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Mig

• Kurt Bach

• Grønt Bevis i 1997

• Dyrlæge siden 2008

• Dyrlægerne Univet

• Faxe Dyrehospital

• Kvægdyrlægerne Djursland

• 2013 til 2016 – Underviser og 
PhD-studerende på 
Københavns Universitet

• 2017 til nu – Underviser på 
Klovbeskæreruddannelsen

• 2016 – 2020 bosat i Polen

• 2020 - VikingDanmark
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En ko i sit eget miljø



Så kom den til Danmark!!!

Dias 5

”Här: Danmark, utskitet av 
kalk och vatten. Och där: 
Sverige, hugget i granit.”

Ernst Hugo Järegård i Riget









Virkeligheden?





For mange stalde er bygget til håndtere gylle og 
ikke nødvendigvis for at optimere velfærden for 
koen



Indføj ”Sted og dato” i feltet for 



Ko komfort!



Kogebog

1. Hvad er problemet?

Hvor stort er problemet?

Klovregistreringer

Halthedsvurderinger

2. Årsags-sammenhænge

Forklar hvorfor lidelserne 
opstår i den konkrete 

besætning

3. Plan

Hvad, Hvem, Hvornår

Økonomi

Motivation

4. Opfølgning

Hvordan og Hvornår



Spørgsmål til jer

• Har I set en udskrift over 
klovregisteringer?

• Bruger I klovregistreringer i jeres 
sundhedsrådgivning?

• Har I snakket med klovbeskæreren?

• Har I været til stede når der bliver 
klovbeskåret?





Dataflow – Klovdata 

Klovbeskærerens 
registreringer

Kvægdatabasen

DMS

Klovudskrifter
OBS! Kode 80

VikingGenetics

Smartkoen, 
Bovisoft etc.

Dyrlægen

Sygdoms-
analysen

Landmandens og 
dyrlægens  reg



Hvem bruger klov-registringerne?

• VikingGenetics – Brug i avlen. Klovindeks

• Landmanden 

• Dyrlægen / Rådgiveren

• Klovbeskæreren





Landmanden

• Overblik over klovsundheden i besætningen

• Hvad er det der skal arbejdes med?

• Udvælge dyr til udsætning?

• Møde med banken?

• SimHerd beregninger

• Styringslister - Hvis man skal bruge listerne er man nød til at 
registrere hvornår køerne er blevet beskåret.



Dyrlægen og Kvægbrugsrådgiveren

• Det er den eneste måde at få 
et overblik over 
klovsundheden i besætningen

• Klov-registreringer bør bruges 
i rådgivningen af landmanden

• SIM-Herd



Klovbeskæreren

• Overblik over klovsundheden i besætningen

• Bedre end bare at tælle antal sko og forbindinger

• Opfølgning på enkeltdyr – tidligere behandlinger

• Dokumentere at arbejdet virker



Skærmbillede – Klov-
registreringsprogrammet



Datakvalitet

• Hvem laver registreringerne?

• Kender vedkommende de forskellige lidelser?

• Prioriteres bestemte lidelser frem for andre?



Datakvalitet – Definition på lidelser

https://www.icar.org/index.php/publications-technical-materials/technical-series-
and-proceedings/atlas-claw-health-and-translations/

https://www.icar.org/index.php/publications-technical-materials/technical-series-and-proceedings/atlas-claw-health-and-translations/


Datakvalitet – Definition på lidelser



Datakvalitet – Prioriteres bestemte lidelser?
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Datakvalitet – Hvilke tilfælde optræder på udskriften?

• Det er kun lidelser der er registreret i forbindelse 
med en klovbeskæring (Kode 80) der kommer 
med på klovudskrifterne

• Landmandens og dyrlægens registreringer 
fremgår ikke med mindre der er brugt kode 80

• Se i stedet ”Sundhedsanalyse køer”

• Hvis samme lidelse hos samme ko registreres 
med mere end 7 dages mellemrum bliver det 
betragtet som et nyt tilfælde



Klovudskrift – Oversigt i % 

Alle lidelser kommer med på denne udskrift

Alt registreres i denne besætning Kun problemdyr registreres i denne besætning

Begge besætninger har ca. 220 køer og alle dyr beskæres ca. 3 gange årligt



Udskrift – Oversigt Grafer  - Kun udvalgte lidelser kommer med på denne



Dyrlægens og landmandens egne registreringer



Landmandsregistreringer
Klovregistreringer  

Digital Dermatitis 

 

 

Sålesår 

 

 

Byld i den hvide linje 

 

 

 



Tolkning af grafer

• Hvad er strategien for beskæring?

