
DIGITAL DERMATITT DIGITAL DERMATITT

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 relativt få tilfellene vi ser i Norge mindre aggressive og 
ikke alltid smertefulle. Erfaringer fra andre land viser imidlertid at det etter hvert skjer  
en gradvis 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 kontakt mellom dyr og via utstyr og sko med møkk på. 

Ta kontakt med din veterinær eller TINE veterinær for mer informasjon om hvordan du 
kan begrense risikoen for digital dermatitt i din besetning.
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1. Ikke salg av livdyr fra besetninger som har 
dyregrupper med diagnosen. Salg fra andre 
dyregrupper bør vurderes av veterinær i  
hvert enkelt tilfelle.

2. Følg behandlings- og kontrollplan som  
veterinær har utarbeidet for besetningen.

3. Når digital dermatitt ikke er påvist etter to 
kontroller av klauvene på alle dyra i aktuell 
dyregruppe over en periode på minst et halvt 
år, vurderer veterinær gjenopptak av salg. Kun 
dyr med reine klauver og uten noen form for 
hudbetennelse (også interdigital dermatitt), 
vurderes for salg.

4. Kontroller klauvspalten på alle dyr i aktuell 
dyregruppe regelmessig med innrapportering 
til Kukontrollen. Klauvspalten må reingjøres og 
huden foran, i og bak i klauvspalten og opp mot 
biklauvene, inspiseres av sertifisert klauvskjærer  
(hvis tilgjengelig), annen klauvskjærer eller 
veterinær.

5. Ikke kjøp dyr med ukjent status og dyr fra 
besetninger med ukjent status.

6. Klauvene på dyr som skal selges spyles reine 
og dyra helst gå gjennom desinfiserende fotbad 
før de går inn på dyretransporten. Etter trans-
port og før inngang til mottaksbesetning fotba-
des dyra, helst i 15 min. Det settes inn fotbad 
noen uker i aktuell dyregruppe, etter ankomst i 
mottaksbesetningen (mest aktuelt for mjølkeku).

7. Utfør rutinemessig klauvskjæring minst to 
ganger i året av alle kyr og kviger over 18 mnd, 
for å kunne oppdage digital dermatitt så tidlig 
som mulig og sette inn tiltak.

1. Besetninger med digital dermatitt bør ikke  
selge livdyr fra dyregrupper med diagnosen. 
Salg fra andre dyregrupper bør vurderes av 
veterinær i hvert enkelt tilfelle.

2. Følg behandlings- og kontrollplan som  
veterinær har utarbeidet for besetningen. 

3. Når digital dermatitt ikke er påvist etter to 
kontroller av klauvene på alle dyra i aktuell 
dyregruppe over en periode på minst et halvt 
år, vurderer veterinær gjenopptak av salg. 

Kun dyr med reine klauver og uten noen form 
for hudbetennelse (også interdigital dermatitt), 
vurderes for salg.

4. Kontroller klauvspalten på alle dyr i aktuell 
dyregruppe regelmessig med innrapportering 
til Kukontrollen. Klauvspalten må reingjøres og 
huden foran, i og bak i klauvspalten og opp mot 
biklauvene, inspiseres av sertifisert klauvskjærer  
(hvis tilgjengelig), annen klauvskjærer eller 
veterinær.

Anbefalinger

NORSK
KLAUVSKJÆRERLAGI samarbeid med:

Alvorlig tilfelle av digital  
dermatitt på ei svensk ku. 

Mild hudbetennelse (interdigital 
dermatitt) kan også bære smitte 
som forårsaker digital dermatitt. 

Det er viktig å vaske klauvene 
skikkelig, for å kunne inspisere 
klauvspalten. 
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Kontaktpersoner i TINE Rådgiving og Helsetjenesten for storfe finner du på: medlem.tine.no og storfehelse.no
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