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Datum för upprättande av klövhälsoplan 
      

Klövhälsoplanen är upprättad i samråd med (rådgivare/klövvårdare) 
      

SE-nummer  
      

Kontaktperson (namn och telefonnummer) 
      
 

Klövvård 

Ansvarig klövvårdare: 

      

Genomförda klövverkningar detta år:          Kommande klövverkningar:      

Datum:       Datum:       

Datum:       Datum:       

Datum:       Datum:       

Övrig kommentar (t.ex. verkar enligt SOP 1 gång per månad): 

       

Om gränsvärdet för någon av ovan nämnda sjukdomar överskrids skall även en åtgärdsplan nedan utföras. 

Åtgärdsplan 

Åtgärd Prio Påbörjas Färdigt Ansvarig 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

För att upprätta en åtgärdsplan skall minst en åtgärd anges ovan. Beskriv själv vilken/vilka åtgärder du vill 
genomföra, alternativt välja ur relevant åtgärdslista på efterföljande sidor. 

 

 

Klövhälsostatus  

Klövlidande Förekomst i 
din besättning 

Gräns 
värden 

Överskridet 
gränsvärde 

Problemtyp 

Klövsulesår och sår/böld i vita linjen  5 % Ja     Nej  Trauma/Fångrelaterat 

Digital dermatit  5 % Ja     Nej  Smittsamt/Hygienrelaterat 

Limax  3 % Ja     Nej  Smittsamt/Hygienrelaterat 
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Trauma/Fångrelaterade åtgärder 

Klövvård 

 Verka djur vid strategiska tidpunkter i laktationen (enligt standardrutiner, SOP) d.v.s. 
 Verka sinkor/kvigor ca 2 mån före kalvning 
 Verka höglakterande kor ca 2 mån efter kalvning 
 Extra verkning vid behov ca 4 mån efter föregående verkning 

Behandling 

 Sätt på klots vid allvarliga klövhornsskador (såsom klövsulesår och sår/böld i vita linjen) och följ upp dessa 
behandlingar genom att ta upp kon i verkstol 

 Slå ut kor med kroniska/allvarliga klövhornsskador som inte svarar på behandling 

Skötselinsatser 

 Se över/ändra rutiner vid mjölkning för att minska tid i väntefålla 

 Säkerställ att alla kor har tillgång till liggplats efter mjölkning 

 Inför/ändra rutiner för tillvänjning av nytt underlag i samband med kalvning.  
T ex att kvigor som kommer från mjukt underlag bör gå kvar på mjukt underlag i 2-3 veckor efter kalvning. 

Ombyggnation 

 Lägg in gummimatta i:   
 samlingsfålla           
 gång vid foderbord              
 ätbås            
 gång vid liggbås 

 Förbättra kokomfort så att korna inte står halvt in i liggbåsen, t ex genom att flytta nackbommen  

 Bygg bort tvära svängar och/eller lägg in gummimatta där 

Foder 

 Se över foderstat och förändra eventuellt denna för en väl fungerande idissling 

 Se över utfodringsrutiner och förändra eventuellt dessa för en väl fungerande idissling 

Avel 

 Gallra bort alla kor med korkskruvsklöv och inåtstucken yttervägg 

 Använd tjurar med högt klövhälsoindex på kor som haft klövhornsskador 

Noteringar 
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Smitta/hygienrelaterade åtgärder 

Klövvård 

 Ta omedelbart upp halta kor i verkstol för att identifiera, behandla och registrera smittsamma klövlidanden 
såsom klövspaltsinflammation, digital dermatit och limax 

Smittskydd 

 Se över rutiner vid inköp av djur för att minimera risken att köpa in smittade djur. T ex genom att titta på 
klövhälsorapporten. 

 Se över smittskyddet mellan avdelningar, t ex mellan kostall och ungdjursstall med exempelvis stövelbyte och 
olika redskap i olika avdelningar 

 Se till att utrustningen som klövvårdaren har med sig är väl rengjord 

 Köp egen verkstol och klövvårdsutrustning 

 

Skötselinsatser 

 Förbättra golvhygien. T ex genom extra skrapning av gångar eller med hjälp av ”dyngbagge” på spalt 

Behandling 

 Rengör och bandagera med salicylsyra vid digital dermatit, limax, vårta och klövspaltsinflammation 

 Isolera kor med klövspaltsinflammation under behandlingstiden 

 Ta bort bandage och följ upp behandlingsresultat i verkstol 

 Överväg att slå ut kroniskt infekterade djur, d.v.s. djur med återkommande digital dermatit, limax och vårta 

Klövbad 

 Inför klövtvätt och/eller klövbad 

 Se över befintligt klövbad, t ex genom att se över: 

 Vad används i badet, kopparsulfat eller annat effektivt medel?        

 Vilken koncentration används?        

 Hur många passager sker innan det byts ut?        

 Se över klövbadets placering för att få optimerad kotrafik 

Ombyggnation 

 Skapa utrymme för verkstol och klövvårdsutrustning 

 Se till att skrapornas ändlägen ligger utanför kornas golvyta  

 Bygg så att urin separeras i skrapgångar t ex genom fall mot en ränna för urinseparering som sedan hålls ren 
med skrapor 

 Bygg minst 4 meter bred fodergång och helst med ätbås 

 Bygg spaltgolv i samlingsfålla, framförallt vid AMS 

Avel 

 Använd tjur med högt klövhälsoindex 

Noteringar: 
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