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Förord  

Lantmästare kandidatprogrammet är en treårig universitetsutbildning vilken omfattar 180 

högskolepoäng (hp). En av de obligatoriska delarna i denna är att genomföra ett eget arbete 

som ska presenteras med en skriftlig rapport och ett seminarium. Detta arbete kan t.ex. ha 

formen av ett mindre försök som utvärderas eller en sammanställning av litteratur vilken 

analyseras. Arbetsinsatsen ska motsvara minst 10 veckors heltidsstudier (15 hp). 

Studien genomfördes vid Institutionen för biosystem och teknologi, SLU. Idén till studien 

kom från Christer Bergsten som även varit handledare för arbetet och vi valde att skriva 

arbetet eftersom båda har ett stort intresse för mjölkproduktion. 

Ett varmt tack riktas till vår handledare Christer Bergsten som har kommit med idéer och 

förslag på examensarbetets utformning och innehåll, Roger Mårtensson med flera på 

Bollerups lantbruksinstitut, Magnus Johansson på Anolytech AB, Anders Herlin på SLU 

som hjälp till att sammanställa data, Jan-Erik Englund som hjälp till med det statistiska och 

till Lars Bertil Lundqvist som verkat alla kor och lärt oss mycket om klövverkning. 

Anders Herlin har varit examinator. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete bygger på en litteraturstudie och en fältstudie om betydelsen av en god 

klövhälsa. 

Klövhälsan har stor betydelse för kornas välbefinnande, men också för deras hållbarhet och 

mjölkproduktion. Klövsjukdomar delas in i två kategorier, smittsamma - och fångrelaterade 

klövsjukdomar. I det här arbetet ligger fokus enbart på de smittsamma klövsjukdomarna. 

Under de senaste decennierna har det skett stora förändringar inom den svenska 

mjölkproduktionen, uppbundna stallsystem har bytts ut mot lösdrifter. I de uppbundna 

systemen står kon uppbunden på en och samma plats vilket underlättar att hålla en god hygien 

och kon behöver inte förflytta sig för att bli mjölkad eller för att få tillgång till foder. I 

lösdrifter är det svårt att upprätthålla en god hygien då alla kor går lösa och förflyttar sig runt i 

stallet och gödseln sprids därmed ut i deras närmiljö. 

Smittsamma klövsjukdomar står för nära 40 % av alla hältor inom mjölkproduktionen 

(Watson, 2007) och orsakas främst av en ohygienisk klövmiljö. Betet är det naturliga 

underlaget för kor och gräset har en mekaniskt rengörande effekt på klövarna. Inne i stallarna 

är det svårt att hålla golvet rent och torrt- och kornas klövar exponeras hela tiden för gödsel. 

Ett sätt att försöka förebygga och behandla klövsjukdomar är att använda sig av olika sorters 

klövbad. Under senare år har också olika typer av att duscha klövarna utvecklats.  

De klövsjukdomar som studerades i litteraturgenomgången var eksem, 

klövspaltsinflammation, klövröta, vårta och limax, och på marknaden förekommande 

klövpreparat redovisas i bilaga. 

Vi har undersökt om hypoklorsyra (HOCl Anolytech klövspray™) har någon förebyggande 

effekt på klövhälsan hos mjölkkor och skulle kunna användas som ett alternativ till 

traditionella klövbad. Syftet var framförallt att undersöka om klöveksem och klövröta ökade 

eller minskade när bakklövarna sprayades med hypoklorsyra (Anolytech klövspray™) vid 

varje mjölkningstillfälle. Försöket gjordes i en robotbesättning med två separata grupper där 

den ena gruppen kor behandlades och den andra var en obehandlad kontrollgrupp. Kornas 

klövar verkades före och efter försöksperioden och alla klövsjukdomar registrerades. 

Datamaterialet från de båda klövverkningarna sammanställdes och bearbetades statistiskt för 

att se om det förelåg några signifikanta skillnader mellan grupperna. 

Försökets resultat visade att det inte förelåg någon skillnad mellan de båda grupperna för 

klöveksem och klövröta. Kor som behandlades med hypoklorsyra visade dock en signifikant 

förbättring av limax jämfört med kor som inte behandlades.  
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Summary 

This thesis includes a literature review and a field study on the importance of healthy feet.  

A good foot health is important for the cow’s wellbeing, but also for their longevity and milk 

production. Claw diseases fall into two categories, infectious- and laminitis related claw 

diseases. In this study we have chosen to focus on infectious claw diseases alone.  

In recent decades there have been major changes in the Swedish milk production. Tied 

housing systems have been replaced with loose housing. In tie stalls it is easier to maintain a 

good hygiene and the cow does not have to move to get milked or to gain access to food. In 

loose housing it is hard to maintain good hygiene when all cows are loose and moves around 

and the dirt is spread on all alleys impairing the hygiene. 

Infectious claw diseases account for nearly 40% of all lameness in dairy production (Watson, 

2007) and is caused primarily by an unhygienic claw environment. Pasture is the natural 

environment and feed for cows and the grass has a mechanical cleaning effect on the claws so 

the cows suffer less from infectious claw diseases during the grazing period. When housed, it 

is difficult to keep the floors clean and the cow’s feet are constantly exposed for manure. It is 

also difficult to find a surface that is ideal for the cow. One way to try to prevent and treat 

infectious claw diseases is the use of various types of foot baths. During recent years new 

types of foot showers have been developed. 

The claw diseases included in the literature study were interdigital dermatitis, digital 

dermatitis, interdigital phlegmone, interdigital hyperplasia, heel horn erosion and warts. 

Different foot products and disinfectants on the market are presented in the appendix.  

We have investigated whether hypochlorous acid (Anolytech foot spray™) has an effect on 

claw health of dairy cows and may be an alternative to traditional claw baths. The aim was 

primarily to investigate dermatitis and heel horn erosion increased or decreased when the hind 

limbs were sprayed at each milking with Anolytech hoof spray™. The study was made in one 

herd with two separate robot groups and the cows in one group were treated while the other 

was used as a control group. The claws of all the cows were trimmed before and after the 

study period. We have compiled and processed the data from the two trimmings statistically 

to see if there were any significant differences. The results from the study showed no 

significant difference between the groups regarding interdigital dermatitis, digital dermatitis 

and heel horn erosion. Cows treated with hypochlorous acid showed a significant 

improvement of interdigital hyperplasia compared to untreated cows. 
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Inledning 

Bakgrund 

Korna är skapta för att vandra långa sträckor för sitt foderintag och klövarna är konstruerade 

för att kunna motstå påfrestningar som fukt, torka och belastning. På betesmarken, som är 

kornas naturliga miljö, är underlaget ofta mjukt och hygieniskt och klövhälsan därmed god 

tack vare gräsets mekaniskt rengörande effekt. För att lättare uppnå en hög produktion av 

mjölk så hålls dock korna inomhus större delen av året. Inne i stallet behöver korna inte röra 

sig så långt för att nå fodret och underlaget är ofta hårt och ohygieniskt. Det kan vara svårt att 

uppnå en miljö som är hälsosam för kornas klövar, då det kan vara problematiskt att hålla 

gångarna rena. Gödsel och urin har en negativ inverkan på klövarna och mjukar upp klövhorn 

och klövhud. Detta medför en ökad risk för kemiska och mikrobiella skador. Smittsamma 

mikroorganismers tillväxt gynnas av en fuktig, näringsrik och tempererad miljö, vilket ofta är 

fallet på skrapgångarna där korna vistas. Dessa mikroorganismer orsakar smittsamma 

klövsjukdomar som eksem, klövröta och klövspaltsinflammation. Dessa klövsjukdomar 

förebyggs framförallt genom en bättre närmiljö för klövarna. 

 Ett komplement till detta kan vara fotbadning med vattenlösningar av olika 

desinfektionsmedel. I Sverige är kopparsulfat den vanligaste klövbadslösningen, men det har 

sina konsekvenser för miljön. I marken finns det ett behov av koppar i en liten mängd men ett 

överskott påverkar marken negativt. Detta genom att överskottet i kopparn dödar mikroberna i 

jorden, vilket påverkar hela näringskedjan negativt. Just nu pågår en utveckling av alternativa 

metoder till de traditionella fotbaden där lösningar istället sprayas på klövarna. 

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om infektiösa klövsjukdomar i en besättning kan 

förebyggas och behandlas när klövarna sprayas med hypoklorsyra vid varje mjölkning.  

 

Mål 

Målet med examensarbetet är att se om behandling med Anolytech klövspray™ i samband 

med mjölkning i en mjölkningsrobot har någon effekt mot smittsamma klövsjukdomar i en 

svensk mjölkbesättning. Som en bakgrund görs en litteraturstudie över de vanligaste 

smittsamma klövsjukdomarna som drabbar mjölkkor. 

 

Svar sökes till följande frågor: 
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Vilka är de vanligaste smittsamma klövsjukdomarna i Sverige? 

Vad finns det för olika typer av klövbad idag? 

Har hypoklorsyra (HOCl) någon effekt på klövhälsan? 

Hur påverkas ekonomin av dålig klövhälsa? 

Hur påverkar underlaget klövhälsan? 

 

Avgränsningar 

Avgränsningarna som har gjorts är att enbart ta upp de smittsamma klövsjukdomar som 

drabbar mjölkkor i det här examensarbetet. I försöket tas ingen hänsyn till utfodring, 

avkastningsnivå och ålder. 
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Litteraturstudie 

Klövhälsa 

Friska och starka klövar är viktiga faktorer som påverkar kornas välbefinnande, produktion 

och hållbarhet. Faktorer som i sin tur påverkar ben- och klövhälsan är arv, stallutformning, 

miljö, skötsel och utfodring (Bergsten, 2004). 