• Styringslister?

• Alle dyr på én gang?

• Kun Problemdyr?



Beskæringsprofil



Beskæringsprofil



Halthedsscoring

Hvis du nu ikke har adgang 
til klovregistreringer



https://www.yo
utube.com/watc
h?v=pa88nfVq6
pE

https://www.lan
dbrugsinfo.dk/p
ublic/e/b/0/sun
dhed_velfaerd_
haltheds_vurder
ing_af_malkeko
eer

https://www.youtube.com/watch?v=pa88nfVq6pE
https://www.landbrugsinfo.dk/public/e/b/0/sundhed_velfaerd_haltheds_vurdering_af_malkekoeer


Halthedsscoring – Hvad kan vi bruge det til

• Status over besætningen

• Opsætning af mål for forbedringer

• Evaluere forbyggende tiltag

• Identificere dyr som skal behandles



Halthedscoring - Fordele og ulemper

Fordele:

• Det er lige til at gå til og let at forstå

• Det giver et øjebliksbillede her og nu

• Det er symptomet på det bagvedliggende 
problem

Ulemper 

• Tidskrævende 

• Det viser ikke det reelle problem – Kun 
symptomet

• Usikkerhed



Halthedsscoring - Usikkerhed



Halthedsscoring - Usikkerhed

20%

30%

40%

60%

80%

100%

Tilsyneladende prævalens 20%

3% 37%

7% 33%

9% 31%

12% 31%

14% 26%

15% 25%

Peter T Thomsen



Stikprøvestørrelse

A. Antal køer i holdet
B. % køer af besætningen i holdet
C. Antal køer der skal scores i holdet
D. Scor hver nnd ko (𝐴)

𝐵𝑒𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟
(B) x Stikprøvestr = (C)Antal køer der skal scores

𝐴

(𝐶)
= scor hver n ko



Stikprøvestørrelse

A. Antal køer i holdet  = 160 køer (200 køer i besætningen)
B. % køer af besætningen i holdet:  160/200 =  0,8
C. Antal køer der skal scores i holdet: 65 x 0,8 = 52 køer
D. Scor hver nnd ko: 160/52 = 3

(𝐴)

𝐵𝑒𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟
(B) x Stikprøvestr = (C)Antal køer der skal scores

𝐴

(𝐶)
= scor hver n ko



Screening i malkestald

• Se efter digital dermatitis i malkestalden

• Eller gå en ”DD-Walk” igennem stalden



DD i malkestald eller ved foderbordet



Klovlidelser er kompliceret og nørdet

Foto: Reijo Junni, 
reijo.junni@gmail.com 

Fotos: Nordic Claw Atlas



Vi også gøre det simpelt – 2½ årsager

Skader i hornet 

Infektion

Fodring

Neil Chesterton NZ



Men virkelighed er jo mere kompleks - desværre



Årsagssammenhænge

Forklar årsagssammenhænge

• Kan du forklare hvordan lidelserne opstår i stalden?

• Litteraturen

• Kig på køerne og kvierne. 

• Brug billeder



Digital Dermatitis

Foto: Kristine Odgaard



Foto: Kristine Odgaard

Digital Dermatitis



Case: Årsagssammenhænge
Besætningsoplysninger - Køer
Antal årskøer

Race

Staldtype: 

Fodring

Sengebåse

Gulv (Spalter, Fastgulv)

Gyllehåndtering  

Skrabe frekvens

Afgræsning (ja/nej)

208

RDM – KRY

Sengebåsestald

TMR

Madrasser m latex top

Fast gulv

Skraber

Ca. hver 2. time?

Ja

Kvier
Staldtype

Fodring (TMR, Kvieblanding?)

Sengebåse

Gulv 

Gyllehåndtering

Dybstrøelse – frem til 12 mdr

TMR

Sengebåse m. madrasser fra 12 mdr.?

