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Hva skjer?
06-09.10.15: Sertifiseringskurs 
på Hvam, Årnes
09-11.10.15: Internasjonalt 
klauvskjærertreff I Danmark (se 
kvk.no)
13-14.01.15: Etterutdannings-
kurs for sertifiserte klauvskjæ-
rere. Kurset er obligatorisk for 
de som skal ta i mot lærlinger og 
holde egne klauvskjæringskurs.
15-16.01.15: Fagsamling og 
forsinket årsmøte og julebord for 
NoKL

Det er dessuten etterspørsel 
etter nybegynnerkurs. Si fra til 
ase.margrethe.sogstad@tine.
no eller sms til 91667322 om 
dere bidrar på slike kurs, slik at 
personer som ønsker kurs kan 
bli informert.

Nytt om klauv-
skjærer dekning
Det er ikke meldt om noe nytt 
siden sist.

Neste Vinkelsliper’n
Det er høyst usikkert om
Vinkelsliper’n vil bli utgitt våren
2015, da redaktør og sekretær 
i NoKL vil være i permisjon 
22.10.2014-august 2015.”

Fra oktober 2014 vil femten sertifiserte 
klauvskjærere kunne rapportere funn 
ved klauvskjæring direkte til Kukontrol-
len via bærbare terminaler. De klauv-
skjærerne det var innrapportert flest 
klauvhendelser på hittil i 2014, vil være 
de første til å få tilbud om terminal. 
For bønder som benytter disse klauv-
skjærerne, vil det bety at de slipper 
å rapportere data fra Helsekort klauv 
gjennom medlem.tine.no etter endt 
klauvskjæring. Litt ut i 2015, håper vi å 
sende ut fem-ti terminaler til.

Hvilke endringer betyr det?
Endringene består i at det nå kan regis-
treres flere diagnoser. Flere av lidel-
sene skal dessuten nå registreres med 
alvorlighetsgrad (mild eller alvorlig). 
Dette gjelder halthet, hornforråtnelse, 
såleknusning, blødninger og haseskader. 
Alle diagnosene kan registreres på bein-
nivå (dette er valgfritt). Dette vil med-
føre at registreringene vil gi større nytte 
på besetningsplan. Det kan dessuten 
registreres behandling (kloss og/eller 
bandasje) på flere av klauvlidelsene og 
evt. ønske om oppfølging. Kode 17 går 
ut og erstattes med kodene 29 (løsning 
i den hvite linjen) og kode 30 (byll i den 
hvite linjen). Tidligere registrert kode 17 
vil fortsatt vises som kode 17. Tidligere 
kode 14 (dermatitt/hudbetennelse) vil 
bestå, men heretter defineres som mild 
hudbetennelse (interdigital dermatitt). I 
tillegg vil vi få inn en ny og viktig kode, 
som gjør at hudbetennelseskoden 
differensieres mer, i kode 20 (digital 
dermatitt). Dette er en svært viktig og 
smittsom klauvlidelse som gjør at også 

klauvspalten foran og bak må rengjøres 
og inspiseres ved klauvskjæring. I tillegg 
er definisjonene for diagnosene noe en-
dret ihht. nordisk standard, se Nordisk 
klauvatlas som kan bestilles i nettbu-
tikken på http://storfehelse.no eller 
printes ut herfra: http://storfehelse.no/
klauv/klauvlidelser/nordisk-klauvatlas

Hvor ser man 
klauvskjæringsoversikt nå?
Helsekort klauv vil ikke bli benyttet 
der klauvskjærer benytter terminal, 
men dataene er fortsatt tilgjengelige 
under «Mine data i Kukontrollen»-
>Handlinger->Klauvskjæring->Tidligere 
registreringer. Dessuten vil det være 
mulig for klauvskjærer å printe klauv-
skjæringslister med alle opplysningene 
fra klauvskjæringen før dataene sendes 
til Kukontrollen. For å få dette til, må 
det være tilgjengelig printer på fjøset 
eller klauvskjæreren har med printer i 
bilen. Eller det går an å gjøre en avtale 
med klauvskjærer om at lista printes og 
sendes i etterkant, før dataene sendes 
inn fra terminalen. 