Under de senaste decennierna har mjölkproduktionen i Sverige genomgått stora förändringar 

och gått från mjölkproduktion i uppbundna system till mer och mer produktion i lösdrift där 

korna oftast går på skrapade betonggolv. Betonggolv ökar belastningen på klövarna och för 

att behålla en bra klövhälsa i besättningen vid byte från uppbundet till lösdrift krävs extra 

noggrann skötsel och omvårdnad av klövarna. Vidare kräver kor som mjölkar mer en 

intensivare utfodring som gör att kornas avföring ökar i mängd och blir lösare. Därför måste 

utgödslingssystemen effektiviseras för att inte kornas klövhälsa ska försämras. 

I lösdriftsstall mjölkas alla kor på samma ställe, i mjölkgrop eller i en robot. All utfodring 

sker på ett annat ställe och korna ligger i liggbås eller på en ströbädd. Detta innebär att korna 

måste förflytta sig mellan dessa olika platser i stallet och gångytorna är oftast gjorda av 

betong. I ett lösdriftsstall går skötseln av korna snabbare än i ett uppbundet stall och man 

hinner därför sköta fler kor på samma tid. 

Det bästa för kornas klövar hade varit om korna fått vistas utomhus på bete året runt då det är 

negativt för klövhälsan att hålla kor inomhus. Inomhus uppstår en högre frekvens av 

klövsjukdomar vilket beror på en högre belastning av ben och klövar, ett högre smittryck och 

blöta gångar. Ett försök av Kivling (2013) visade att kor som varit på bete i minst 138 dagar 

hade 64 % mindre anmärkningar på klövhälsan vid klövverkning på hösten än kor som varit 

ute på bete mindre än 100 dagar. Det är därför viktigt att utveckla stallsystem där man 

förbättrar kornas komfort, gör det lätt för dem att hålla sig rena, ger dem möjlighet att  utföra 

sitt naturliga beteende och på så sätt förebygga ohälsa. 

Hältor och klövsjukdomar är stora problem och påverkar kornas hälsa och djurvälfärden i 

dagens mjölkproduktion negativt. Klövsjukdomar och hälta är den tredje vanligaste 

produktionssjukdomen efter mastit och fertilitetsproblem. Fram till tidigt 90-tal så ansåg man 

att dessa åkommor bara var ekonomiska problem för lantbrukaren. På senare tid har dock 

problemet uppmärksammats desto mer eftersom synen på djurvälfärd förändrats och fler 

människor bryr sig om hur produktionsdjuren har det. 

De flesta kor i Sverige har någon form av klövproblem. I en svensk undersökning av Manske 

et al. (2002b) så hade 72 % av alla kvigor och kor som ingick i försöket (4,899st) problem 

med klövarna. Det vanligaste problemet var klövröta 41 % följt av sulblödningar 30 %, 

interdigital och digital dermatit 27 % och onormal klövform 21 %. 
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Smittsamma klövsjukdomar 

Smittsamma klövsjukdomar ligger bakom nära 40 % av alla hältor som förekommer inom 

mjölkproduktionen (Watson, 2007). Dessa sjukdomar har uppmärksammats mer och mer 

under de senaste åren, mycket på grund av att sjukdomen Digital dermatit nu börjat sprida sig 

i mjölkproducerande länder över hela världen. Nedan följer en beskrivning av några vanliga 

smittsamma klövsjukdomar; interdigital dermatit, digital dermatit, verrukös dermatit, limax, 

klövröta och klövspaltsinflammation. Både lantbrukare och andra människor som är 

engagerade i djurens välmående uppmärksammar allvaret angående klövproblem som orsakar 

hälta, även om det är ur olika perspektiv. Lantbrukaren ser den ekonomiska förlusten som 

sjukdomen innebär i form av minskad mjölkmängd, sämre reproduktiv förmåga, 

veterinärkostnader och den ökade utslagningen av kor medan människor som är engagerade i 

djurens välmående ser de negativa konsekvenser som klövsjukdomar och hälta har för djurens 

välfärd. 

 

Eksem 

Eksem, som också kan benämnas dermatit, uppträder vanligen i klövspalten och huden i dess 

anslutning. Sjukdomen har förekommit hos mjölkkor sedan lång tid tillbaka. Eksemet har inte 

i sig lett till några större problem men det finns skador som är sekundära till eksem som kan 

ge ytterligare problem som vårta, limax, klövröta, digital dermatit och 

klövspaltsinflammation. Nedan beskrivs några vanliga typer av eksem; Interdigital dermatit, 

digital dermatit och verrukös dermatit. 

 

Interdigital dermatit, klövspaltseksem (ID) är en ytlig inflammation i övergången 

mellan hud och horn, vanligtvis i klövspaltens främre del som inte leder till någon hälta. ID är 

dock starkt förknippat med klövröta som i sin tur kan orsaka hälta (Bergsten, 1997). Orsaken 

till ID är dålig klövhygien i kombination med en infektion av bakterien Dichelobacter 

Nodosus. D. Nodosus kan sprida sig mellan kor genom att de går i varandras gödsel, 

sjukdomen bryter ut om klövmiljön är varm, fuktig och ohygienisk. Det kan vara svårt att 

skilja på ID och ett tidigt stadium av DD då symptomen liknar varandra. Förebyggande 

åtgärder är regelbundna klövbad och klövverkningar, men det viktigaste av allt är att ha en bra 

och hygienisk klövmiljö (Bergsten and Pettersson, 1992). Enligt Andersson and Lundström 

(1981) så är risken för ID störst under vinter/vår efter betessäsongen. Det är positivt för 

klövhälsan om korna vistas ute på bete under sommaren då betet är den mest optimala miljön 

för klövarna. 

 

Digital dermatit (DD) är en allvarlig, smittsam klövsjukdom som drabbar nötkreatur över 

hela världen. Sjukdomen är både kostsam för lantbrukaren och smärtsam för djuren (Hillström 

& Bergsten, 2005). Första gången sjukdomen dokumenterades var 1974 i Italien och sedan 

dess har sjukdomen spridit sig över världen. I Danmark upptäcktes sjukdomen på 1990-talet, 
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och första bakteriologiskt dokumenterade fallet i Sverige var 1997. Dock stämde inte 

skadorna och symptomen helt överens med de beskrivningar som fanns från dokumenterade 

fall i andra länder och inte förrän 2004 påträffades en besättning i västra Sverige med skador 

som stämde överens med den kliniska beskrivningen av DD (Hillström & Bergsten, 2005). 

 

Symptom 

Vanligtvis så får smittade kor ingen feber men det förekommer olika grader av hälta 

(Hillström & Bergsten, 2005). De flesta kor som drabbas är halta under den mest akuta fasen, 

även om de ibland haltar så lite att det inte upptäcks. Kor som är drabbade av DD är oftast 

lätta att uppmärksamma då de gärna går på tå och när de står stilla kan de skaka på klöven 

som är drabbad. Det är också möjligt att upptäcka eksemet när kon står i mjölkgropen. Om 

man har upptäckt en ko med DD så kan man räkna med att fler kor i besättningen är drabbade 

men de kan ha symptom som är svåra att upptäcka. 

Man hittar oftast DD mellan ballarna på bakklövarna, i klövspalten eller på klövens framsida. 

Eksemet är ofta rött och sårigt och kan vara konkavt, platt eller upphöjt och om man rengör 

såret så syns det karaktäristiska såret som påminner om en jordgubbe. Ett äldre eksem är 

mycket ömt och blöder lätt men ingen svullnad syns runt omkring. Den milda formen av DD 

kännetecknas av att såret är rött och vattnigt. På såret växer hårstrån som är grova och raka 

som efter ett tag försvinner helt. Den allvarliga formen av sjukdomen kännetecknas av att 

såret är täckt av en varig, illaluktande vätska. Det kan även förekomma en vit rand runt hela 

såret (Bergsten, 1997). 

DD brukar i normala fall inte leda till några komplikationer men klövröta kan uppkomma om 

eksemet sitter vid det växande hornet på ballen. Sitter eksemet i kronranden ovanför 

vägghornet så kan hornproduktionen hämmas och orsaka sprickor i hornväggen (Hillström & 

Bergsten, 2005). 

 

Orsak 

DD orsakas av olika sorter av spirocheter som tillhör bakteriefamiljen Treponema och 

kommer via avföringen åt klövarna (Knappe-Poindecker et al., 2013). Om DD har kommit in 

i besättningen så kan den spridas snabbt mellan korna och hela 90 % av alla kor kan bli 

smittade (Bergsten, 1997). Det finns ett tydligt samband mellan dålig klövmiljö och 

förekomsten av DD (Knappe-Poindecker et al., 2013). Det finns dock exempel på 

besättningar med exemplarisk klövmiljö som fått in smittan, då beror det med största 

sannolikhet på att djur köpts in till besättningen och att dessa fört med sig sjukdomen 

(Bergsten, 1997). Förutom inköp av nya djur så kan smittspridning ske via veterinär, semin 

och klövverkare då de besöker flera gårdar (Hillström & Bergsten, 2005). 

Risken att kor drabbas av DD är störst i tidig laktation och främst för första- och andrakalvare 

(Nielsen et al., 2012), vilket kan tyda på att någon form av immunitet finns hos de äldre korna 



9 
 

(Bergsten, 1997). Även gruppstorlek, produktionsnivå, om korna går på bete och inköp djur 

påverkar hur lätt korna drabbas. Man tror att det är sambandet av de ökande 

besättningsstorlekarna, den ökande produktionsnivån och dålig klövmiljö som orsakar DD. 