Fast gulv

Skraber



Case 

Klovpleje

Klovbad (ja/nej): 

Klovbadsmiddel:

Klovbad-dimensioner (Længde, bredde, 

dybde)

Klovbad liter

Klovvask

Nej

Klovbeskæring

Strategi (Alle dyr, Styringslister) Styringslister – 113 dage imellem 

hver beskæring. 

Klovbeskæreren kommer hver anden 

måned plus ind imellem til 

problemdyr



General Status



Antal beskæringer / antal dyr beskåret i perioden 563 / 260 469 / 223 601 / 263

Problem-analyse. Hvad er problemet?
Klovregistringer lavet af klovbeskærere i perioden september 2017 til 2020



Årsagssammenhænge – Hvilke specifikke forhold i din bedrift kan være 

årsag til lidelserne?

Hudrelaterede lidelser: Hornrelaterede lidelser
• Digital dermatitis

• Nydannelser

• Balleråd

• Klovbrandbylder

• Sålesår

• Hulvæg

• Dobbelt sål

• Proptrækker klove / Asymestiske klove
Hvad kan give flere hudrelaterede lidelser? Hvad kan give flere hornrelaterede lidelser?

Hygiejne:

• Skraber

• Fast gulv

• Bunker for enden af gangene

• Gødning på Mellemgange 

• Flytning af gylle fra køer til kvier

• Drivgang?

Management

• Ingen klovvask

• Ingen klovbad

• Opdager tilfælde for sent?

• ÷Hurtig behandling af akutte tilfælde

• Kvier ikke beskåret i tide

• For sen fjernelse af forbinding?

Staldforhold

• Ujævnt gulv

• Skader i klovspalten fra kæde

• Sten på drivgang

Staldforhold:

• Hårdt og ujævnt gulv

• Hjørne-hjul

• Skraber

• Kæde til skraber

• Ujævn drivgang med sten

• Forøget vægt på bagklove når køerne står 

ved foderbordet

Management:

• ÷ Nykælverhold

• ÷ Beskæring af kvier

• Beskære alle 1. kalvs inden 100 DEK 

• Trængsel ved opsamlingsplads?

• Håndtering omkring kælvning?

• Fodring?

Andet:

• Dårlig klov-form – genetik?



Nu Mål om 6 – 12 mdr.
Digital dermatitis 16 % 9%
Hornrelaterede lidelser 

(Sålesår/Hulvæg/dobbeltsål)

27% 19%

Klovbrandbyld 5% 2,5%

SimHerd



Hvad tænker landmanden er muligt

Nu og her tiltag:

• Gummi på hjørnehjul og kæder

• Beskærer 1. kalvs 20 dage tidligere

• Fjerne gødning i enden af gangarealet hver dag. Specialet der hvor køerne krydser 

foderbordet
Inden for 2 – 6 måneder:

• Forbedret drivgange, så der er færre sten og de ikke bliver trådt op i våde perioder

• Spraye kvier med klovplejemiddel 

• Klovbad i returgangen

• Anskaffe en klovboks, så det er muligt at lægge en forbinding. Gerne en der er så 

god at den også kan bruges af klovbeskæreren til behandling af enkelt dyr
Drømme og år ud i fremtiden

• Halvere koantallet

• Økologi

• Flere kvadratmeter pr. ko

• Alt opdræt solgt



Hvad Hvornår Ansvarlig Opfølgning Hvem

Fjerne gødning i enden af gangarealet hver dag NU TV og 

medhjælpere

Næste rådgivning 

besøg

TV og 

KK

Beskærer 1. kalvs 20 dage tidligere NU TV Om 6 mdr på 

klovregistreringer

TV,KK, 

KB; 

A&J
Gummi på hjørnehjul og kæder 1. dec TV Rådgivningsbesøg 

i dec.

TV og 

KK
Forbedret drivgang, så der er færre sten og de ikke 

bliver trådt op i våde perioder

Inden 

udbinding

TV Juni 2021 TV & 

KK

Spraye kvier 2 x ugentlig 1. feb Tv og 

medhjælpere

Marts 2021 TV & 

KK
Klovbad TV Januar 2021 TV & 

KK
Klovboks til enkeltdyrsbehandling 1. februar TV Marts 2021 TV & 

KK

Handlingsplan



Handlingsplaner

• Kommunikation
• Hvad er landmanden motiveret til at gøre?

