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Forekomsten av klauvsjukdom:
Forekomsten av halthet og klauvsjukdom 
varierer mellom besetningene, men en under-
søkelse fra 2003 viste mindre halthet og 
klauvsjukdom i 12 utvalgte norske kjøttfe-
besetninger sammenlignet med kjøttfe i  mange 
andre land. Totalt 30 % av dyra hadde merk-
nader til bein- og klauvhelsa, de fleste var av 
mild grad. Forfangenhetsrelaterte klauvsjuk-
dommer ble påvist hos 18 % av dyra og infek-
siøse hos 17 %. Forekomsten av halthet og 
løsning i den hvite linjen var tilnærmet som i 
norske melkekubesetninger, mens forekomsten 
av de andre klauvsjukdommene var noe lavere. 
Bakbeina var mest rammet av klauvsjukdom, 
og avvikende klauvformer som korketrekker-
klauv og skjeve bakklauver var utbredt i noen 
av besetningene. 

Forfangenhetsrelaterte 
 klauvsjukdommer:
Forfangenhet opptrer vanligvis som en mild 
eller kronisk klauvsjukdom hos storfe. Sjuk-
dommen påvirker lærhuden innenfor klauvkap-
selen slik at klauvbeinet delvis løsner, synker 
og dreies. Sjukdommen ses vanligvis i tiden 
rundt kalving, men kan også ramme okser og 
andre grupper. Intensiv fôring med for liten 
tilgang på grovfôr av god kvalitet kan medføre 
forstyrrelser i vomfloraen med oppsugning av 
giftstoffer som skader sirkula sjonen og binde-
vevet i lærhuden. Ugunstige oppstallingsfor-
hold, ikke minst harde underlag som betong, 
og avvikende klauvformer som medfører feil 
belastning, er også viktige årsaksfaktorer. 

Forfangenhet disponerer for både såle
knusning og løsning i den hvite linjen som begge 

Klauvhelse hos kjøttfe –  
sjukdom og forebygging
Klauvlidelser er smertefulle og årsak til 70 % av  
haltheter hos slakteokser. Samtidig vet vi at klauver  
med korrekt form og uten skader gir økt trivsel og  
bedre økonomi i produksjonen via bedre fruktbarhet,  
høyere mjølkeproduksjon, bedre tilvekst og  
høyere pris for slaktet.

kan forårsake smerte og halthet. Ytterklauvene 
på bakbeina rammes hyppigst. Begge lidelsene 
begynner som milde tilstander, men de blir 
ofte infisert og kan utvikle seg til byller og 
omfattende nekroser (Figur 1). I alvorlige 
tilfeller kan sjukdommen gripe over på klauv-
bein og klauvledd og forårsake stor halthet.

Infeksiøse klauvsjukdommer:
Klauvspalteflegmone er en smittsom klauvsjuk-
dom som kan opptre som utbrudd i storfe-
besetninger. Akutt halthet med hevelse på  
ett bein, feber og nedsatt matlyst er typisk. 
Lidelsen rammer ofte mange dyr i løpet av kort 
tid. Dyrlege må kontaktes så fort som mulig.  
I tillegg til penicillin- og smertebehandling  
av enkeltdyra er det mest effektive til taket 
desinfiserende fotbad som dyra går igjennom 
to ganger daglig. 

Mild dermatitt (hudbetennelse) og horn
forråtnelse forekommer særlig i miljøer der 
klauvene er omgitt av mye gjødsel og urin. 
Sjukdommene forårsaker vanligvis ikke halthet, 
men kan disponere for andre infeksiøse klauv-
sjukdommer. Hornforråtnelse forårsaker  
V-formet nedbrytning av ballehornet. Denne 
sjukdommen er også delvis smittsom, men  
god hygiene i ligge- og gangarealet er et  
godt forebyggende tiltak.