Med en dålig klövmiljö menas att golvet i stallet är mycket gödselbemängt. 

 

Behandling och förebyggande åtgärder 

Enskilda djur som är drabbade av DD behandlas lokalt på såret, klöven bör verkas så den har 

normal form och den nekrotiska (döda) vävnaden ovanpå såret, skrapas bort. När såret är 

rengjort och det har torkat så sprayas såret med oxytetracyklin hydrokloridlösning. 

Behandlingen kan behöva upprepas flera gånger. Efter behandling så försvinner ofta hältan 

redan inom 24 timmar och kon är helt återställd inom tre dagar (Bergsten, 1997). Idag 

behandlas DD mer och mer genom att applicera salicylsyra på såret täckt med en kompress 

och bandage i 2-3 dagar. Salicylsyran dödar eventuella bakterier och löser upp förhornad 

vävnad (keratolytisk). 

Om hela besättningen måste behandlas så görs det lättast med ett fotbad med medel som är 

aktivt mot bakterierna. Nackdelen med ett fotbad är att det snabbt blir smutsigt när de första 

korna passerar genom fotbadet. För att få en så bra effekt som möjligt bör klövarna spolas av 

innan. I många länder kontrolleras DD genom att man låter korna gå igenom ett fotbad som 

innehåller en blandning med oxytetracyklin eller lincospectin och vatten. Behandlingen kan 

behöva upprepas med 4-6 veckors mellanrum (Bergsten, 1997). Fotbad med antibiotika är inte 

tillåtet i Europa utan formalin och kopparsulfat är de vanligaste använda medlen. 

Genom att ha en bra klövmiljö med torra och rena gångar så kan DD förebyggas. Det är också 

positivt att ha korna på bete under sommaren, då betet är den mest optimala miljön för 

klövarna. Genom att ha regelbundna klövverkningar så upptäcks DD i ett tidigt stadium om 

sjukdomen finns i besättningen och därmed kan behandling av enskilda kor eller hela 

besättningen påbörjas tidigt och därmed hindra smittan från att spridas. Återfall är vanligt, att 

en ko har haft DD en gång betyder inte att hon inte kan få det igen (Hillström & Bergsten, 

2005). 

 

Verrukös dermatit och vårtigt eksem är de svenska benämningarna på sjukdomen som 

på engelska heter hairy heel warts eller papillomatous digital dermatitis (PDD) (Walker et al., 

1995). Namnet antyder att det är en vårtsjukdom, men så är egentligen inte fallet. Vårtor 

orsakas av virus och den här sjukdomen orsakas av bakterier av genus Treponema (Sullivan, 

2005). Sjukdomen är en utveckling av DD med dessa mer kroniska förändringar i huden. 

Vårtorna ses därför på samma ställen, vid ballarna upp mot kotan men kan även förekomma i 

klövspalten och på framsidan av klöven och vanligen på de bakre klövarna. Vårtan är öm och 

kor som är drabbade blir ofta halta, vilket leder till minskad vikt och mjölkproduktion. Från 

vårtan, som vid DD, kan det växa grova hårstrån som kan bli flera centimeter långa (Wells, 
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1999). PDD behandlas på samma sätt som DD men kan behöva upprepade behandlingar med 

renskrapning av död vävnad innan behandlingen.. 

 

Limax 

Limax är en nybildning av hud och underhud som växer ut mellan klövhalvorna. Den kan ses 

som en knöl längst fram i klövspalten eller som en lång utväxt som löper längs hela 

klövspalten. Det är vanligast att bakklövarna är drabbade, en åt gången eller båda samtidigt 

(Collick & Dobson, 1997). 

Sjukdomen orsakas av en kronisk irritation i klövspalten eller av eksem i klövspalten. 

Långvarig digital dermatit, klövröta eller klövspaltsinflammation kan vara orsaken till den 

kroniska irritationen (Enevoldsen et al., 1991).  Men, limax kan även uppkomma om kons 

klövar spretar isär så att det hela tiden är en töjning mellan klövhalvorna. Spretande klövar 

kan orsakas av felaktig klövverkning. Abnorm klövform kan också vara ärftlig varvid 

spretande klövar kan vara en följd av detta som ytterligare förstärks på tunga djur. Halkiga 

spaltgolv kan också göra att klövarna lättare spretar isär. Limax är vanligt i lösdriftsstall där 

gångarna rengörs med skrapor då skraporna tenderar att täcka klövarna med gödsel (Collick & 

Dobson, 1997). 

Små limax brukar inte ge några problem. Stora limax, som kläms mellan klövhalvorna när 

klöven lyfts från marken eller skadas mot underlaget kan leda till hälta. Stora limax med 

infektion, sår och nekros (död vävnad) ger hälta av allvarlig grad (Collick & Dobson, 1997). 

Då limax uppstår till en följd av DD så finns ofta en eksemliknande yta på utväxten (Watson, 

2007). 

Först och främst bör man behandla orsaken till limax, som ofta är DD, klövröta eller 

klövspaltsinflammation. Behandlas dessa sjukdomar korrekt så minskar risken att limax 

uppstår. Kor eller tjurar med felaktig klövform som lätt får limax då klövhalvorna spretar isär 

bör slås ut då klövformen är ärftlig och kan ge avkommor med limax (Collick & Dobson, 

1997). 

I lindriga fall så är inte behandling nödvändigt, men klövarna bör verkas så att klövarna 

balanseras med särskild hänsyn till limax och ge utväxten utrymme mellan klövhalvorna för 

att förebygga framtida komplikationer (Raven, 1989). Att låta korna gå igenom ett klövbad 

med t.ex. kopparsulfat har en positiv inverkan på mindre limax. 

Större limax, särskilt de som gör att kon haltar ska behandlas så tidigt som möjligt för att inte 

ge upphov till framtida problem. Vävnaden är rikligt blodförsörjd och kan skäras eller brännas 

bort efter bedövning av veterinär. Efter ett sådant ingrepp så bör klövhalvorna fästas samman 

så att de inte spretar isär under läkningen och får såret att gå upp igen. Att ta bort vävnaden är 

dock inte alltid det bästa alternativet då risken finns att det blir värre, att kon får ondare och 

ofta så blir skinnet där limax suttit ömtåligt och skadas lätt (Watson, 2007). Idag behandlas 

limax mer och mer genom att applicera salicylsyra i klövspalten med en kompress och 
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bandage i 10-14 dagar. Salicylsyran både dödar eventuella bakterier och löser upp limaxen 

(keratolytiskt) så att den kan avlägsnas. 

 

Klövröta 

Klövröta är en vanlig klövsjukdom i Sverige som ofta uppstår till följd av interdigital eller 

digital dermatit (Watson, 2007). Klövröta innebär en förlust av hornvävnad på ballarna, 

genom erosion eller på grund av att det inte sker någon nyproduktion av hornvävnad. Vid 

djupare skador djupt inne i klövhornet kan djuren bli halta (Bergsten & Pettersson, 1992). 

Klövrötan är oftast värst i slutet av stallperioden, från januari till juni (W. Collick, 1997) 

därför att då har djuren vistats i en miljö som är fuktig och ohygienisk för klövarna under en 

längre tid. Av samma anledning är det oftast äldre djur som drabbas då skadorna byggts på 

under flera laktationer. 

 

Symptom 

Sjukdomen känns igen som gropliknande defekter där läderhuden exponeras eller djupa V-

formade sprickor som löper diagonalt över ballhornet (Watson, 2007). Kor som drabbats av 

klövröta behöver inte nödvändigtvis vara halta, det innebär att sjukdomen ofta inte upptäcks 

förrän det är dags för klövverkning (Collick, 1997). Det är inte ovanligt att kor som har 

måttliga symptom kan ha klövröta i flera år utan att visa tecken på hälta, medan kor med mer 

allvarliga symptom med sårbildning, infektion och vävnadsdöd får en tydlig hälta (Collick, 

1997). Sprickbildningen på ballhornet kan leda till andra sjukdomar som till exempel 

klövsulesår (Collick, 1997). 

 

Orsak 

Eftersom klövröta orsakas av eksem som orsakas av bakterierna B. nodosus och Treponema 

gäller samma förebyggande åtgärder som för dermatit. Dessutom påverkas 

klövhornskvaliteten indirekt av en intensiv utfodring vilket gör att högproducerande kor 

lättare drabbas av klövröta. Gödseln blir lösare av en intensiv utfodring och lös näringsrik 

gödsel är mer aggressiv mot hornet då det mjukas upp och blir mindre tåligt mot kemiska 

påfrestningar (Bergsten & Pettersson, 1992). Ammoniaken i urinen löser upp keratinet som 

ger stadga och styrka åt horncellerna och gödsel bryter ner kittet som håller dem samman, 

vilket leder till ett sönderfall av klövhornet. Ammoniakbildningen sker redan efter några 

dagars lagring genom en bakteriell nedbrytning av gödsel- och urinämnen. 
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Behandling och förebyggande åtgärder 

I lindriga fall så är behandling inte nödvändigt, men det är viktigt att verka klövarna till 

normal form och ta bort allt dåligt horn. Det tar 2-3 månader för klövröta att läka eftersom det 

skadade klövhornet måste bytas ut mot nytt och friskt klövhorn. Klövrötan läker bäst om kon 

går på bete med god närmiljö. En förutsättning är då att eksemet har läkt eller är inaktivt 

(Bergsten & Pettersson, 1992). 