Fortsatt Helsekort klauv
Helsekort klauv vil fortsatt benyttes av 
klauvskjærere som ikke rapporterer 
elektronisk. Her vil produsent eller 
rådgiver fortsatt måtte rapportere inn 
via Mine data i Kukontrollen på http://
medlem.tine.no Et revidert Helsekort 
klauv er trykket opp og kan bestilles 
hos post@geno.no eller tlf. 95020600. 
Endringene i kortet består i at det nå 
kan registreres flere diagnoser. Flere 

Elektronisk innrapportering av 
klauvlidelser – nå en realitet!



av disse skal (dette er obligatorisk for 
å få sendt inn dataene) registreres med 
alvorlighetsgrad (mild eller alvorlig), se 
spesifikasjon i teksten over, og alle kan 
registreres på beinnivå (valgfritt). Det 
kan dessuten registreres behandling 
(kloss og/eller bandasje) og evt. ønske 
om oppfølging, alt dette på lik linje med 
mulighetene som klauvskjærertermina-
len gir. Se veiledning for utfylling bak på 
det reviderte kortet.

Bedre rapporter på sikt
På sikt er målet å utvikle bedre og mer 
oversiktlige rapporter på http://med-
lem.tine.no, der utviklinga i klauvhelsa 
kan følges over tid og man kan sortere 
på laktasjonsnummer og laktasjonssta-
dium. Aller først vil det jobbes med å få 
på plass de nye diagnosene i Helseattest 
Buskap som finnes under Rapporter i 
Mine data i Kukontrollen. 

Ønsker tilbakemeldinger
For at systemet med elektronisk overfø-
ring direkte fra klauvskjærer skal fungere 
mest mulig optimalt for alle parter, 
ønsker vi tilbakemeldinger på hva dere 
synes og kom gjerne med forslag til for-
bedringer. Send disse til ase.margrethe.
sogstad@tine.no
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Helsekort klauv Klauvskjærers	navn	og	nummer:

Sett kryss i rett rute! 
For	lidelsene	halthet,	hornforråtnelse,	såleknusning,	blødning	og	haseskade	skal	
alvorlighetsgrad	beskrives	med	bokstaven	M	(mild)	eller	A	(alvorlig)	i	stedet	for	kryss.	
Ønskes	det	ikke	å	differensiere	på	bein,	noteres	X,	M	eller	A	i	hele	ruta.

VF HF

VB HB

Helsekort klauv. Instruks for utfylling
Kortet	settes	i	kap.	3	i	Helsepermen.

Registrering	i	Helsekort	klauv	kan	utføres	av:
Veterinær	(1000-19999,	5000-9994),	Veterinærstudenter	(3000-3999),
Klauvskjærer	(9996	eller	sertifiseringsnr.),	Annen	legperson	(9997),	Eier	(9999).

Definisjoner på diagnoser finnes i nordisk klauvatlas, som kan bestilles i nettbutikken på 
http://storfehelse.no eller den kan finnes som pdf på http://storfehelse.no.

Innrapportering til husdyrkontrollen
Dyreeier/rådgiver	rapporterer	regelmessig	alle	opplysninger	i	kortet	til	Husdyrkontrollen.	
Flere	diagnoser	per	ku	rapporteres	ved	å	legge	inn	kua	én	gang	per	diagnose.

Dyreeier og klauvskjærer bestiller klauvkortet på 
post@geno.no eller på tlf. 950 20 600.
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«Ta tiden  
tilbake»
Du har en besetning på 70 kyr der du 
raskt skjønner at flere av dyra trenger 
ekstra behandling i tillegg til regulær 
korrigering av klauvform. Hva gjør du? 
Lukker øynene for behov for reingjø-
ring av klauvene, lokal utskjæring med 
hovkniv, klossing osv? Du må jo tross 
alt gjennom denne besetningen i dag… 
Hva med å tenke seg besøk i besetnin-
gen fire ganger i året i stedet for to, slik 
at alle kyrne fortsatt kommer gjennom 
klauvboksen minst to ganger i året? 
Men med det resultatet at du har bedre 
tid til å ta tak i problemstillinger hos det 
enkelte dyret. Flere har trolig liknende 
regimer og det er relativt vanlig i f eks. 
Danmark. En annen gunstig bieffekt ved 
dette regimet er at dyra kan plukkes ut 
for beskjæring ut fra de mest gunstige 
tidspunktene i laktasjonen.

Revidert Helsekort klauv

Presentasjon
Eg heiter Torgeir Nordgård og har 
drive med skjæring for andre i 5 år. 
Eg bur på Lesjaverk, øvst i Gud-
brandsdalen, og skjærer i nabokom-
munar både øst og vestover. Eg er 
41 år ung, far til 3 og mjølkebonde i 
samdrift. Tok eksamen i 2013.

Brukar hydraulisk KVK-boks og 
sjøllaga venteboks. Skjærer med 
aluskiva med 6 kniver.
Utstyret fraktar eg med pick-up og 
bilhengar. Ønsker meg høgare og 
breiare dører i nybygde fjøs.


