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Hva har skjedd?
Styret har hatt møte på Garder-
moen, der klauvskjærer utdan-
ningen sentralt tema. Det vil 
legges fram et forslag til en noe 
mer omfattende utdanningsord-
ning på årsmøtet.

Halthetskonferanse i Bristol i 
august.

Hva skjer?
Fagsamling og årsmøte på 
Mære landbruksskole 26. og 27. 
november. Påmelding på http://
storfehelse.no 

Vi er invitert på faglige foredrag 
m.m. i forbindelse med årsmøtet 
i det svenske klauvskjærerlaget 
http://www.svenskaklovvardsfo-
reningen.se/ 

Det viktigste innholdet i «Klauvløft Midt-
Norge» er:
- å heve kunnskap om klauvhelse hos 

rådgivere og produsenter 
- å kartlegge tilbud om og etterspørsel 

etter klauvskjæring, blant annet ved 
hjelp av produsentlagene

- å diskutere tiltak som vi i Tine kan 
gjøre for å bedre klauvhelsa i vårt 
område

Vi vil framover i en artikkelserie i Bu-
skap om klauvhelsas betydning komme 
inn på temaer som: økonomisk betyd-
ning, fjøsmiljøets innvirkning, løsdrift-/
båsfjøs, forberedelser til nybygg/
utvidelse, fôring, anbefalinger for gode 
rutiner, tanker fra klauvskjærer, dyre-
velferd, beite, oversikt over aktuelle 
klauvsjukdommer, rapportering/status/
hensikt og situasjonen i Norge sammen-
lignet med andre land.

Klauvløft i Midt-Norge 

Nytt om klauvskjærer dekning
• Asgeir og Einar melder om at det er 

underkapasitet på Jæren. 
• Det ser ut til at det kan ordne seg 

i området rundt Oslofjorden og inn 
mot svenskegrensa, der Angelica 
nå forsøker å få til en ordning med 
samarbeid med klauvskjærere i gren-
seområdene.

• Det er veldig viktig at alle produsen-

ter har et reelt tilbud når det gjelder 
klauvskjæring, dette gjelder selvsagt 
også de mindre brukene. Alle må ta 
ansvar for at også de mer avsideslig-
gende og mindre brukene har mulig-
het til å få klauvskjærer på gården. 

• Dette vil bli en fast spalte framover. 
Meld fra hvis dere har aktuell infor-
masjon.

Nordisk 
klauvatlas
Det er utarbeidet et nordisk klau-
vatlas med illustrerende bilder 
på alle aktuelle diagnoser i det 
nye elektroniske innrapporte-
ringssystemet. Dette vil bli sendt 
ut til alle medlemmer i NoKL og 
kan også lastes ned på   
http://storfehelse.no

I Midt-Norge har TINE-veterinærene ønsket å løfte fagområdet klauvhelse og 
har derfor tatt initiativ til et klauvløft.



Litt av hvert 
E-postadresser
Det er fortsatt flere av dere vi ikke har 
e-postadresser til. Kan dere gå inn på 
medlemslistene på storfehelse.no og se 
om det gjelder dere. Send i så fall e-post 
til ase.margrethe.sogstad@tine.no

Stoff til Vinkelsliper’n
For å få til et mest mulig interessant og 
aktuelt nyhetsblad for dere medlemmer i 
NoKL, er det viktig at dere kommer med 
innspill til stoff og gjerne skriver litt selv 
innimellom. Alle innspill og tekster kan 
sendes til ase.margrethe.sogstad@tine.no

Invitasjon til fagsamling 
26-27. november på Mære 
landbruksskole
Hovedfokuset på samlinga vil være prak-
tisk klauvskjæring, diagnostisering av 
klauvlidelser og elektronisk innrapporte-
ring via terminaler.
For mer informasjon og påmelding, se 
framsida på http://storfehelse.no, under 
«Aktiviteter»

Opprettholdelse av 
sertifiseringen
Det ble i desember 2012 tatt en gjen-
nomgang av listene over sertifiserte 
klauvskjærere. Det er flere som per d.d. 
ikke lengre oppfyller kravene til opprett-
holdelse av sertifiseringen. I desember 
2013 vil det igjen bli tatt en gjennom-
gang av lista og de som heller ikke da 
oppfyller kravene, vil bli kontaktet og bli 
gitt en frist når etterlevelse av kravene 
må være innfridd for å unngå å miste tit-
telen. Vi minner om kravene. Sertifisert 
klauvskjærer plikter å:  

• Følge retningslinjene i skrivet 
”Kvalitetssikret klauvskjæring”

• Registrere alle klauvskjæringer i 

Helsekort klauv. Hele spekteret av 
koder skal benyttes, der det er aktu-
elt.

• Opprettholde medlemskap i Norsk 
klauvskjærerlag

• Å ta etterutdanning i form av kurs, 
seminarer og/eller fagsamlinger som 
omfatter både teori og praksis minst 
hvert 3. år. Styret vil kontrollere lis-
ten over sertifiserte klauvskjærere en 
gang årlig. De som ikke fyller kravet 

om etterutdanning, får en påmin-
nelse. Hvis de ikke kan dokumentere 
at de har deltatt på etterutdanning 
i form av kurs, seminarer og / eller 
fagsamlinger innen det påfølgende 
året, vil de bli strøket av listen. 
Disse må gå opp til ny eksamen for å 
beholde sertifiseringstittelen. 

• Sertifiseringstittelen er personlig og 
kan ikke tillegges andre ansatte i et 
firma.

Vedlegg: Vedlegg: Artikkel fra Buskap om for-
fangenhetsrelaterte klauvlidelser, klauvatlas og 
årsmøtepapirer

Halthetskonferanse i Bristol. I august deltok Asgeir Tunheim, Einar Nedrebø, Maren Knappe-Poindecker, Terje Fjeldaas 
og Åse M Sogstad på halthetskonferanse i Bristol. 