För att förebygga klövröta bör klövhygienen i besättningen ses över. Att ha torra och rena 

gångar är viktigt för att behålla en god klövhälsa (se golv nedan). En korrekt klövvård som 

utförs regelbundet är också en viktig faktor för att hålla problemen borta. 

 

Klövspaltsinflammation 

Klövspaltsinflammation är känt under flera namn i Sverige (klövspaltsflegmon, klövspalt, 

panaritium) och har flera namn även internationellt (interdigital phlegmon, foot rot, 

phlegmona interdigitalis, foul in the foot mfl.; Bergsten, 1997). 

Klövspalt förekommer sporadiskt i mjölkkobesättningar i form av plötsliga utbrott som snabbt 

sprider sig. Detta kan vara ett långvarigt problem, särskilt vid intensiv uppfödning inom 

köttproduktionen. 

 

Symptom 

Klövspaltsinflammation är en akut infektion som leder till smärta, feber, svullnad och rodnad 

i klövspalten samt ger upphov till hälta som kan variera från mild till kraftig. Det är ovanligt 

att mer än en klöv blir infekterad åt gången. En ko som är drabbad av klövspaltsinflammation 

slutar att äta, vill inte resa sig, mjölkar mindre och får sämre tillväxt (Wahlström, 2011). 

Den kraftiga hältan som orsakas av smärtan är svår att missa, kon försöker undvika att sätta 

ner den ömmande klöven på marken (Bergsten, 1997). Svullnaden kan bli så kraftig att den 

går upp över kotan och gör så att klövarna spretar isär och det uppkommer sprickor eller sår i 

klövspalten som innehåller ett illaluktande var. 

 

Orsak 

Sjukdomen orsakas framförallt av en bakterie vid namn Fusobacterium necrophorum som är 

en obligat och anaerob bakterie (Wahlström, 2011). F. necrophorum finns naturligt i kornas 

avföring och trivs i fuktig och varm miljö, samma miljö som gör klövarna mer mottagliga för 

infektioner (Bergsten, 1997). Det är när bakterien kommer in i såret på klöven och infekterar 

det som klövspaltsinflammationen uppkommer. 
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En skada i klöven kan orsakas av något vasst föremål som t.ex. en sten, kvist eller liknande. 

Ojämna ytor som t.ex. torra gångvägar ut till beten eller ojämnt golv inne i stallet kan också 

skada klöven. Om kon vistas i en miljö som innebär att klövarna utsätts för fukt gödsel och 

urin så mjukas huden upp och får lättare skador av den här typen (Bergsten, 1997). Även om 

betydelsen av ett sår att tränga in är en viktig faktor för att sjukdomen ska bryta ut så visar 

nyare studier på att graden av smittsamhet hos bakterierna och immuniteten är av mycket stor 

betydelse vid besättningsutbrott. 

Sjukdomen sprids ofta när djur flyttas mellan besättningar, eller utsätts för ny miljö som vid 

nybyggnation. Omfattningen av spridningen varierar beroende på klimat, väder, årstid, 

betesperiod, stallsystem, ras och ålder. Sjukdomen uppkommer mer när det är fuktigt väder 

och särskilt under hösten (Eddy and Scott, 1980). 

 

Behandling och förebyggande åtgärder 

Det är viktigt att behandla sjukdomen direkt för att inte komplikationer ska uppstå. Om inte 

sjukdomen behandlas tidigt så förlorar dessutom kon mycket i vikt och i mjölkproduktion, 

som kanske inte återhämtar sig under hela laktationen (Bergsten, 1997). De flesta kor 

tillfrisknar inom några dagar efter behandling. Lindriga fall kan behandlas lokalt med 

desinfektionsmedel genom våtvärmande bandage med tex. utspädd jodopaxlösning eller 

kloraminlösning. När ett bandage läggs så är det viktigt att klöven är väl rengjord och att man 

byter bandage regelbundet. Allvarligare fall behöver dock behandlas med systemisk 

antibiotika (Bergsten, 1997). Om sjukdomen behandlas direkt med allmän antibiotika så 

behöver man oftast inte behandla skadan lokalt . Penicillin har bra effekt på F.necrophorum 

om det ges intramuskulärt i tre dagar. Kor som har klövspaltsinflammation bör isoleras från 

de andra korna under behandlingstiden eller tills hältan har försvunnit. Om de inte finns 

möjlighet till detta så kan ett skydd sättas på klöven för att skydda den mot gödsel och urin. 

Att hålla klövarnas miljö torr och ren är den viktigaste åtgärden för att förhindra att korna 

drabbas av klövspaltsinflammation. Det är också viktigt att undvika skador i klövspaltshuden 

och att minska risken för gödselansamlingar som korna tvingas att stå i eller gå igenom.  Ha 

därför t.ex. hårdgjorda ytor framför vattenkar ute på betet och se till att dessa ytor rengörs 

regelbundet (Bergsten, 1997). Under regniga perioder så bör korna ha tillgång till att vistas på 

en torr plats, det kan till och med vara bra att stalla in korna tills bättre förhållanden råder. Att 

förebyggande låta korna gå genom klövbad med kopparsulfat eller zinksulfat är positivt för 

klövhälsan (Bergsten, 1997). 

 

Hälta 

Hälta är ett problem inom mjölkproduktionen över hela världen. Problemet bör tas på allvar 

då det påverkar både ekonomin och djurens välfärd negativt (Warnick et al., 2001). Hälta i 

besättningen påverkar ekonomin genom att ge negativa konsekvenser på reproduktion, 
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mjölkproduktion och tillväxt (Hultgren et al., 2004). Det leder även till ökad utgallring och 

gör det enklare för andra sjukdomar, som mastit, att angripa när kon är nedsatt. 

Hälta hör till de så kallade produktionssjukdomarna som drabbar mjölkkor, i dessa ingår även 

juverhälsoproblem, reproduktionsstörningar, utfodringsbetingade åkommor samt 

klövsjukdomarna som orsakar hälta. Hälta är ett problem med många olika orsaker. Mjölkkor 

som producerar mycket mjölk får lättare produktionssjukdomar än kor som är 

lågproducerande (Hultgren et al., 2004). Hälta uppkommer lättast i tidigt laktationsstadium 

och äldre kor drabbas mer än yngre kor (Warnick et al., 2001). Klövsulesår är en av de 

vanligaste orsakerna till hälta hos våra mjölkkor idag men sjukdomen upptäcks ofta inte 

förrän klövarna verkas. Det beror på att korna ofta inte haltar utan att de har en styvhet i steget 

som kan vara svårt att upptäcka (Flower & Weary, 2006).  

Underlaget som korna går på är ofta en bidragande faktor till hälta tillsammans med andra 

faktorer som djurets ålder och fodermängd. Korna är inte gjorda för att gå på hård betong, då 

klövarna nöts och växer felaktigt. Betongen ger inte heller efter när kon sätter ner klöven 

vilket marken gör när kon vistas på bete som är hennes naturliga underlag. För att få kon att 

stå upp så lite som möjligt bör liggbås utformas så bra som möjligt så att kon vill ligga ner. 

 

Golv 

Arv, stallutformning, miljö, utfodring och skötsel. Detta är fem faktorer som var för sig eller 

tillsammans har stor betydelse för ben- och klövhälsa hos mjölkkor.  Kornas klövar är 

utformade för att kon ska kunna gå långa sträckor för att få sitt dagliga intag av foder och 

därmed motstå påfrestningar som torka, fukt och belastning (Bergsten, 2004). En ko behöver 

gå 3-4 km per dag för att hålla sig i god fysisk form. I lösdriftstallen får de för visso röra på 

sig mer än i uppbundna stall men de går bara 600-700m (Telezhenko, 2007). Betesmarkens 

underlag är oftast mjukt och hygieniskt och är därmed det bästa underlaget för att uppnå en 

god klövhälsa. Kor på bete visar mindre tecken på klövsjukdomar än vad kor i lösdrift gör 

eftersom underlaget på betet är bättre, samt är mer hygieniskt och har lägre smittryck. Färre 

kor per hektar ger även mindre problem med eksem (Bergsten, 2009). I dagens 

mjölkproduktion så finns inte möjligheten att låta korna vara ute på bete året runt utan korna 

är installade under en stor del av året. Inne i stallet behöver inte korna gå så långt för 

foderintag men de går och står på ytor som är gjorda av hårda material, tillexempel betong, 

som dessutom ofta är nedsmutsat med gödsel och urin (Bergsten, 2004). Naturliga 

förhållanden bör efterliknas så mycket som möjligt när man väljer ligg- och golvytor till 

stallet, desto mer tid korna uppehåller sig på golvet och hur de rör sig påverkar klövslitaget 

och risken för att halka och bidrar långsiktigt till både smittsamma - och fångrelaterade 

klövsjukdomar (Bergsten, 2004). 

Högproducerande kor måste därmed äta mer foder. Detta gör att de vistas mer tid i 

gödselgångarna för att gå till mjölkning eller för att stå och äta. Därför är utformningen av 

golvytorna av stor betydelse för kornas hälsa och hygien, ohygieniska gångar ökar risken för 

smittsamma klövsjukdomar (Nilsson et al., 2004). 
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Golvets utformning och hygien 

För att korna ska ha möjlighet att utöva sitt naturliga beteende och ha en bra klöv- och 

benhälsa krävs det att stallgolvet är säkert och komfortabelt. Betong, som vanligen används i 

gödselgångar är hårt och sviktar inte tillbaka någonting alls utan ger ett för högt tryck mot 

klöven (Somers, 2004) och anses därför inte vara varken säkert eller komfortabelt. Betong 

slits och förstörs av mekanisk (kornas klövar, gödselskrapor) och kemisk påverkan (djurens 

urin, vissa fodermedel). Gjutasfalt är också ett material som kan användas, jämfört med 

betong är det dyrare men har bra slitstyrka, är lätt att rengöra och kan göras syrafast (Nilsson 

et al., 2004). 

