Vinkelsliper’n
Årgang 12-02-2018

Leder’n har ordet
Hei gode kollegaer. Vinteren er på veg og vi får en del utfordringer med det. Kalde fingre, våt snø,
vatten som frys i slanger. Klauvbokser som står i sju steiner. Glatte veier og dårleg føre. Men for ein
herleg jobb vi har! Kjør forsiktig, vi treng dokke alle.

Årsmøte
Det nærmer seg og fagsamling og årsmøte. Det blir i det store utland i år. Vi er invitert til Malmø i
Sverige. Det endelige programmet er ikkje på plass enda. Programmet starter torsdag kl 09.00 med
forelesninger og på ettermiddagen er det årsmøte. Fredag reiser vi til SLU Alnarp og blir der til vi
reiser tilbake til Barsebeck til lunsj. Det blir då forelesninger resten av dagen. Lørdag blir det frukost
og avslutning / avreise.
Reise: For dei som det ikkje er naturleg å bruke bil for, trur eg det enklaste / billigaste er å ta fly til
København og så ta toget til Malmø.
Bosted: Barsebäck Resorts utenfor Alnarp i Skåne. Dere kan overnatte 2-3 netter med ankomst
16. eller 17. Januar.
Alle priser er uten mva. (eg veit ikkje kor høg mva er)
Overnatting:

3 overnattinger

Heilpensjon

Halvpensjon

2 Overnattinger

Heilpensjon

Halvpensjon

Enkelrom

kr 5965,-

Del i dobbeltrom

kr 4825,-

Enkelrom

kr 5065,-

Del i dobbeltrom

kr 3925,-

Enkeltrom

kr 4095,-

Del i dobbeltrom

kr 3335,-

Enkeltrom

kr 3420,-

Del i dobbeltrom

kr 2660,-

Bestilling av rom må ein gjere med Josefin Jönnson tlf 00 46 46 777048 eller
e-post josefin.jonsson@barsebeckresort.se
Eg håpar at så mange som mulig kan ta seg tid og råd til å reise på fagsamling / årsmøte!
Vi vil opprette et arrangement på Facebook der man kan melde interesse for å delta. Dette for å ha
en indikasjon på hvor mange som kommer. De som ikke er på Face, må komme seg dit eller sende epost til ase.sogstad@animalia.no / sms til 91667322

Innrapportering og dokumentasjon ved livdyrsalg
Eg har tatt med ein e-post frå Odd Finnesand som er Livdyrsjef i Nortura. Han tek opp ei viktig sak, så
ta dokke tid til å lese dette.
«Bekjempelse av klauvlidelser går nok rett vei, selv om det så langt oppleves som noe saktegående.
Dette er ingen kritikk til alle dere som allerede gjør en god jobb.
Selv om jeg for det meste driv med formidling i Rogaland så har jeg et fagansvar for hele Nortura.
Høsten 2017 gikk næringen i Rogaland sammen om felles retningslinjer for å bekjempe og stoppe
spredning av smittsomme klauvlidelser som digital dermatitt (DD) og klauvspalteflegmone (KSF).
Asgeir Tunheim var med fra dere i gruppen og gjorde en god jobb.
Disse retningslinjene er nå nasjonale. Så vet alle at vi har en lang vei å gå før alt er på 100% stell.
Fordelen med Rogaland er at husdyrmiljøet er tett og intensivt. Dette gjelder også for storfe.
Pr i dag vet en høy andel hva DD og KSF er, vi har fått fokus på at kjøper av avlsdyr spør etter
veterinærattest og om ikkje anna, minst egenerklæring. Så lenge det er snakk om avlsdyr melk
anbefaler vi å bruke Helseattest buskap (husdyrkontrollen). Egentlig et fantastisk virkemiddel om alle
gjør jobben……..for oss som formidlere det beste.
På tross av at vi nå har hatt fokus på dette i ca 12 mnd opplever vi alt for ofte at
klauvskjæringsdiaognose ikke er oppdatert på besetningsnivå selv der vi vet klauvskjærer nylig har
vært på plass.
Mitt spørsmål er enkelt: Hvordan kan vi få klauvskjærer/produsent til å registrere dette elektronisk
slik at attester blir korrekte? Elektroniske/papirløse attester er fremtiden……!
Lev vel, å ta gjerne kont om noe er uklart.
Vennlig hilsen
Odd Finnesand
Livdyrsjef Nortura»
Det er viktig at vi som klauvskjærere registrerer klauvlidelser. For dei som har terminaler og bruker
de, så fungerer vel det som regel greit. Utfordringane er vel å få innrapportert det som blir notert på
papirutgaven av Helsekort klauv. Der er det viktig å kommunisere godt til bonden at det må leggast
inn på dataen. Det er spesielt viktig der det er registrert digital dermatitt. Blir det ikkje registret, så
kan det bli solgt dyr frå besetningar der det er DD. Klarer vi å unngå unødvendig spredning av desse
sjukdommane, så slepp vi klauvskjærere å drive på med dei elendige bandasjane!
Eg huskar godt frustrasjonen når eg merka at det ikkje var innrapportert frå Helsekort klauv, men vi
må ikkje gi opp. Vi i styret tek gjerne i mot tips på korleis vi kan øke innrapporteringa. Vi oppfordrer
de som ikke allerede har gjort det, å skaffe seg en terminal og rapportere direkte.

Vi har og mange som skjærer klauv rundt omkring i landet som ikkje er med i NoKL-miljøet. Veit
dokke om nokon, så prøv å få dei med eller tips oss i styret.
God jul og eit godt nyttår!
Helsing Stein Ove

Hva skjer?
17.1-19.1:

Årsmøte med faglig program sammen med Svenska Klövvardföreningen (mer
informasjon over). Meld på facebook-arrangement eller mail til
ase.sogstad@animalia.no / 91667322 slik at vi vet circa hvor mange som kommer.
NB. Hotell/mat må dere bestille selv. Se over.

Høsten 2018:

Nybegynnerkurs i klauvskjæring. Sted og tid ikke avklart.

Faglig rapport fra KVK-konferansen i Billund

Det var som vanlig et nyttig og trivelig KVK-treff i Billund 5.-6. oktober. Det var klauvskjærere fra 22
land samlet! Temaer som ble belyst var DD forebygging og behandling, klauvbad -fakta og fiksjon,
sikkerhet for klauvskjærere, dyr og miljø og en rekke workshops.
Det var et innlegg som jeg fant spesielt interessant, nemlig tysk klauvskjærer Klaus Hermann Hass sitt
innlegg om klauvkjæring uten stress.
Han hadde på midten av 90-tallet flere ansatte klauvskjærere, men opplevde mer og mer stress med
å få logistikken til å gå opp. Ansatte var syke og bøndene stilte store krav til effektivitet (store
besetninger skulle skjæres på én dag).
Klaus følte tilslutt at han ikke hadde noe liv utenom jobben. Han hadde små barn som han ikke hadde
tid til og ingen tid til fritid og sport.
Han bestemte seg for å avvikle bedriften med ansatte og laget en plan får å få tilbake livet sitt, som
han sa. Han ville selv bestemme hvor mange dyr som skulle beskjæres pr. dag og han ønsket i større
grad å følge opp enkeltdyr hvis behov.
Han sendte brev til alle kunder om sitt nye konsept og ba om skriftlig tilbakemelding på om de
aksepterte hans «krav». Han økte prisen pr ku, uten at han kunne si hvor mye (mange lurte på det).
Resultatet ble at mange svarte positivt og noen trakk seg ut. Uansett var det nok kunder som godtok
hans avtale til at han kunne leve anstendig av klauvskjæringen. Synes det er fint av KVK å invitere til
diskusjon om dette temaet. Dette er HMS på ekte.
Hilsen Jørn
Her er noen bilder fra konferansen:

Informasjon om innrapportering av klauvhelse
Mtech i Finland er i gang med å utvikle et nytt og mer brukervennlig program som skal kunne lastes
ned på «alle mulige» plattformer. Dette vil gi økt fleksibilitet for dere mht. hvilke typer «terminaler»
dere ønsker å benytte. Dessuten har klargjøring av mottak av klauvdata fra klauvprogrammet i
dyrehelseportalen (v. Animalia) startet opp. Dette vil muliggjøre mottak av klauvdata også fra
produsenter som ikke er medlem i Kukontrollen og ammekuprodusenter. Takk for tålmodigheten!

Nytt om klauvskjærerdekning

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

Nye sertifiserte klauvskjærere

Gratulerer til de nylig sertifiserte klauvskjærerne Ove Hauge, Harald D Koller, Morten Erga, Olaf
Holmerud, Egil Kjøren, Jon Jarle Sæter og Stig Magne Loftsheim!

Vinkelsliper’n trenger stoff fra dere!

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

Linker til klauv i Buskap

Om 1. livdyrattest og 2. smitterisiko på beite:
http://viewer.zmags.com/services/DownloadPDF?pubVersion=7&publicationID=f11ac62e&selectedPages=all
Om nytteverdien av innrapportering av klauvhelse:
http://viewer.zmags.com/publication/c919a338#/c919a338/50
Om 1. Digital dermatitt i Norge og 2. Tilrettelegging for klauvskjæring i fjøset:
http://viewer.zmags.com/publication/484063a6#/484063a6/2
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