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Hva skjer?
20-21.10: Nybegynner klauvskjæringskurs NMBU, Ås. Se
http://storfehelse.no og egen
annonse.
22-25.11: International Conference on lameness in ruminants,
se http://www.lamenessinruminants2015.com/
Januar: Fagsamling og årsmøte.
Sted: Bardu. Mer info kommer
senere på http://storfehelse.no
Høsten 2016: Sertifiseringskurs
Si fra til:
ase.margrethe.sogstad@tine.no
eller sms til 91667322 om dere
hører om nybegynnerkurs, slik at
personer som ønsker å delta kan
bli informert.

Nytt om klauvskjærer dekning
Øystein Nicolaisen trapper noe
ned som klauvskjærer. Jon
Gubhage og Kurt Inge Fossbakk
vil starte klauvskjærerpraksis i
samme område.”
Gi beskjed dersom dere vet
områder der det er behov for
klauvskjærere.

www.storfehelse.no

Elektronisk innrapportering
– det går så det suser!
Nedenfor ser dere hvor vi står etter
snart ett år med elektronisk innrapportering av klauvregistreringer direkte fra
sertifiserte klauvskjærere. Alle 25 som
har fått tilsendt terminaler er i gang og
vi håper alle tar med seg terminalen sin
på klauvskjæring utover høsten. Hvis
dere står fast, ikke nøl med å ta kontakt!
Klauvskjæringsdataene er kjempeviktige!
Det vil denne høsten forhåpentligvis
sendes terminaler til enda flere av de
sertifiserte klauvskjærerne.
Klauvskjærere som til nå er tilbudt
terminaler er dem vi, ut fra innrapporteringer i 2014 og 2015, antar at beskjærer minst 2000 kyr i året. Vi vurderer
nå også om vi skal sette denne grensa
noe ned. Hvis det er noen der ute som
mener de beskjærer bortimot 2000 dyr
i året OG er motiverte for elektronisk
innrapportering men enda ikke har blitt
tilbudt terminal, ta kontakt med ase.
margrethe.sogstad@tine.no OBS. Husk
å minne produsent (rådgiver) om å
skrive sertifiseringsnr i stedet for 9996
når de rapporterer.

Det skjer videreutvikling av programmet
og forslag til forbedringer kan sendes
til ase.margrethe.sogstad@tine.no som
vil ta det videre i den nordiske prosjektgruppa.

Registrerte klauvlidelser i Kukontrollen

Prosenter av de ulike klauvlidelsene 2008-2014. Andelen normale er mellom 69 og 77%

Fagtur til Tsjekkia
Asgeir var i Tsjekkia i slutten av august
og sørget selvfølgelig for at besøket
sammenfalt med besøk av klauvskjærer
på gården der han var. Besetningen
besto av 700 melkekyr som melket ca
11 000 liter i snitt. Disse ble fôret med
fullfôr bestående av mais, alfa-alfa og
kraftfôr. Det var betong i gangarealet
og halm i liggebåsene. Det var mye
såleknusning i besetningen, men ikke
så mange infeksiøse klauvslidelser som
man ville forventet ut fra hygienen i
gangarealet. Alle kyrne ble beskåret
to ganger i året, dvs at klauvskjærer

Klauvboksen som ble benyttet.
Legg merke til at fresen har to håndtak.

trengte to uker på å få skåret alle. Det
sto en stasjonær klauvboks i fjøset,
men den ble ikke benyttet så ofte som
den burde. Mange av dyra viste tydelig
tegn til klauvrelatert smerte; halting og
krumme rygger.

Ku med krum rygg.

Hva gjør vi for å hindre spredning av digital dermatitt?
Digital dermatitt (DD) er en
alvorlig smittsom hudbetennelse som gir
væskende dels
blødende sår
Digital dermatitt.
Foto: Terje Fjeldaas
og/eller vorteaktige hudforandringer i klauvspalten og opp mot
biklauvene (bilde). Sjukdommen medfører ofte halthet, men kan også opptre i
en mindre aktiv form som er vanskelig å
skille fra den mildere og mer overflatiske
hudbetennelsen interdigital dermatitt
(IDD) (bilde).
Studier har vist at hudbetennelse er
underrapportert.
Det er kjempeviktig at klauvskjærere
gjør alt dere kan for å
1. Sikre at DD tilfeller
blir diagnostisert,
registret og
rapportert. Dette
innebærer inspeksjon
av klauvspalten, evt
etter reingjøring.
I en internasjonal studie Interdigital dermatitt medfører også
så man at besetninger
risiko for overføring av
med hyppig klauvskjæ- smitte til andre besetninger. Foto: Maren
ring hadde mer digital
dermatitt, noe som fikk Knappe-Poindecker
forfatterne til å undre om dette hadde

noe med smitte via klauvskjæringsutstyr
å gjøre. En nylig studie fra England viste
dessuten at desinfeksjon reduserte forekomsten av Treponemer (hovedårsak til
DD) betraktelig. Grundig reingjøring før
desinfeksjon er viktig. (de som ønsker
kan få fulle referanser).
Det er kjempeviktig at klauvskjærere
gjør alt dere kan for å
2. Redusere risikoen for smitteoverføring
med klauvskjæringsutstyr mellom
besetninger, så mye som mulig. Dette
innebærer nøye vask og desinfeksjon
av utstyr (kniver, fres, skiver og boks)

mellom besetninger.
3. Hindre spredning ved å bruke reine
og desinfiserte støvler, reine kjeledresser og reine eller nye hansker for hver
besetning.
Vedlagt er en artikkel fra Buskap som
omhandler hvordan redusere risikoen
for smitteoverføring mellom besetninger.
Oppfordrer alle til å lese denne.
Vedlegg:
Buskap artikkel om digital dermatitt og
skriv om Kvalitetssikret klauvskjæring

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Senter for etter- og videreutdanning

Etterutdanning, Veterinærhøgskolen

Kurs i klauvskjæring
Kurset retter seg mot personer som
ønsker å starte opp som klauvskjærer,
både de uten erfaring og klauvskjærere
med noe erfaring.

Overnatting: Deltakerne er selv ansvarlig
for overnatting. Ved behov for hotell anbefaler vi Thon Hotel, Ski. Vår avtalepris
er kr 1.150 pr natt inkl frokost.

Veterinærer som ønsker å forelese
Kurset gjennomføres i samarbeid
på lokale klauvskjæringskurs og/eller
med Tine Rådgivning og Norsk Klauvoppdatere seg på klauvskjæring og
skjærerlag.
produsenter som beskjærer hos seg selv
og evt andre kan også gjerne delta.

Påmeldingsfrist 29. september 2015

Faglig ansvarlig:
Førsteamanuensis Terje Fjeldaas,
Institutt for produksjonsdyrmedisin,
NMBU Veterinærhøgskolen
Andre undervisere:
• Veterinær Åse M. Sogstad, Tine
Rådgivning
• Klauvskjærer Angelica Kvitblikk

Kontakt Senter for etter- og
videreutdanning, tlf 67 23 03 00
For mer informasjon og påmelding:

www.nmbu.no/sevu

Tid:
Sted:

20. - 21. oktober 2015
Senter for husdyrforsøk,
NMBU campus Ås
Kursavgift: kr 6.300

Vinkelsliper’n trenger stoff fra dere!
Kom med forslag til stoff eller skriv gjerne om noe fra egen praksis eller noe som opptar dere