Hur golven där korna rör sig och även gödslar är utformade har en stor betydelse för kornas 

hygien och hälsa. Eftersom korna tillbringar mer tid på golvet desto mer de producerar så är 

det viktigt att golven är utformade efter kornas behov och att de är lätta att rengöra. Golvets 

utformning påverkar kornas ben och klövar, uppkomsten av skador såsom skav och 

halkskador, kornas - och mjölkens hygien, kornas beteende samt ammoniakemissionen 

(Nilsson, 2004).Med kornas beteende menas deras förmåga att visa brunst, att de kan hålla sig 

rena och att de med lätthet kan gå runt i byggnaden och på så vis skapa en bra kotrafik. 

Ett dränerande golv eller spaltgolv som det kallas, är ett golv där gödsel trampas ner av korna 

och urinen dräneras. Detta är ett hygieniskt golv om det sköts rätt och har bra utformning. 

Dessa golv kan medföra relativt stora ammoniakemissioner, mest om gödsel och urin lagras 

under golvet (Nilsson, 2004). Spaltgolv kräver dock en hög kotrafik, lagom breda stavar och 

tillräckligt vida spaltöppningar för att fungera optimalt, annars blir inte golvet rent. Idag 

används mer och mer en gödselrobot som skrapar spaltgolvet och därmed förbättrar hygienen 

påtagligt. Samtidigt som spaltöppningarna ska vara tillräckligt breda så får de inte bli för 

breda då risken för klövskador ökar med bredden. Maximalt tillåten spaltöppning är 35mm 

nya stall byggs (Statens jordbruksverk, 2012). Självflyt är en ny lösning istället för skrapor 

under golvet. 

I lösdrift är det vanligast med hela golv. Man kan få en urindränering genom att luta golvet 

mot mitten där man har en öppning som urinen kan rinna ner igenom. Även under golvet 

måste det vara en lutning mot en kulvert så att urinen rinner undan. Med längre gångar måste 

man ha en paddel även i urinkanalen för att denna inte ska sätta igen med strö och gödsel. 

 

Golvets hårdhet 

Kor som går på ett hårt och halkigt underlag tar kortare, ojämnare steg och har dålig hållning. 

Genom att lägga en mjuk gummimatta ovanpå betongen så rör sig korna mer naturligt och blir 

därmed inte lika lätt halta som kor på betong blir. Gummigolv nöter dock mindre på klövarna 

och de blir lättare förvuxna. Därför har en nötande gummimatta tagits fram. I ett försök av 

Telezhenko et al. (2011) visades att en nötande gummimatta kan resultera i en naturlig 

nötning av klövarna.  
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Golvets hårdhet inverkar främst på uppkomsten av fångrelaterade klövsjukdomar som 

sulblödning, klövsulesår, hålvägg, klövsulesår och sår/böld i vita linjen (se bilaga 1) 

(Bergsten, 2004). Det är trycket mot klövbenet, läderhuden och klövsulan som uppstår på 

grund av det hårda underlaget som orsakar skadorna och den elastiska vävnaden som finns i 

klövarna och som ska dämpa trycket, kan slitas ut. 

Det har gjorts försök där det har undersökts om kor väljer ett mjukt underlag framför ett hårt 

och resultatet visade att korna väljer att stå och gå på ett mjukt underlag om det finns 

tillgängligt (Telezhenko, 2007). Om golvet i stallet är hårt så är det extra viktigt med 

liggplatser som är komfortabla för kon.  Om kon väljer att stå istället för att ligga kommer hon 

blir tvungen att utsättas för det hårda underlaget mer än nödvändigt. 

 

Klövsjukdomars inverkan på ekonomin 

Klöv- och bensjukdomar är vanliga och allvarliga produktionssjukdomar i dagens 

mjölkproduktion och är den tredje mest kostsamma produktionssjukdomen efter mastit och 

reproduktionsproblem (Kossaibati et al., 1999). Det är allmänt känt att klövsjukdomar 

påverkas av stallmiljö, utfodring, skötsel och arv men vad klövsjukdomar egentligen kostar är 

mindre känt. Klövsjukdomar innebär mer kostnader för lantbrukaren än bara 

veterinärkostnader och förlorad mjölkintäkt. Korna får svårare att utföra sitt naturliga 

beteende och att röra sig ohämmat och de kan även få problem med fertiliteten. Utöver detta 

uppkommer indirekta kostnader såsom eventuell ofrivillig utslagning av kor och angrepp av 

andra sjukdomar (Oskarsson, 2008). 

Hälta påverkar alltså ekonomin på flera sätt. Minskad mjölkmängd med mindre fett och 

protein i mjölken, ökad utgallring, längre kalvningsintervall, ökade veterinärkostnader och 

ökad arbetskostnad står tillsammans för 93,5 % av de totala ekonomiska förlusterna till följd 

av hälta med vissa variationer mellan gårdar (Enting et al., 1997). 

Den stress som uppstår till följd av hälta gör så att kon äter sämre än vanligt, och kan därmed 

inte producera lika mycket mjölk. Det är inte säkert att kon återhämtar sig under den laktation 

hon befinner sig i, även efter behandling kan mjölkmängden fortsätta att vara lägre än normalt 

under hela laktationen (Kossaibati et al., 1999).  Om kon blivit behandlad med antibiotika får 

inte heller mjölken skickas till mejeriet innan karenstiden gått ut. Detta innebär att mjölken 

hälls ut i avloppet eller att den ges till kalvarna och därmed går mjölkintäkter förlorade 

(Kossaibati et al., 1999). 

Det är svårare att få kor som är halta att bli dräktiga vid första inseminering, det krävs fler 

insemineringar per ko och dräktighet. Därvid blir kalvningsintervallet, dvs. tiden från den ena 

till den andra kalvningen förlängt (Kossaibati et al., 1999). Ett förlängt kalvningsintervall 

betyder fler dagar då kon inte producerar någon mjölk men ändå äter foder och beräknas kosta 

20 kr extra per dag (Oskarsson, 2008). Den försämrade fertiliteten beror på att halta kor är 

stressade vilket stör kons brunstcykel. Halta kor har även ett förändrat beteende och har svårt 
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att visa brunst.  Ett klövsulesår tillexempel, kräver ca 0,2 extra insemineringar per dräktighet 

(Hultgren et al., 2004). Genomsnittskostnaden för en inseminering är 430 kr men med ett 

klövsulesår så kostar det 90 kr extra per dräktighet (Oskarsson, 2008). 

Halta kor kan behöva en akut klövverkning för att åtgärda problemet. Om det inte finns en 

verkstol på gården så kan klöverkaren behöva kontaktas. En akut klövverkning kostar minst 

750 kr om den utförs av en professionell klövvårdare (Oskarsson, 2008).  Ibland kan kon 

behöva behandlas av veterinär vilket också medför en kostnad. 

Halta kor kräver mer arbete än friska kor. För extra arbete med störda mjölkningsrutiner och 

akut verkning av en ko räknas med en extra arbetsåtgång på 4,5 timmar. Med en timkostnad 

på 185 kr blir det 830 kr extra per halt ko (Oskarsson, 2008). Halta kor löper större risk att bli 

utslagna (slaktade) (Kossaibati et al., 1999). Dessa kor måste ersättas av nya, inköpta eller 

från egen rekrytering. När man räknar på kostnaden för utslagning av kor så tas 

produktionskostnaden för en inkalvad kviga minus slaktintäkten för den utslagna kon vilket 

uppskattas till ca 8000kr (Oskarsson, 2008). En ko som varit halt har ofta ätit dåligt och tappat 

mycket i vikt (Kossaibati et al., 1999) och eftersom priset för djur vid slakt är baserat på 

vikten så får man mindre betalt för kon vid utslagning. 

Många kor är dock så illa däran att de inte kan skickas med slaktbilen utan måste skickas som 

kadaver. När studien av Oskarsson (2008) gjordes så var kostnaden för en kadaverhämtning är 

1 000kr plus att man inte får någon slaktintäkt som brukar vara runt 5000kr. Detta ger en 

förlust på 6000 kr. Denna förlust kan idag med höga slaktpriser vara fördubblad. 

Risken att kon ska drabbas av andra sjukdomar ökar när kons allmäntillstånd är nedsatt, vilket 

de ofta är när de är halta (Kossaibati et al., 1999). Kunskap om de ekonomiska förlusterna är 

av betydelse för att se en helhetsbild över effekterna som uppstår till följd av sjukdomen och 

för att kunna förhindra att den uppstår. 

 

Klövvård 

En koklöv växer cirka 5mm i månaden beroende på underlag. Ett hårt och ojämnt underlag 

som ny betong sliter mer på klöven än om det ligger en gummimatta ovanpå betongen 

Golvet måste slita lagom mycket på klöven. Sliter det för mycket blir sulan tunn och kon halt 

och det är inte heller bra om golvet sliter för lite då klöven kan bli förvuxen. Förvuxna klövar 

leder till en felaktig fot- och benställning samt felbelastning vilket i sin tur leder till hälta. För 

att förebygga dessa problem bör kor klövverkas regelbundet, två gånger per år eller mer. 

Genom att regelbundet verka klövarna så blir det inga problem med felbelastning utan 

klövarna belastas nästan identiskt hela tiden. Vid verkning eftersträvas en tålängd på cirka 75 

mm och en tåvinkel på 45-50° och att bärytorna i ytterkant ska vara plana med urskålning i 

mitten (Manske et al., 2002a). 
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Idag är det två olika metoder som används vid klövverkning, vinkelslip med skärtrissa med 2-

11 skär eller klinga och klubba.  Vinkelslip med skärtrissa är den absolut vanligaste metoden 

idag då det är lättare arbete och inte lika påfrestande som klinga och klubba som är en 

gammal teknik som lever kvar än idag. Det finns även olika typer av verkstolar. Idag används 

hydrauliska verkstolar mest, där man lyfter upp hela kon till en bra arbetsställning. Under 

magen har kon stöd med spännband. Sedan fästs ett rep runt varje fot och klövarna hissas upp 

till lagom höjd med hydrauliken. Det finns även manuella verkstolar där man för hand hissar 

upp kons fötter. Den typen av verkstol är mer tungjobbad och färre kor verkas under samma 

tid.  

 

Fotbad 

Kor som går på bete har sällan några problem med klövhälsan. Det beror framförallt på att 

gräset har en mekanisk rengörande effekt på klöven. När korna är inne i ett stall där de går på 

betong går denna effekt förlorad (Manske et al., 2002a). Genom att använda klövbad kan en 

viss rengörande effekt nås som liknar gräsets. I klövbadet används ofta olika sorters 

bakteriedödande medel. Klövbadet bör vara utformat så att samtliga klövar kommer i kontakt 

med badet, karet bör därför vara minst 2,5 m långt för att varje klöv ska doppas helst två 

gånger. Klövbadet bör vara kring 5 cm djupt för att få en bra effekt och bör placeras efter 

mjölkning då det finns risk att innehållet ska stänka upp på juvret och påverka mjölkkvaliteten 

annars (Manske et al., 2002a). 

Det finns olika fabrikat och utseenden på klövbad, vanligast är att det är tillverkat i plast eller 

gjutet i betong. För att få en så bra effekt som möjligt kan två klövbad ställas efter varandra, 

det första fyllt med vanligt vatten för att skölja bort det mesta smutsen och det andra 

klövbadet med bakteriedödande medel. Det bakteriedödande medlet får lättare kontakt med 

klöven och därmed bättre effekt om den grövsta smutsen är borta. En ännu bättre effekt kan 

uppnås om halm blandas i klövbadet, då halmen har liknande mekaniska rengörande effekt 

som gräset (Manske et al., 2002a). 

Hur ofta korna bör gå igenom klövbadet beror på graden av problem med smittsamma 

klövsjukdomar i besättningen. Ett klövbad blir snabbt ohygieniskt om kornas klövar är 

smutsiga varför vätskan i klövbadet bör bytas ut efter cirka 150 passager för att inte ge en 

motsats effekt (Manske et al., 2002a) 

Idag har det börjat kommit andra alternativ till de traditionella klövbaden på marknaden. Ett 

exempel på detta är att spola klövarna med rent vatten. Detta ger en mekanisk rengöring av 

klövarna och har visat sig ha en god effekt på klövhälsan i ett danskt försök (Thomsen et al., 

2012). Thomsen et al. Fick 30% mindre DD med enbart vatten och 50% mindre med vatten 

plus tvållösning.I ett norskt försök av Fjeldaas et al. (2014) hade man varken effekt med 

fotbad med vatten eller spray med vatten. Nedan följer en lista på några olika alternativ på 

själva ”badet”(bilaga 2) samt alternativa vätskor (bilaga 3). 
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Vink, klövspraymatta
1 

Vink är ett företag ifrån Nederländerna som har tagit fram klövspraymatta med möjlighet att 

tillsätta preparat. Klövspraysmattan sprayar klövarna underifrån när korna trampar på den 

(figur 1). 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                     Figur 1. Vink klövspraysmatta 

 

DeLaval, klövkar AFB1000 (automatiskt klövbad)
2 

Detta ett traditionellt klövkar med automatik. Klövbadet har kontrollenhet, doseringspump, 

och vattenventil och fylls, doseras, töms och rengörs automatiskt. Det finns möjlighet att 

använda sig av två olika preparat så man kan variera klövbaden med olika blandningar (figur 

2) 

 

 

 

 

 

 

   Figur 2. Klövkar AFB1000 

 

                                            
1
 Hoofcare spray mat, Vink 

2
 Automatiskt klövbad AFB1000, Delaval 
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Lely, Walkway
3
 

Ett traditionellt klövbad som är sköter sig självt. Genom att trycka på knappar så fylls, 

doseras, töms och rengörs karet automatiskt (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

                 Figur 3. Walkway 

Mørch Teknik - MT-Klovvask
4 

Är en automatisk klövtvätt som genom 4 munstycken i bakänden av karet spolar rent klövarna 

med vatten samt att korna även går genom karet som är fyllt med vatten. Principen bygger på 

att smutsen spolas bort tack vare trycket i munstyckena på 1 bar. Vattnet återcirkulerar ifrån 

karet till munstyckena genom ett filter som tar bort smuts. Klövtvätten startat automatisk med 

hjälp av sensorer som sitter intill klövtvätten (figur 4). 

   

 

 

     

 

                                                                                               Figur 4. MT- Klovvask 

Klovplejeboksen Henrik Jørgensen - Bovi Booster
5 

Bovi Booster finns i olika varianter, principen är de samma på de olika modellerna med en 

eller flera skenor med två spolmunstycken som tvättar rent klöven under tryck. Bovi Booster 

tvättar klöven ca 6 sekunder med ett högt vattentryck som spolar bort smutsen, sedan spolas 

klövmedlet på i 4 sekunder (figur 5). 

 

 

                                            
3
 Walkway footbath, Lely 

4
 MT- klovvask, Mørch Teknik                                                                        Figur 5. Bovi Booster 

5
 Bovi booster, Klovplejeboksen Henrik Jørgensen 
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Anolytech AB, Anolytech klövspray™ 
6
 

Anolytech klövspray™ består av en metallskena som kan monteras in i den bakre delen av en 

mjölkningsrobot eller i annat mjölkningssystem. I metallskenan sitter det två 

spraymunstycken som sprayar kons bakre klövar under mjölkningen. Sprayningen startar 

automatiskt i samband med att mjölkflödet påbörjas och sprayar sedan i ca 1,5 minut med 

relativt svagt tryck (figur 6). 

                                       

 

 

 

                                                                                      Figur 6. Anolytech klövspray™ 

 

 

 

 

Anolytech AB
7
 

 

Anolytech AB är ett företag från Ystad som arbetar med desinficering av dricksvatten och för 

produktionsdjur. De har inriktat sig mest mot animalieproduktion. Deras produkter bygger på 

att härma kroppens eget försvar mot mikroorganismer som kallas för biomimicy, eller 

biomimetik. Biomimetik handlar om att försöka härma naturens strategier för att förändra vårt 

sätt att odla mat, ta fram energi och driva våra företag (Benyus, 2009). Anolytech framställer 

med hjälp av sina maskiner hypoklorsyra som är samma ämne som de vita blodkropparna i 

människokroppen använder för att döda oönskade mikroorganismer som svampar, bakterier 

och virus. 

 

Hypoklorsyra, Anolytech Disinfection System™, Anolyte-PC™ 

Med systemet Anolytech Disinfection System™ framställs en desinficeringsvätska som kallas 

för Anolyte-PC™ (hypoklorsyra) vilken är mycket effektiv mot sjukdomsalstrande bakterier. 

Vid framställningen av Anolyte–PC™ används bara el, koksalt (NaCl) och vatten. 

                                            
6
 Anolytech klövspray™, Anolytech AB 

7
 Källa: www.anolytech.se 
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Framställningen av Anolyte-PC™ sker genom elektrolys av en koksaltlösning. Vid ett 

neutralt pH (mellan 6-7 pH) erhålls den högsta halten av hypoklorsyra. Genom att styra pH 

exakt så garanteras en hög halt hypoklorsyra och en låg nivå salt. Detta styrs med något som 

kallas Process Control ™. Hypoklorsyra (HOCl) är ett naturligt desinficeringsmedel som är 

effektivt mot sjukdomsalstrande bakterier, svampar och virus.  Anolyte-PC™ kan användas i 

till exempel dricksvatten, som dimning i t.ex. grisstall, till högtryckstvätten vid rengöring av 

stall, till sårvård och till klövspray. 

Anolyte-PC™ är naturlig vätska och påverkar varken människor eller djur negativt. Det blir 

inte heller några miljöfarliga restprodukter när hypoklorsyran har förbrukats, då hypoklorsyra 

består av 99,5& vatten och 0,5 % biologiskt nedbrytbara produkter. Anolyte-PC™ är godkänt 

av EU och får därmed användas som desinficering av dricksvatten, inom veterinärmedicin och 

inom livsmedelsindustrin. Även gårdar med ekologisk produktion får använda detta. 

Vid framställningen av Anolyte-PC™ tillverkas även ett diskmedel Catholyte-PC™ som är 

baserat på restproduktens natriumdel och som lätt löser fett och protein.  

 

Anolytech klövspray™ 

Anolytech klövspray™ består av en metallskena som kan monteras in i den bakre delen av en 

mjölkningsrobot eller i annat mjölkningssystem. I metallskenan sitter det två 

spraymunstycken som sprayar kons bakre klövar under mjölkningen.  Enligt Anolytech AB så 

har detta system flera fördelar jämfört med andra system: Det svider inte, det är ofarligt för 

både djur och människor och det har en låg driftskostnad (ca 1 kr/ko år). Emellertid är 

kostnaden för Anolytech Disinfection System™ betydligt dyrare och totalkostnaden bli därför 

ganska hög, kanske upp mot 250kr per ko och år. Dock använder man ofta systemet till andra 

ändamål än bara till klövvård som t.ex. dricksvattnet och hela investeringen handlar därför 

inte enbart om klövhälsa.  
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Lista över olika klövpreparat 

Tabell 1. Klövpreparat, modifierad/översatt från Videncentret for landbrug 

 

Klövpreparat Återförsäljare Aktiva substanser Form Lösningsform Producent 

      
Anolytech 

klövspray™
8
 

Anolytech AB Hypoklorsyra (HOCl) Flytande Spray Anolytech AB 

4Hooves™
9
 DeLaval Alkyl (C12-16) dime-

thylbenzylammo-

niumklorid, Didecyl-

dimetylammoniumklorid, 

Hydroklorid Syre 

Flytande Klövbad/ 

Spray: 1 % 

DeLaval 

Digiderm 

koncentrat
10

 

Svensk 

Gårdsservice, 

Digiderm 

Svavelsyra, fosforsyra Flytande Klövbad 2 %  Digiderm 

Digiderm Plus 2 

%
11

 

Svensk 

Gårdsservice, 

Digiderm 

Svavelsyra,fosforsyra,  

+ 2 % kopparsulfat 

Flytande Klövbad 2 %  Digiderm 

Footbath 

solution 500
12

 

DeLaval Ättiksyra, glutaraidehyd, 

kopparsulfat, N, N-Diakyl-

N, N-

dimethylammoniumklorid 

Flytande Klövbad DeLaval 

HC40
13

 DeLaval 3, 5, 7-triaza-1-

azoniatricyclodecane 1 - (3-

klor-2-propenyl) -, cholride, 

Alkoholer, C6-12, etoxyleret 

Flytande Klövbad/ 

spray 0.4 % 

DeLaval 

HOOF CARE 

GL
14

 

Norden Olje AB Glutaraldehyd, 

didecyldimethylam klorid, 

mjölksyra 

Flytande Klövbad 5 % de 

första dagarna, 

därefter 2 % 

Norden Olje 

AB 

Hoof Smart 

Bath
15

 

Ecolab AB Glutaraldehyd Flytande klövbad 

3-5 % 

Ecolab AB 

      

     

                                            
8
 Anolytech klövspray™, Anolytech AB 

9
 4Hooves™, Delaval 

10
 Degiderm koncentrat, Digiderm™, 

11
 Digiderm plus 2 %, Digiderm™ 

12
 Footbath solution 500, Delaval 

13
 HC40, Delaval 

14
 Hoof care GL, Norden Olje AB 

15
 Hoof smart bath, Ecolab AB 



24 
 

Klövpreparat Återförsäljare Aktiva substanser Form Lösningsform Producent 

 

Hoofcare DA
16

 

 

DeLaval 

 

Alkohol, saltsyra, 

ammonium, amfoter 

 

Flytande 

 

Klövbad 

 

DeLaval 

 

Hoofcare DA
17

 

 

DeLaval 

 

Alkohol, saltsyra, 

ammonium, amfoter 

 

Flytande 

 

Klövbad 

 

DeLaval 

Inciprop hoof 

D
18

 

Ecolab AB Kokasalkyl-bensyl-dimetyl-

ammoniumklorid, 

glutaraldehyd 

Flytande Klövbad vid 

regelbunden 

behandling 1-2%, 

intensiv behandling 

3-5% 

Ecolab AB 

Intra Hoof-fit
19

 GGI Sweden   Växt-extrat ifrån Aloe Vera, 

alkohol, mineraler 

Flytande, 

gel 

Klövbad 5 %,               

Spray 50% 

Intracare 

 

Kovex Foam
20

 Svensk 

Gårdservice, 

Ecolab AB 

Perättiksyra Flytande Skumklövbad 2 % Ecolab AB 

P3-incidin 

OKTO D
21

 

Ecolab AB Ättiksyra, verättiksyra, 

väteperoxid, oktansyra, 

peroxioktansyra 

Flytande 1-2 % Ecolab AB 

PAA5
22

 Norden Olje AB Väteperoxid, perättiksyra Flytande Klövbad 1 % Norden Olje 

AB 

Podocur SV
23

 Svensk 

Gårdsservice 

Glutaraldehyde, 

kopparsulfat, zinksulfat, 

aluminiumsulfat, kvartära 

ammoniumföreningar, 

bensylalkyldimetyl, klorider 

Flytande Klövbad 3 %,          

Spray 5-15% 

Grassland 

Agro 

Walk-Liquid
24 Lely Bensalkonklorid, sulfater, 

amnier, alkoholer 

Flytande Klövbad Ecolab AB 

 

                                            
16

 Hoofcare DA, Delaval 
17

 Hoofcare DA, Delaval 
18

 Incicrop hoof D, Delaval 
19

 Intra hoof-fit, Intracare 
20

 Kovex foam, Ecolab AB 
21

 P3- incidin OKTO D, Ecolab AB 
22

 PAA5, Norden Olje AB 
23

 Podocur SV,Grassland Agro 
24

 Walk-liquid, Ecolab AB 
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Material och metod 

Besättningsuppgifter 

Försöket genomfördes på Bollerups lantbruksinstitut i Tomelilla från 23 september 2013 till 26 februari 

2014. Besättningen bestod av 140 kor i huvudsak av rasen Svensk Holstein (SH) och avkastningen var 

11000 kg ECM under kontrollåret 2012-2013. Försöket utfördes i ett kallt lösdriftsstall byggt på sent 90-tal. 

Ett körbart foderbord som går igenom hela stallet delar av det i två avdelningar, utfodringen skedde med 

traktor och mixervagn samt i kraftfoderstationer i varje grupp. Fodermixen bestod till största delen av 

ensilage och majs samt foderpremixer. Skrapgångarna var gjorda av betong och skrapades av mekaniska 

gödselskrapor. Det fanns 58 liggbås med gummimatta i varje grupp med sågspån som strö. De mjölkande 

korna i besättningen var uppdelade i två separata grupper som mjölkades i varsin Lely A2 robot. Antalet 

mjölkningar per ko och dag var i genomsnitt 2,3. Under sommarhalvåret (4 månader) hade alla kor tillgång 

till rastbete.  

 

Försöksupplägg 

Bollerup var en av sex gårdar där effekten av klövsprayning med hypoklorsyra på klövhälsan utvärderades. 

Två grupper ingick i försöket varav den ena fungerade som försöksgrupp (A) och den andra som 

kontrollgrupp (B). I robot A installerades en anläggning med Anolytech klövspray™ (figur 7). En skena 

med två spraymunstycken installerades i bakkant av roboten ca 30-50 cm från bakklövarna beroende på hur 

kon stod i roboten. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Anolytech klövspray™ 

Klövsprayen startades när kon hade mjölkflöde från alla spenar. Anolyte-PC™ sprayades som en dimma på 

bakklövarna i ca 1,5 minut vid varje mjölkningstillfälle. Inga andra klövbadande åtgärder gjordes i robot B. 

Vid försökets start verkades klövarna på samtliga kor i besättningen under två dagar (24-25 september 

2013). Klövverkningen utfördes i en hydraulisk verkstol med en vinkelslip och skärtrissa av en professionell 

klövvårdare (figur 8). Anmärkningar på klövhälsan antecknades i en klövhälsorapport (figur 9). 

Klövskadorna t.ex. eksem, röta, sulblödning och klövsulesår bedömdes från lindriga (/) till allvarliga (X) och 
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vi antecknade även om anmärkningen var på höger eller vänster klöv. Övriga klövsjukdomar som t.ex. limax 

registrerades också men utan gradering. Som hjälp vid bedömningen av klövarna hade vi en klövatlas i färg 

där klövsjukdomarna var illustrerade (bilaga 1). Under försöksperioden gjordes några akuta klövverkningar 

och klövbehandlingar vilka noterades av stallpersonalen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                Figur 8. Klövverkning                   Figur 9. Klövhälsorapport i pappersformat 

 

Klövsprayningen påbörjades efter första verkningen, pågick under hela stallsäsongen och avslutades vid 

klövverkningen 25-26 februari 2014.  

 

Statistik 

Informationen ifrån klövhälsorapporterna för lindriga eksem, allvarliga eksem, lindrig röta, allvarlig röta och 

limax stansades in i MS Excel. De graderade klövsjukdomarna viktades efter klinisk allvarlighetsgrad så att 

lindrigt eksem och lindrig klövröta gavs 1 poäng medan allvarligt eksem och klövröta fick 5 poäng. Poängen 

för höger och vänster klöv summerades. Klövverkningsresultaten från det första och det andra 

klövverkningstillfället jämfördes och om skillnaden var positiv så innebar det en förbättring och om den var 

negativ så hade klövhälsan försämrats. För att urskilja om det var någon statistisk skillnad mellan grupp A 

(hypoklorsyragruppen) och grupp B (kontrollgruppen) bearbetades prevalensdata statistiskt med ett Mann- 

Whitney test i statistikprogrammen SAS (Tallarida & Murray, 1987) och med ett 2-propotions test i Minitab 

16. Endast kor som var med vid båda klövverkningarna och hade exponerats i minst 60 dagar ingick i 

bearbetningen. Vid båda klövverkningarna verkades ca 150 kor. 

