
INFORMASJON OM DIGITAL DERMATITT
Til produsent:  ...................................................................................................................

Fra klauvskjærer:   ............................................................................................................ 

Det ble registrert digital dermatitt i din besetning ved klauvskjæring.

Dato:  ......... /.......... - ..............

Digital dermatitt er en smittsom klauvsjukdom som gir hudbetennelse i, foran eller bak i klauvspalten 
opp mot biklauvene. Den kan gi smerte og halthet, og i alvorlige tilfeller må kua utrangeres. Foreløpig 
er de tilfellene vi ser i Norge lite aggressive og ikke alltid smertefulle. Erfaringer fra andre land viser 
imidlertid at vi kan forvente forverring med stadig flere og mer alvorlige tilfeller. Innkjøp av dyr er den 
vanligste måten å få smitte inn i besetningen på, men smitte kan også overføres via annen direkte kon-
takt mellom dyr og via utstyr og sko med møkk på.

Ta kontakt med veterinær for informasjon om behandling og tiltak for å begrense sjukdommen.
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INFORMASJON 
OM DIGITAL DERMATITT

Digital dermatitt er en smittsom klauvsjukdom som gir hudbetennelse i, foran eller bak i klauvspalten 
opp mot biklauvene. Den kan gi smerte og halthet, og i alvorlige tilfeller må kua utrangeres. Foreløpig 
er de tilfellene vi ser i Norge lite aggressive og ikke alltid smertefulle. Erfaringer fra andre land viser 
imidlertid at vi kan forvente forverring med stadig flere og mer alvorlige tilfeller. Innkjøp av dyr er den 
vanligste måten å få smitte inn i besetningen på, men smitte kan også overføres via annen direkte kon-
takt mellom dyr og via utstyr og sko med møkk på. 

Ta kontakt med veterinær for mer informasjon om hvordan du kan begrense risikoen for digital  
dermatitt i din besetning.
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1.  Ikke selg livdyr fra besetninger med digital 
dermatitt til besetninger med avlsdyr.

2.  Unngå tett sambeiting med andre besetninger, 
som for eksempel beite med felles mjølking.

3.  Følg behandlings- og kontrollplan som du 
utarbeider i samarbeid med veterinær og 
klauvskjærer.

4.  Når digital dermatitt ikke er påvist siste to år, 
med dokumentert klauvskjæringsfrekvens* 
på 2,7 per mordyr disse to åra, kan salg 
gjenopptas. 

 

5.  Dyr som skal selges fra besetninger som har 
hatt digital dermatitt må undersøkes spesielt 
nøye i klauvboks i forbindelse med skriving av 
helseattest. Kun dyr med reine klauver og uten 
noen form for sår eller skorper i klauvspalten 
kan da selges. Det anbefales at dyra går 
gjennom fotbad både hos  selger før de går inn 
i transporten, før de går inn i kjøperbesetning 
og at fotbad brukes minst to uker i forbindelse 
med innsett.

6.  Til kjøper: Ikke kjøp dyr uten attest med 
dokumentasjon av klauvhelsa i selgers 
besetning og på individet etter undersøkelse i 
klauvboks senest 14 dager før eierskiftet. Ikke 
kjøp dyr fra besetninger med digital dermatitt.

*  Klauvskjæringsfrekvens er antall klauvskjæringer delt på antall hunndyr over 24 måneder per år. Ved flere klauvskjæringsbesøk legges frekvensene 
sammen. Eksempel: Skar du 18 av 20 dyr over 24 måneder to ganger i løpet av de siste 12 måneder, er frekvensen 0,9 + 0,9 =1,8. Skar du kun én gang, er 
frekvensen 0,9. Godkjent dokumentasjon forutsetter at kontroll i klauvboks er foretatt av klauvskjærer, veterinær eller produsent med godkjent kurs.

Kronisk digital dermatitt med sår Det er viktig å vaske klauvene 
godt før inspeksjon

Mild dermatitt
(interdigital dermatitt) 

NÆRINGAS ANBEFALINGER FOR BESETNINGER 
MED PÅVIST DIGITAL DERMATITT
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Kontaktpersoner og mer informasjon om digital dermatitt finner du på animalia.no

I samarbeid med:


