr
og svarte på spørsmål. Foruten klauvbokser ble riktig bruk av fotbad demonstrert.
Det var også salg av klosser og bandasjer.
Bilde til høyre: Deltagerne fikk omvisning på Kvægbrukets forsøkscenter i Follum. Stort og luftig fjøs, og
større enn de fleste norske.
Bilde under: Det var usedvanlig pent vær under
klauvtreffet, og i varmen blir man kjent tørst… Det
fikset arrangørene på ekte dansk vis!