Litteraturen har sökts i SLU:s databaser Epsilon och Web of science samt sökmotorn Google Scholar och 

fackböcker. Programmet Endnote har använts som referenshantering. 
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Resultat 

Resultat av prevalensen av infektionsrelaterade klövsjukdomar som förmodas kunna påverkas av sprayning 

med hypoklorsyra redovisas i tabell 2 och 3. Vid första klövverkningstillfället förelåg inga statistiska 

skillnader mellan grupp A och B, men grupp A hade fler lindriga eksem och fler limax än grupp B (tabell 2). 

Ej heller efter andra verkningen förelåg några statistiska skillnader mellan grupp A och B. Grupp B hade 

dock tvärt mot den första verkningen fler limax än grupp A. Under försöksperioden gjordes några akuta 

behandlingar. 4 kor behandlades för klövsulesår, 2 kor för klövröta, 1 ko för böld i vita linjen, 1 ko för 

klövböld samt 1 ko för både klövböld och limax. Den sistnämnda kon slaktades innan den 2:a 

klövverkningen och uteslöts ur studien. 

 

Tabell 2. Prevalens i % (antal) av infektionsrelaterade klövsjukdomar registrerade vid klövverkning 24-25/9 2013 i grupp A 

behandlade med hypoklorsyra och grupp B, kontroll 

1:a >60 Observationer Eksem 

lindrigt 

Eksem 

allvarligt 

Eksem 

totalt 

Klövröta 

lindrigt 

Klövröta 

allvarligt 

Klövröta 

totalt 

Limax 

A 49 30,61 

(15)  

4,08 

(2) 

34,69 

(17) 

2,04 

(1) 

2,04 

(1) 

4,08 

(2) 

14,28 

(7) 

B 47  17,02 

   (8) 

4,25 

(2) 

23,40 

(11) 

6,38 

(3) 

2,12 

(1) 

8,51 

(4) 

6,38 

(3) 

P-värde  0,113 0,966 0,219 0,289 0,976 0,371 0,198 

Signifikant skillnad P= <0,05 

 

Tabell 3. Prevalens i % (antal) av infektionsrelaterade klövsjukdomar registrerade vid andra klövverkningstillfället 25-26/2 2014 

i grupp A behandlade med hypoklorsyra och grupp B 

2:a 60> Observationer Eksem 

lindrigt 

Eksem 

allvarligt 

Eksem 

totalt 

Klövröta 

lindrigt 

Klövröta 

allvarligt 

Klövröta 

totalt 

Limax 

A 49 61,2 

(30) 

8,16 

(4) 

65,30 

(32) 

40,81 

(20) 

12,76 

(6) 

46,93 

(23) 

6,12 

(3) 

B 47 51,06 

(24) 

6,38 

(3) 

53,19 

(25) 

34,04 

(16)  

12,24 

(6) 

36,17 

(17) 

12,76 

(6) 

P-värde  0,313 0,737 0,224 0,492 0,939 0,281 0,264 

Signifikant skillnad P= <0,05 
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Vid jämförelsen mellan grupp A och B med viktade klövsjukdomar (eksem & röta) och med förändringen av 

klövhälsan från första till andra klövverkningen hade limax i grupp A (hypoklorsyra) förbättrats signifikant 

(p<0,05) gentemot grupp B samt var den enda sjukdom som förbättrats reellt under försöket (tabell 4). 

Övriga sjukdomar hade försämrats olika mycket i de två grupperna. 

 

 

 

 

Tabell 4. Skillnad i poäng av klövsjukdomar från första till sista undersökningstillfället för kor behandlad med hypoklorsyra (A) 

eller obehandlade kontrollkor (B) där ett negativt värde är en försämring och ett positivt värde är en förbättring. 

Klövsjukdomarna viktades efter klinisk allvarlighetsgrad varefter poäng för lindriga och allvarliga eksem och klövröta 

summerades. Lindrigt eksem och lindrig klövröta = 1 poäng. Allvarligt eksem och allvarlig klövröta = 5 poäng.  

 Antal Eksem Röta Limax 

A 49 -19 -56 4 

B 45 -29 -46 -3 

P-värde  0,8440 0,5078 0,0492 

Signifikant skillnad P= <0,05 
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Diskussion 

Vid första klövverkningstillfället, 24-25/9 2013, var klövhälsan i besättningen god med få allvarliga 

klövsjukdomar. Eftersom klövverkningen skedde i slutet av september då korna hade haft tillgång till 

rastbete under sommaren 2013 (4 månader) så har det troligtvis påverkat klövhälsan positivt. I ett försök av 

(Kivling (2013)) visade det sig att kor som varit ute på bete i mer än 138 dagar hade betydligt bättre 

klövhälsa vid klövverkningen på hösten än kor som varit ute på bete i mindre än 100 dagar. Bergsten and 

Jansson Mörk (2012) visade att det var färre klöveksem om djuren varit ute på bete hela dygnet än om de 

enbart varit ute under en del av dygnet och om det var färre djur per hektar. 

Vid andra klövverkningen 25/2 2014 hade korna varit inne i stallet under 5 månader och klövhälsan hade 

försämrats i varierande grad. Ett skäl till detta kan vara att Bollerup har högavkastande kor som mjölkar 

omkring 11 000 kg ECM. Hög avkastning innebär att kon måste äta mycket foder och därför tillbringar 

mycket tid i skrapgången framför foderbordet. Dessutom gödslar kon mer och gödseln blir lösare. Eftersom 

det var gångar med skrapor som saknade urindränering var det svårt att hålla en bra klövhygien. Risken för 

smittsamma klövsjukdomar ökar när skrapgångarna är ohygieniska.  

Tanken med försöket var att försöksgrupp A med klövspray och kontrollgrupp B skulle ha samma 

utgångsförutsättningar gällande miljö, utfodring, hälsa etc. för att ge ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

Det fanns dock bara en signifikant skillnad mellan grupp A och B vid de olika klövverkningstillfällen.. 

Limax var den enda klövsjukdomen som gav en signifikant skillnad vid den statistiska analysen. Men, 

eftersom det var mycket låg prevalens av limax gavs varningsmeddelanden att P-värdet kunde vara lite 

missvisande trots att det visade en signifikant skillnad. Dessa frågetecken kunde rätas ut med ett Fischers 

Exact test (SAS,xx). Också detta test gav en signifikant (P= 0,0492) förbättring av limax i grupp A jämfört 

mellan och med grupp B. 

En faktor som kan ha påverkat resultatet är att det från försökets start fanns fler fall av lindrigt eksem i grupp 

A. Därför gjordes en analys av skillnaderna mellan första och andra verkningen på konivå där lindriga- och 

allvarliga eksem samt klövröta viktades och slogs samman. 

Vid en första anblick på resultatet vid jämförelsen mellan första och andra klövverkningen med de viktade 

klövsjukdomarna visade det sig att eksemen hade försämrats mer i kontrollgruppen, grupp B (-29) än i grupp 

A (-19). Men, vid den statistiska beräkningen så fanns ingen statistisk säker skillnad mellan grupperna. 

Varför det var en stor skillnad på -19 och -29 var för att kor i grupp B hade den allvarligare typen av 

sjukdomarna och därmed gavs mer poäng.  

Under försökstiden uppstod vissa tekniska komplikationer med klövsprayningen som var ut funktion under 

uppskattningsvis 40-50% av försöksperioden. Det kan ha försämrat resultatet genom att korna inte 

exponerats för sprayen under tillräckligt lång tid. Ännu en faktor som kan ha påverkat resultatet var en 

krånglande kraftfoderstation som gav grupp B en lägre kraftfodergiva än grupp A. Korna slumpades inte ut i 

grupperna utan fick vara i den grupp de var ifrån början vilket kan ha en påverkan på resultatet då fler kor 

som hade dålig klövhälsa hamnade på ena sidan. Nya kor släpptes sedan ut i den gruppen där det fanns mest 

ledig plats.  
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Anolytech klövspray™ är ett intressant alternativ till de traditionella klövbaden för att förbättra klövhälsan. 

Fler försök bör genomföras eftersom Anolyte-PC™ inte fått en helt ärlig chans att bevisa sin duglighet. 

Framförallt då sprayen inte var fungerande under hela försöksperioden. Om klövsprayen hade fungerat 

under hela perioden hade kanske en god effekt på eksem och klövröta kunnat visas som på limax.  

 

Vid framtida försök med Anolytech klövspray tycker vi att det skulle ha varit intressant att testa olika 

varianter av appliceringen av hypoklorsyran på klövarna. Appliceringen bör testas med munstycken som 

spolar klöven med ett något högre tryck. Genom detta kan en bättre mekanisk rengörande effekt 

åstadkommas. I studier som gjorts visades att endast vatten hade en god effekt på klövhälsan om klövarna 

spolades med tryck (Fjeldaas et al., 2014). Det skulle vara en fördel om hypoklorsyran får direktkontakt med 

klöven och inte först behöver tränga igenom ett lager med smuts. Genom att smutsen spolas bort och klöven 

blir ren, gynnas klövhälsan. Det svåraste under arbetets gång har varit fältförsöket. Detta på grund av alla 

oförutsedda problem som uppstått, samt att det finns så många olika faktorer som påverkar kornas klövhälsa 

och inte bara de som vi har studerat. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Utdrag ur Nordisk klövatlas, definitioner av klövdiagnoser 
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Bilaga 2. Klövpreparat 
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