Digital dermatitt er en mer alvorlig hud-
betennelse som er svært utbredt i mange 
andre europeiske land. I Norge er forekomsten 
foreløpig begrenset og først og fremst sett  
i melkekubesetninger. Det oppstår smertefulle 
kroniske sår i huden ovenfor klauvene, særlig  
i ballehuden. Sjukdommen er svært smittsom 
og vanskelig å bli kvitt.
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Forebygging av klauvsjukdom:
Fôret og fôringa påvirker klauvhelsa på flere 
måter, via vomma, direkte på produksjonen  
av klauvhorn og via gjødsla. Tilgangen på fôr 
styrer også bevegelsen av dyra og påvirker 
dermed slitasjen av klauvhornet. Godt grovfôr 
med mye fiber er det viktigste tiltaket for  
å forebygge forfangenhet. Slikt grovfôr er 
 gunstig for vomfloraen blant annet ved at 
drøvtygging og spyttproduksjon blir stimulert.  
På den måten stabiliseres pH i vomma og 
risikoen for oppsugning av giftstoffer som  
kan skade lærhuden og hornproduksjonen  
i klauva, reduseres. Mineraler som kobber  
og sink og vitaminer som A-vitamin og biotin 
er også nødvendig for sunn hornproduksjon.

Miljøet under oppstalling og på beite 
 påvirker klauvhelse. Et mjukt, reint og noen-
lunde tørt underlag er det beste. Harde 
 underlag som betong kan skade klauvhornet 
og i samspill med mangelfull fôring utløse og 
forverre forfangenhet og ikke minst forårsake 

Tema: helse

Korrekt beskåret normal og frisk klauv. De to 
klauvene utgjør et felles plan. huden i klauv
spalten og balleområdet er frisk uten tegn til 
hudbetennelse eller hornforråtnelse.
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løsninger og byller i den hvite linjen. Under 
oppstalling er tilstrekkelig antall komfortable 
liggeplasser nødvendig. Gode reinholdsruti-
ner er viktig både under oppstalling og under 
utegang på beiter og gangveier og ikke minst 
i luftegårder. Hvis dyra går i mye gjødsel og 
urin, vil klauvhornet skades og gi økt risiko 
for infeksiøse klauvsjukdommer.

Regelmessig beskjæring til korrekt klauvform 
av alle voksne dyr er viktig for å forebygge 
klauvsjukdom og oppnå god klauvhelse (Figur 
2). Hvis klauvformen er korrekt, er risikoen 
for avvikende klauvformer som kan forårsake 
belastningsskader, sterkt redusert. Ved regel-
messig klauvskjæring vil også sjukdom og 
skader oppdages tidlig og lettere kunne 
 korrigeres ved beskjæring eller behandles 
på annen måte. Cirka 60 sertifi serte klauv-
skjærere er organisert i Norsk klauvskjærerlag. 
De er dyktige og har gode klauvbokser som 
også fungerer godt for kjøttfe. De er imidler-
tid avhengig av hjelp fra produsenten under 
arbeidet, ikke minst til å føre dyra til klauv-

Termografering
FORHINDRER BRANN 

To av tre branner i landbruket har 
el-årsak. Termografering oppdager 

temperaturforskjeller som indikerer feil 
i det elektriske anlegget.

RABATTEN DEKKER KOSTNADEN
Som kunde i If får du 10% rabatt på 

forsikringen av de husene som termo-
graferes hvert 3. år.

GÅ INN PÅ IF.NO/LANDBRUK ELLER
RING 815 11 526 OM DU VIL VITE MER.

GIR 10%
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boksen på en rasjonell og sikker måte. Tamme 
og regelmessig håndterte dyr gjør arbeidet 
lettere. 

God smittebeskyttelse er nødvendig for 
å unngå de infeksiøse klauvsjukdommene. 
 Forsøk å unngå kjøp av dyr eller fl ytting av 
dyr fra andre besetninger.  Noen ganger er 
det likevel nødvendig, og da må dyra som 
kjøpes, være grundig undersøkt av veterinær 
på forhånd og følges av en helseattest som 
inkluderer klauvhelsa både på besetnings- og 
individnivå. Desinfi serende fotbad anbefales 
ikke brukt regelmessig, men er et nyttig tiltak 
ved utbrudd av eller økt risiko for smittsomme 
klauvsjukdommer.

Avslutning:
God klauvhelse er en forutsetning for god 
dyrevelferd og for lønnsom kjøttproduksjon.

Tema: helse

Alvorlig infeksjon utgått fra den hvite linjen på 
ei kjøttfeku. Metallsonden kunne uten motstand 
føres cirka 8 cm inn i dybden av vevet og viste 
at dype strukturer i beinet var skadet. Kua var 
svært halt og ble nødslaktet.