• Synes han selv det er et problem?

• Forstår han problemet?

• Økonomi
• Hvad koster klovlidelser?

• Hvad koster det er løse problemet?

• Tid
• Er der tid og arbejdskraft til at løse problemet



 
Foto: Jørgen Krasig

Her er nakkebommen
flyttet 10 cm frem

Her er nakkebommen ikke
flyttet

Vis at det virker



Motivation - Penge

• Klovlidelser koster mange penge:

• Digital dermatitis

• 1000 – 1600 kr. / laktation
• Hornrelateret lidelse

• 1800 – 3400 kr. / laktation

• Påvirker ydelse, udsætning og reproduktion

• Udgifter og arbejde til behandling

(J. Ettama og S. Østergaard – Dansk Kvægs kongres  2010)



Motivation - Produktion

Ydelse Udsætning Reproduktion



Motivation - Halthed og ydelse

Masser af studier har vist at halthed koster ydelse: 

÷ 270 til ÷ 857 kg. EKM pr. laktation

En halt ko - Æder mindre - Hviler mindre - Står mere og giver 
mindre mælk

Højtydende køer er i højere risiko for at blive halte 



Motivation - Halthed og udsætning

• Machado 2010 – 1,7 gange større risiko for at blive udsat, 
hvis en ko er halt

• Cramer 2009 –
• Sålesår – 1,26 gange større
• Såleblødning – 1,36 gange større risiko
• Hulvæg – 1,72 gange større risiko
• Digital Dermatitis – ikke større risiko for at blive udsat

• Bicalho 2007 – Halt 70 dage efter kælvning
• Let halt: 1.45 gange større risiko
• Svært halt 1.74 gange større risiko

• Der er næsten dobbelt så stor risiko for at en ko bliver udsat 
hvis hun er halt



Motivation - Halthed og reproduktion

Antal ekstra dage fra kælvning til første 1. inseminering

• Collick 1989: + 8 dage

• Barkema 1994: + 3 dage

• Kilic 2007: + 10 dage

• Vacek 2007: + 7 dage

Så der går i gennemsnit ca. en uge længere fra kælvning til 1. 
inseminering når en ko er halt



Motivation - Halthed og reproduktion

Antal ekstra dage fra kælvning til drægtighed

• Lucey 1986: + 11 dage

• Argaez-Rodriquez 1997: + 20 dage

• Hernandez 2001: + 40 dage

• Hernandez 2005: + 50 dage

• Kilic : + 30 dage

• Machado 2010: + 44 dage

Så der går i gennemsnit ca. en måned længere fra kælvning til 
drægtighed når en ko er halt



Motivation - Halthed og reproduktion

Antal insemineringer pr. drægtighed

• Hernandez 2001  - Median

» Normal - 3
» Halt – 5

• Vaceh 2007 – Gennemsnit

» Normal – 2,15
» Halt – 2,45

• En halt ko skal insemineres flere gang for at blive drægtig



Motivation - Halthed og reproduktion

Hvorfor påvirker halthed reproduktionen?

• En halt ko mister status

• Hun taber i konkurrencen om vand, foder og malkning

• Hun har sværere ved at springe

• Stress fra smerter påvirker hormoner



Motivation - Halthed og reproduktion



Motivation 

Opsamling halthed i runde tal:

• Ca. 400 kg mælk mindre

• Næsten dobbelt så stor risiko for at blive udsat

• En uge længere om at blive insemineret

• En måned længere om at blive drægtig

• Flere insemineringer pr. drægtighed



Motivation – Synlighed

• Italesæt klovsundhed hele tiden lige som celletal, mastitis bakterier 

og kalve diarré 

• Gør det konkret

• Skab en god relation til klovbeskæreren 



Rapport fra klovbeskærer





https://www.ddd.dk/media/2292/kloveftersyn-et-vaerktoej-til-vurdering-af-
klove.pdf

Kloveftersyn

https://www.ddd.dk/media/2292/kloveftersyn-et-vaerktoej-til-vurdering-af-klove.pdf


Indføj ”Sted og dato” i feltet for 

Slut!


